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, TAKDİM 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 

Hamd ve sena i'rısonlan en güzel ,surette yaırataın,, diğer varlıkloır.iı O'nun 
hizmetine veren, Alemlerin Rabbı Yü.oe Alloh'a mahsustur. 

Sdlôt ve Selam, Atlaıh'ın Resulü, bütün insanlığın rehberi Peygamber 
Efendimize, O'nun necip soyuna, Asııi.abına ve O'nun yolunda yürüyen ,mü
minl,erıe olsun. 

Son asrın büyük din aHmlerinden Merhum Dryanet işleri Reisi Ahm~d 
Hamdi Akseki'nin «ıisl1ôm-Tabiı ve •Umuml bin'dir» kitabının 1.,cildinin yeni 
harflerle baskısı 1943 ve 1966'da· yapılmıştır. Saha1sında mühim bir boşluğu 
dolduracak ve bir bilgi hazinesi durumunda olan, bu ikinci cildinin, neşir 
hakkını, varislerinden satın alan «Gaye i!Vfatbaası. ve Nur Yaymevi» sahibi 
vasıt·asıyla, neşre ilk ·hazırl·anmasını üstlendim. 

Menhum eserini kendi enki el yazmasr He· da1ha ziyade bir müsvedde du
rumunda (çeşitli ek ve çıkmaı,a,r yapara:k) bırakmış olup, eserin diH, çoğu yer
terde ,ağdoh idi. Eserin ilml hüviyetini muhafaza etmeye büyük gayret ve dik· 
kat sarfederek, mümkün olduğu ,kadar bu kelimeleri, bozan aynı kelime kö
kü ne, bozan eş anlamıyla kullanamk, bozan da -anlamı ,değişebilir endişe
siyle karşılığını parontez içinde veya dipnot halinde ,gösterdim. 

Ayrıca merhum (A.H.A.} tarafından l~enarlarına «terceme yapılacak!> 

diye yazılıp bırakılan ayet, hadis, fıkhı ve itikadı metin:l;erir:ı meal veya ter
cemesi ,yapılmış, ôyet ve hadislerin. yerleri gösterilmiştir. Ve böylece ta
raıfımdan yapı,ıan eklere (tere. Feyizli) şeklinde işaret edilmişti r. 

Denizin, iğne ucu kadar bir kanana akmas ını sağ·lamaya çalıştığım ve 
büyük üstadın maneıvi feyzinden hiss,edar olduğum için kendimi bahtiyar 
hissediyorum. 

O'nun bu nadıde eserin i, kıymetli ilim erbabının ve okuyucuların isti.fa
desine sunarken, !Büyük Ostad ve Merhum Eski iDiyanet İşleri Başkanı A!h
med Hamdi Aks·ek'i'nin ruıhunu.n şôd v,e makamının cennet qlmasını Cenab- ı 

Hak'tan niyaz ederim. 

Cenab-ı Hak, hatalarımız,a mağfiret, ılrn-i İslôım'a ıh izmete mıuva.ffakT
yet vıe dareynde saadet ~hsan etsin. (Amin) 

ANKARA ..... -: Recep 1400 
...... Mayıs 1980 

HASAN TAHSİN FEYİZLİ 
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İTİKAT VE iMAı~ 

Birinci Ders 

MÜSLÜMANLIGIN TEMELİ 

· 1 - İ'TİKAT : Düğümlenmek manasına olup .bir şeye gönül bağlamak, . 
kalbin tasdiki ve \karar vermesi demektir. <~Ben şuna itikat ettim» dernek, 
«kalbimi ona :bağladım, düğüınledim>> demektir. Kalbini bağlamış olduğu o 
şeye akide (inanç) ve itikat olunan (inanılan) hususlar denir. İtikat, mut
lak tasdik'e ve çok kere de dinin talim eylediği şeyleri, kalbin kabul ve 
tasdik etmesine <lenir. <~Alah'a ve Resulüne itikat -ettim» demek «kalbimle 
Allah'a ve Resulii'ne sımsıkı bağlandım,.gönlümü verdim» demektir [I]. 

2 - İMAN : Allah'a ve Hz. Muhammed Aleyhisselamın Allah tarafın
dan haber verdiği katiyetle •belli .olan şeylere inanmak ve bunların hak oL 
duğunu kalbiyle tasdik ve itiraf etmektir. Bu <la iki suretle olur : 1 - İ(t
mali ı(:kısaca, kapalı, topluca) . 2 '- Tafsili ·(açı'k, ;genişçe). 

3 - İMANIN EN MÜCMEL VE KISASI : «Allah'ı ve O'n<lan ,geleni 
tasdiktir.» \Bu, «LAiLAHE İLLALLAH MUHAl\11\ıJEDÜN RESULÜLLAH: 
Allah'tan başka (ibadete layık) bir mabut, hir ilah yoktur. Muhammed A
leyıhisselam Allah'ın Resuludur>> kelime-i tevhidi ile ifade olunur. Şer'an 
imanın ilk mertebesi ve müslümanlığın ilk temel taşı budur. Allalı'ın ıbir
liğirie ve Hz. Muhammed.'in Allah'ın Resulü olduğuna inanan ve kalbini 
buna sımsıkı bağlayan bir kimse, mümin ve müslimdir. Böyle eh kısa ve 
toplu bir şekilde olsun iman etmemiş olan bir adama, mümin denilemez. 
Mümin denilmek ;için, hiç olmazsa hu suretle iman etmiş (ve Hz. Mul,ıam
med'in Allah :tarafından getirmiş olduğu §eylerin :hepsini kabul eylemiş) 
olması lazımdır. Allah'm birliğini ve Hz. Mulıamined'in risaletini tasdik et
mek, ü'nun haber verdiği şeylerin hepsine iman etmek demektir. Ayrı ay
rı ·hepsine iman ettiğini söylemediği için buna «İCMALİ, kısaca _ve toptan 
İMAN» denir. 

4 - BİR MERTEBE TAFSİL İLE İMAN~I ŞER'İ : <(ALLAH'a, 'l\ıfo_ 
hammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü olduğuna ve ahiret gününe iman» 

[11 Kômus, Muhitu'I-Muil'ıit, Tôrifot 



dır .. iBu da Tafsili [mamn birinci mertebesidir. Evvelkine nazaran ·bu, daha 
açıktır, daha ,geniştir. Çünkü ayrıca aıhirete iman da ilave edilmiştir. 

5 - BİRAZ DAHA TAFSİLLİ OLMAK ÜZERE (İMAN ) : «Allaıh'a, 
Allah'ın meleklerine, Kitaplarına, Peyıgamberlerine, Ahiret .gününe, öldük
ten sonra tekrar dirilmeye, cennet ve cehenneme, sevap ve azaba, kaza ve 
kadere ayrı ayrı iman etmektir.» · 

6 - ÜÇÜNCÜ iBİR TAFSİL : <<l-Citap ve sünne,t ile Hz. Muhammed 
Aleyhisselam'ın ,Alla:h tarafından tebliğ ettiği ıkesin rve ,tevatüren sabit olan 
haberlerin ve hükümlerin hepsine ve herbirine, Allah'ın ve Resulünün is
tediğıi veçhile iman etmektir.» İmanın 1bu mertebesi için, çok ıge'niş ve da
ha etraflı hi1gi lazım olduğundan, diğerlerine nazaran ıbu mertebedeki iman 
daha mühimdir; fakat herikesten bu derecesi matlup değildir. 

7 - <ı<Peygamberin Allah tarafından tebliğ eylemiş olduğu şeylerin 

hepsi haktır, cümlesine imarı ettim, inandım» diye toptan ve mücmel ola
rak iman etmek ,başka, onları ayrı ayrı belleyip hepsini ayrı ayrı, Allah'ın 
ve Peygamıber'in muratları veçhile tasdik etmeık başkadır. Biri, toptan bir 
tasdik olduğu için, İcmali imandır. Diğerinde ise, her birerlerini ayrı ayrı 
belleyip hak olduklarını tasdik ettiği için, tafsilen iman edilmiş oluyor (ki 
burada tafsili imandır) . 

8 - Şer'i -ıi.manın, böylece dört mertebesi vardır. ALLA:H'a ve Hz. 
MUHAMMED (S.A.V.) in peygamberliğine böylece iman ettikten sonra; 
peygamberin haber verdiği, Allah'dan getirip te'bliğ ve kendi hayatında 

tatbik eylediği hükümleri ve esasları :birer birer öğrenip onla_rın hak ol
duklarını tasdik etmek de idaha tafsilli iman olur. Binaenaleyh ilk önce 
<~ALI.JAH'ı ve O'ndan ıgeleniri hak olduğunu>> tasdik ettikten sonra; bu ka
darla kalmayarak, ,gücü yettiği kadar Peyıgamberimiz Hz. Muhammed 
(S.A.V.) tarafından tebliğ olunan şeyleri tamamiyle belleyip onları ayrı 

ayrı iman etmek de lazımdır. 

9 - Ancak bu mertebelerden ıher birinin güç yetme derecesiyle bir
likte düşünülmesi lazımdır. Hiç bir fert igücü yetmedtlği bir şey ile mükel
lef olamaz. Hz. Peygamberin haber ~erdiği şeylerin hepsini belleyip on
lara _ ayrı ayrı iman etmek ancak, din alimleri olan havassın (seçkinlerin) 
şiarı olaıbilir. Binaenaleyh avam ve umum iç,in ilk farz, Allah'a ve Muham
med Aleyhisselam'ın peyıgamberliğine ve nihayet İslam itikadının başlıca 
temeli ve kökleri olan esaslara birer birer iman etmektir . Hunlara iman 
etmek, hunların içine aldığı her hükme iman etmek demektir . 

10 - iSLAM DİNİNİN İTİKAT KÖKLERİ BAŞLICA ALTIDIR : 

1 - Allah'a, 2- .Meleklerıine, 3 - Kitaplarına, 4 ~ :Rksuller ine, 5 - - A-
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hiret gününe, 6 - Kadere (hayır ve şer, her şey Allah'ın dilemesiyle ve 
yaratmasıyle olduğuna} iman etmek ve kalbiyle bunlara ~arsılmaz·. bir 
surette bağlanmak ve böylece peygambere itaat etmektir. Bunlar, İslam 
itikadınm temelini teşkil eder. Hunlara imanın erkanı denir. İşte evvela 
Allah'a ve Muhammed ·(S.A.V.) in peygamb~rliğine iman ettikten sonra; 
bunlara da ayn ayrı iman etmek ıher mükellefe va~ptir. 

Bismillahirrahmanirrahim 

izah 

İMANIN LÜGAT M.ANASI 

İman; lügatta aslı, emn ve eman'dandır ki eman vermek, emin kılmak 
demektir. Esma-i İlahiyeden olan «el-Mü'min» de hu manayadır. Kullarıpı 
zulumden, has ve muti kullarını da azaptan ve korkudan emin kılıs.ı, emin 
kılan demektir. Yahut iman, emin olmak demek olur ki inanıp itimat et
mek manasını ifade eder, Türkçe de inanmak da denilir. Yerine ve kulla
nılışına göre ikrar, itiraf, iz'an ve kabul manalarını ihtiva eder. 

Örf-ii Lôgat Bakımındiaıı ~ı : 

ÖrLü Lugatte iman, mutlak tasdiktir. Yani bir adamı söylediği sözde 
tasdik eylemek manasınadır ki inanmak tabir olunur. Çünkü tasdik eden, 
tı:ı.sdik ettiğini yalana çıkarmaktan emin kılmış veya kendisi yalan söyle
miş olmaktan emin olmuş olur!. Nasıl ki kendi~inde tasdik-i şer-i bulunan 
da, Allah'dan getirip tebliğ eylediklerinde peygamberin, doğru söylediğine 
inanmış ve bu suretle nefsini Allah'ın ikabından emin kılmıştır. Bir şeyi 
tasdik, onu hak ve doğru olarak almak ve kabul etmek ve doğruluğuna 
inanmak demektir. 

TASDİKİN MERTEBELERİ 

Lftgatta aleijtlak tasdik : Ya ıkavli (söz ile), yahut fiili '(iş ile) dir. 
Söz ile tasdik de kalbi ve lisanı olmak üzere iki türlüdür. Binaenaleyh örf-ü 
lugat bakımından tasdikin üç mertebesi vardır : 

1 - KALP İLE TASDİK : 

Bir kimse iherhangi bfr hükmün veya bir kelamın veyahut söyleyenin 
doğruluğunu, yalnız gönlünde itiraf ve teslim ile onun hak ve doğru ol
duğuna kalben emin olup onu kendi kendine «bu söz veya hüküm hak ve 
doğrudur, bunu kabul ettim» diye katbinde ifade ettiği ve söylediği zaman; 
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o hakikatı, o hükmü veya kelamı, yahut söyleneni tasdik etmiş, gerçekle
miş olur. İşte !buna «kalp ile tasdik» denir ki onun doğru olduğunu kalbiy
le ve kendi ihtiyarı ile söylemiş <lemektir. Nasıl ki İmamü'l-Haremeyn [1] 
de : Tasdik, tahlki'ke, ;göre <mefsin kelamıdır» diyor. Saıdru's Şeria [2] (r.ıh.) 

da : 

<~Tasdik senıin kendi ihtiyarın, kendi arzu ve isteğin ile muhbire doğruluk 
nisbet etmendir. Haber getirip söyleyenin doğru olduğunu kabul etm.ektir» 
demiştir. 

Tasdikin imanda muteber <bir tasdik olabilmesi için, Kelam-ı Nefsinin · 
bulunması ve tasdik edenin kendi ıihtiyarıyle muhbire veyahut onun hük
müne doğruluk nisbet etmesi lazımdır. Sadece onun doğruluğunu bilmek 
ve anlamaikkafi değildir. ıBu itibarlaclır ki, iman, !kendi ihtiyarıyla tahsil 
edilen nefsani hususlardan sayılmıştır [3]. Mantıki tasdik, ihtiyar ile mec
buriyetten daha sonra umumi ise de imanda muteber olan tasdik ~ncak, 

[1] Cü:veyni Bbu'I-Meôli Abdu'I-Malrk (1;028 - 1085!), İimamü'l-:Haremeyn ·unvanı ile 
maruftur. :Nişaıbur ,cıi:varıncla Buştanikôn Köyü'nde doğmuştur. 20 yaşında tedrise (ders 
ve~meye) başlamıştır. Nassi telakkiler.i Ue Eş'ari'nin akidlerine bağ·l ı idi. (1053) te mem
l_eketini terkedip önce ·aağdat'a ve oradan Hicaz'a -gid ip Mekl<e ve Medine'de 4 sene 
tedriste 'bulundu. Kendisinin İmamü'l-:Haremeyn unvanı buradan gelmektedir. 

Selcuklular i.ktidar olunca Nişabur'a döndü ve 10S5'te vefat eni. (Fazla bilgi ıcın 

bak : 'İslôım Ansiklopedisi : 3/249, ıCüveyrı) - Feıyi,zli -

[2] Sadru'ş-Şer.ia UıbeyıduHaıh : Mes'ud -oğlu (1'346), Alrim, muha~ki1k, f<ıki'h, müdekki:k 
bir zottır. :Eseri : ~Tenk1ch; Tavzih,. Vi,kaye gibi ,11 tanedir. 

(Aıbduna:h ;Oevelioğlu - Büyüik ,insanlar : s. 429) 

[3] Sadru'ş Şerita mhimehulla!h ,şöyle dedi : 

- Fey'izli -

Muhakkak ki, tasdi·k-.i, mantıki, ihtiyari ve iztırari tasdikten daha umumidir. imanda 
muteber olan da· ancak ~-htiyari !olandır. Çünkü ürıanda sevap vardır. Sevap ise ancak, ih
tiyari fiil (ile olan 1mon) :üzenine .terettüp eder. İman hususunda muteber olan onun in
karla biraroda olmamasıdır. (8ir ,taranan) inkarla beraber olan iman, muteber değildir. 

Anıa,şıldığına ,göre : !.Bir ikıişi ,bir zorlayıcının zoru olmadan, istek ve ihtiyarı ile birin'i 
t.asdik ettiği zaman (bu tasdik), inkar üzedne ,kurulamaz. Kendi ihtiyarıyla inkar edenin 
de (aynı zamanda) tasdik etmesi mümkün -değildir. Şöyle ki: Gözün •bir duvara ilişir, cinun 
varlığı ;ile sende mecburi !bir ibi~gi, hasıl olur .. Yakın ifade e<len ;bu türlü bilginin inkarla 
birleşmeSit ımlim~ündur. 'Çünkü o bizzat onun fiilinden olmayıp 'kendi ihtiyarı . dışındo 
meydana ,gelmıiştir. 

Zahir olan şu iki; kendi ,ihtiyarı (arzu ve isteğl'yle) Jş yopanm aynı zamanda 
bunun ·Oksi•ni yapması, iOnca,k onun cinnet ·getirmesiyle mümkün olur veya «İpliğin i sağ
lamca eğirip büktükten sonm onu söküp ıbazan ·(kadın) gibi olur.» (Feyzu'I Bôri alô Sa· 
lıihfl-Buhari) (Tere.. Feyizli}. 
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ihtiyari olanıdır. Çünkü imana sevap terettüp edecektir. Halbuki sevap ve 
mükafat insanın yalnız ihtiyari işlerine terettüp eder. Enbiyanın risaletini 
bildiklerinde şüphe edilmeyen birtakım küffara, mümin denilmemesi de, 
bu manada tasdik bulunmadığındandır. Çünkü yalnız marifet, yani bir şe
yin doğ:rıu ve ·µak olduğunu bilmek, herhangi ıbir delil ile onun do,ğru olduğu
nu anlamak ve kalbine doğmak, onu tasdik etmek değildir. İşte· bunun içiı;ı:
dir ki : İmam-ı A'zam vasiyetnamesinde şöyle demiştir. «Yalnız dil ile i'krar 
iman olmaz. Eğer :o,Jsaydı münafıkların hep mümin olması lazım' gelir:di. 
Yalnız marifet (Allah'ı bilmek )de iman olmaz, eğer marifet iman olsaydı 
ehl-i Kitabın iheıpsinin mümin olması lazım gelirdi.» Binaenaleyh, bilmekle 
beraber tasdik ve nisbeti yerine getirmek de şarttır. Kendi arzu ve isteğiy
le kallbinden söylediği bu kelama <(Aıkdi-ı Kalbi» d'e denir. 

2 - DİL İLE TASDİK : 

.Bu da kendisinden başka diğerine de tebliğ edip duyurabilecek bir veç
hile <~bu böyledir, bunun söyledikleri hak ve doğrudur, inand,ım, kabul et
tim» diye söylemektir. Birincisi :kalbin :söylemesi olduğundan ona <(Kelam-ı 
nefsi» denir. Dil ile tasdik, dışarıya (başkasına) duyuracak bir şey çıkar
mak demek olduğundan «Kelam-ı Latfzi» dir. Dil ile tasdik 1kal'bin tasdiki 
ile birleşir ve söyleyen nefsinde ona sadık olursa, bu tasdik hakikidir. Eğer 
böyle olmayıp da ağzı ile söylediği başka, kafüinde ,gizlediği başka olursa, 
dil ile olan bu tasdik, hakiki olmayıp zahiri olur. Yani bu adam sözü ile 
başkasını tasdik ederken, kalbi ile kendisini yalanlıyor demektir. Onun için 
böyle içi başka dışı 1başka olana münafık denir. 

3 - FİİL İLE TASDİK : 

Bir şey,i ,fiilen tasdik etmek yani onun icabını işi ile ,göstermektir. Ya
pılması icap edeni yapmak, yapılmaması lazım geleni yapmamaktır. Bu da 
kalp •ve-ya lisan ile tasdikten birine veya her ikisine uygun olup olmadığına 
göre birkaç mertebeye ayrılır : Fiilen tasdik, kalben tasdike muvafık ol
maz, kalbi ile tasdik etmediği, inanmadığı ;bir şeyi, tasdik etmiş gibi gös.
terirse ' (mesela farz olduğuna inanmadığı h alde namaz kılarsa) ,bu iş riya 
veyahut cebir ve ikrah ile yapılmış, olur ki bunun Allah yanında :bir kıy

meti yoktur. Fiilen tasdik, kalbindeki tasdike uyıg11n olursa onun ıbu füli 
itikat ve imandan doğan hakiki ıbir tasdik olur. 

İMAN-1 ŞER'İ VE BUNUN LÜGAT MANASI İLE MÜNASEBETİ 

Acaba imanın lügat manası ile şer'i manas.ı arasında fark var mıdır? 
Şeriat ve din bakımından iman, yukarıdan beri söylediklerimizin hangisi
dir? •Bir adamda bunun hangisi bulunursa şer'an mümin ve müslim sayı
lır .. Şimdi' ibu ,ciheti tetkik edelim ki asıl mevzumuz da ıbudur. Eyvela 
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şunu söylemek lazımdır ki; ıimanın şer'i manası, lugat manasından başka 

deği1dir. Yani iman şer'an da tasdiktir. Çünkü lügat manası olan tasdik 
.. (salat, zekat, savın lafız1arı g.i'.bi) şetiatte başka ibir manaya tayin ve nak1e
dilmemiştir [1] o yalnız muteallı.kın hususiye,ti itibarı ile naklolumnuş
tur [2] . · 

Şer'i İmanın Hususiyeti ve Tealluk. 1ettiği 1şeyler, İcmali ve Tafsili İman 
ve Bun.kırın Merteb.eleri : 

Filhakika, şer'i imanın, lt1gat manasıyla olan imandan iki şekilde hu
susıiyeti vardır c: 

1 - Tealluk ettiği şeyler, 2. - Mahiyeti. .tınan edilecek olan müteallak, 
yani inanılması esas olari maddeler itibariyle şer'i iman, lügavi imandan 
ehasdır, yani lüıgavi imana nazaran hususiyeti haizdir. Çünkü şimdi izah 
edildiği üzere lugatte iman alelıtla'k tasdikten ibarettir. Halbuki şeriatte 
böyle olmayıp <~Allah'a ve Muhammed Aleyhisselam'ın, Allah tarafından 

. ha!ber verdiği kati olarak malum olan şeylere icmalen ve lüzumunda taf
silen ,iman ve bunları tasdiktir.» ,Bunun en mücmel ve kısası <4Allah'ı ve 
ondan geleni tasdik» tir. Başka 'bir taibir ile «Allah'tan başka hak ve iba
dete layık hiçbir mabut ve ilah olmadığını, Muhammed Aleyhisselam'ın 
da Allalı'ın resulü olduğunu tasdik ve itiraftır. Bu <wA İLAHE İLIJAL
LAH MUHAMıvrEDÜN iRJESULULLAiH» Allah'dan başka hiç·bir ilah yok
tur, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür,» cümlesi ile ifade edi
lir. «Allah'a ve Muhammed Aleyhisselaın'm hak peygamber olduğuna ve 
onun tebliğ eylediği şeriate iman ettim» demektir. İşte şer'an imanın ilk 
mertebesi ve en kısası budur. Şer'an iman ve tasdik diyebilmek için bu 
ikisini kabul ve itiraf etmek lazımdır. Bunları tasdik etmedikçe müslü
manlık dairesine girilmez. Bu ,iki esası, . kendi arzusu ile tasdik ve kabul 
etmiş olan b-ir adam şer'an mümin ve müslümandır. 

Bir Mertebe He iman-ı şer'i : 
\ 

<~Allah'a, Muhammed Aleyhisselam'm Allah'ın Resulü olduğuna . , ve 
Ahirete iman-dır.» bundi ayrıca <<Ahirete iman» açıklandığı cihetle evvelki 
mertebeye nisbetle :bir fazlalık vardır. 

[1] Şerh-i, Makôsıd, SiyolkOH, Bedreddin Ayni. 

[2] Salôtın lügat manası dua demektir. Şe(iatte ,ise, bu manadan alınamk erkôn-ı 
ma'lürna ve ef'ôl~i 1mahsusanın ismi olmuştur. Binaenaleyh (salôt-namaz) deyince hatırımı
za gelen muayyen bir ,şekilde yapıkm bi:r iştir. Zekôtın lüga.t manası : Paklık ve büyümek 
demektir. Şeriatta, bu manadan malın muoyyen bir •kısmını, fukam~o vermekte kullanıl
mıştır. Savm do ·böyledir. Halbuki •imanın lügat manası, tosdi,k olduğu gibi şer'i manası da 
budur. Başka bir mana.ya nak,il olunmamıştır. Şu kadar !ki şer'i manası mutlak tasdik ol
moyip, ,dinden olduğu tevatüren malum ·ve herkesin bildiğ'i umur-u mahsusayı tasdiık-tir. 
Bu cihet a,şağıda izoıh edilmiştir. 
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İKİNCİ BİR TAFSİL İLE (İMAN~I ŞER'İ) : 

«Allah'a, Meleklerine, Kitaplarına, Pey:gamberlerine, A:hiret Gününe, 
ölümden sonra dirileceğimize, Cenne ıve Cehenneme sevap ve ikaba, kaza 
ve kadere imandır.» Bu suretle iman etmek, şüphe yok ki daha geniş ve 
tafsillidir. Çünkü müslümanlığın bütün esaslarına iman ettiği söylenmiş 

oluyor, falkat ,böylece iman etmek, yine de .mücmeli . (kısası) dir. Çün!kü 
toptan bir imandır. 

ÜÇüNCü BİR ·TAFSİL IİLE (ŞER'İ İMAN ) 

«Kitap :ve sünnet ile Hz. Muhammed Aleyhisse.Iam'ın Allah tarafından 
tebliğ ettiği kati olarak sabit olan haber ve hükümlerin hepsine ayrı ayrı 
her birine Allah'ın ve Resulünün muratları veçhile imandır.» İşte asıl Taf
sili İman denilen de budur. Çünkü öbürleri ne kadar olsa hep mücmeldir . 
Bir söz ile Allah'a peygamberlere ... İman ettim demek başka; Allah'ın bü
tün sıfatlarını :belleyerek onlara iman etmek, peygamberleri ve onlara in
zal ibuyurulan kitapları belleyip iman etmek de başkadır. Görülüyor ki: 
Her mertebe kendinden evvelkine ,göre daha tafsilli ve daha geniş olmak 
üzere şer'i imanın dört merteibesi vardır. 

Bakara Suresinin ·baştarafındaki : 

. ~~..:,~~u:~.i\ 

<~0 kimseler ki, onlar igayba inanırlar ... >> <GÜ kimseler ki, sana gönderi
lene ve senden önceki ·(Peygamberlere) gönderilene iman ederler ve ahi
rete ise şüphesiz yakinen inanırlar.>> [1] ayet-i kerimelerinde bütün bun
lar iki mertebe üzere beyan edilmiştir. 

Peygamber efend,imi~in : 

• O~ JO--:t'""..) ..ı.il ~ w,Aj.İ.Jj,. 'j \__. ~ \.J cı..L......, J ~.~ ~ J cUl ~ LT° ~ ı'._ı \ ı:, ~y \ 
İman; «Allaıh'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gü-

nüne, kadere, hayr ve şer(rin Allah'ın dilemesi ile olduğuna) iman etmek
tir.» [2] ve 

• o~~ O..r.;>..1 •. ~:cı.n~ü--YJ ~~ı.:r~J 

İman, <(Allaıh'a, Meleklerine, Kitaplarına, Peyıgamberlerine, Cennet ve Ce· 

[1] Bakara ıSOresi, Ayet 2, e 
, [21 Müslim, Davud, Tirmfzl, Nesei; Ömer (R.A.) den rivayet etmişlerdir. 
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henneme, mizana, öldükten sonra dirilmeğe·, kader, (hayır ve şer) e iman 
etmektir.» [1] sahih hadislerinde, iman.ı taf.silinin, ikinci mertebesi be
yan olunmuştur. 

«Yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz hayır ve taat değildir. (2) · 

<~Ey iman edenler, Allah'a ve ıpeyıgamberine indirdiği Kitap (Kur'an) a 
olan imanınızda sebat gösterin.» [3] gibi birçok ayet-i kerimede diğer tafsi
lat vardır. ,Şu kadar ki bu mertebelerden her bir.i istitaat derecesine bağlı 
olup onunla beraber düşünülmelidir. 

Hafız İbn-i Teymiye Rahmetullaıhi aleyh bunu şöyle anlatıyor : «Al
lah'a ve Resul-Ü zışanın, Allalh tarafından getirip telbliğ eylediği şeyin hep
sine iman etmek, bütün halk üzerine vadptir. Fakat hiç şüphe yok ki, 
Kur'an tamamen nazil olduktan ve ahkam-ı şer'iyye tekemmül ettikten 
sonra vacip olan, ilk :zamanlarda vacip değildi. ResuLfı. Ekrem'in haıber 
verdiği şeylerden kendilerine, tafsilen ,baliğ ve vasıl olmayanlara tafsilen 
(iman) vacip değildir.» ,[4] 

Demek oluyor ki : İcmalin de tafsilin de mertebeleri vardır. Herkese 
kendi güç ve kudretine göre iman etmek vaciptir. Bu suretle de mükellef
tir. Hz. Peygamber (S..A.V.) in Allah tarafından tebliğ eylediği itikadı ve 
ameli ahkamın hepsini öğrenip Allah ve Peygamber'in mutatları veçhile 
onlara iman etmek ise, başlı .başına bir ilimdir. Bütün bir din ilmi demek 
olan bu tafsil, ancak havassın alameti olabileceğinden avam ve hatta umum 
için ilk önce farz olan, icmalen iman ve nihayet ıh:adisi şerif ile beyan olu
nan tafsili imanın ikinci mertebesidir. Bundan dolayıdır ki, Cebrail Aley
hisselam Peygamberimizin huzurunda imanı şu suretle talim :buyurmuş

lardır: <dman; Allah'ı, Meleklerini, Kitaplarını, Resüllerini, Ahiret Gününü, 
öldükten sonra dirilmeyi, ikaza ve ,kaderi, (hayır ve şer herşey Allah'ın 

iradesiyle olduğunu) kalp ile tasdik ve itiraf etmektir.» 
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[1 J Beyhaki, Ömer (R A) den rivayet etmiştir. 

[2] Bakara Süresi, Ayet 177 

(31 Nisa Süresi, \Ayet 136 

[41 ibn-i Teym:fye, iKitobu'I iman, 



Bundan anlaşılıyor ki, Avam ve umum için ıbu suretle iman ve kal· 
:biyle bunları tasdjk etmek, kafidir·. iBunun içindir ki hu altı şeye iman, 
müslümanlığın temeli sayılmıştır. <(İmanın şartı kaç?» sualine her müslü
man altı ceva:bını verir ve bunları sayar. 

HULASA : Şer'i imanın taalluk ettiği hususlar hu suretle mukayyed 
ve hususidir. Ancak bu hususiyete nazaran menkul olup, kendi manasına 
göre menkul değildir. Halbuki lugavi imanın tealluk ettiği şeyler mutlak
tır ve bundan <laha geniştir·. Hak ve ibatıl doğru 'Ve eğr.i her tasdike lugat 
manasiyle iman denilirse de, onların umumi heyetine, şer'an iman denile
mez. Lugatca imanın ıhak ve hayır ıolanları, şer'i imanın aynı ve onun 
muihtevasında birer cü'Zdür. Şer ve batıl olanları ise, şer'i imandan hariç· 
tirler. Şer ve batılın i;yi olduğunu tasdik etmek şer'an iman değil, küfür 
dür. 

İman, luıgatca. tasdik manasına :olduğu gibi, nefs-i manaya nazaran 
şeriatte de tasdik manasınadır. Şu kadar ki biri mutlak, diğeri mukayyed
dir. 

DERS: 2 

İMANIN HAKİKATİ 

11 - :İman; hakikatte ıbir emr-i ;vicdani olup kalpten ve yürekten tam 
bir teslimiyet ve boyun eğme ile kendi ihtiyariyle tasdikten ibarettir. Baş
ka Bir Tabir İle; İmanın Hakikatı; Peygamberin Allah tarafından haber 
verdiği tevatüren malum olan şeyleri, arzu ve ihtiyariyle, tam bir itaat ve 
teslimiyetle tasdik, peygamberin de doğru olduğunu kalbiyle söylemek ve 
itiraf etmekten ,ibarettir. Kalbinde bu tasdik ve itiraf mevcut olanlar mü
mindir. Kalbi ile tasdik eylediğini dil ile de ikrar etmek, imanın hakikatin
den hariç olup, sadece İslam o1duğu :belli olması ve haJkkında dünyevi hü
kümlerin icrası için şarttır. <<lman Dil ile ;jkrar ve Kalp ile Tasdiktir» de
nilmesi işte bunun içindir. Binaenaleyh ·ALLAH'ın birliğini ve Hz. Mu
hammed'in ,peygamberliğini kalbiyle ıtasdik etmiş olan bir adam -bunu 
dili ile ikrar ve itiraf etmemiş bile -olsa- mümindir. Şu kadar ki bunun is
lam olduğu hariçte belli olmayacağından, hakkında islam muamelesi yapı
lamaz. Maamafih bunun ikrar etmemesi inadından dolayı olmayıp, ne za
man teklif edilirse ikrardan imtina etmemek şartiyladır. Yalnız başına 

marifet, yani ALLAH'ın birliğini ve [Muhammed (S.A.V.) in 'hak peygam
ber olduğunu :bilmesi, iman demek olmadığı gibi, yalnız ikrar da iman de
ğildir. Bildiğini tasdik etmedikçe mümin olamaz. 

12 - Dil ile İkrar : Bu imanın h akikatinde dahil ve asli bir rükün 
o~madığından dilsizlik gibi bir mazeret veyahut cebir ve ikrah halinde ik-
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rar sakıt olur. Böyle bir hal ve zamanda dili -ile >ikrar etmese ve hatta kala 
biyle Allah'ı ve :peygamberi tasdik ettiği halde dili ile· inkar etse, yine 
imanına bir zarar gelmez; bu adam mazur sayılır. Bu ,gibi hallerde ikrar 
sakıttır. Lakin kalp ile tasdik, hiç bir zaman sakıt olmaz. Çünkü oraya 
kimse ;giremez. Vicdani hususlara başkası muttali olamaz. 

13 ~ Mümin Olduğunu Dili ile İkl'ıllr Etmemiş olan yahut ikrarı bel
li olmayan bir adamın cemaatle namaz kıldığı görülürse onun yine imanı 
ile hüküm olunur. Çünkü cemaatle namaz kılmak, fala.mi alametlerdendir. 
İslamın şiarı olan cemaatle namaz kılmak, islamın itikat esaslarını, İsla

mın köklerini. kalbiyle tasdik ettiğine açık .bir delil ve alamettir. 

İZAH 

Şer'i İmanın Mahiyeti ve Cumhur-u Muhakikin Mezhebi : 

Tealluk ettiği şeyler bir tarafa; mahiyet i itibari ile de şer'i iman, lu
gavi imanda olmayan bir hususiyeti haizdir. Şimdi bu ciheti de biraz izah 
edelim : lmanın, tealluk ettiği hususlar yönünden, şer'i manasının ne de
mek ,olduğunu yukarıda söylemiştik. Acaba şer'i manasınca olan iman, 
yalnız kalp fiili ı (işi) midir? Ya'hut yalnız lisim isşimidir? Veya kalp fiili ile 
lisan fiilinin mecmuu mudur? Yoksa bunlarla ,bera•ber a'za ve cevarih fiili 
midir? Başka bir tabir ile : İcmal ve tafsilini yukarıda söylediğimiz, inanıl
makta esas olanlara iman etmek, yalnız kalp ile tasdikten yahut yalnız dil 
ile ikrardan iibaret midir? Y.oksa tasdikin- yanında lisan ile ikrar 'Veya bu 
ikisiyle birlikte amel de la·zım mıdir? [1] Bu noktada bazı mezhep farklarına 
tesadüf ediliyorsa da doğrusu şudur: «Şer'an iman; kalp fiiildir. Yani ima
nın hakikatı kalpten ve yürekten gelen tam ıbir teslimiyet ve inkiyad ve 
ihtiyarı ile tasdik ve kabulden ibarettir. ALLAH'a ve peygamberine iman 
etmek demek; ALLAH'ı ve peygamberin ALLAH tarnfından tebliğ eyle
diği şeylerin hepsi hak ve peygamberin doğru olduğunu tam bir teslimiyet 
ve yakin ile kalbinde tasdik ve kabul etmek ve kalbiyle söylemek demek
tir. Kalp ile olan !bu tasdik ve ka:bul, imanın sukuta asla ihtimali olmayan 
rüknüdür. iBu itibarla iman, kalp fiilidir, kalp işidir. iBu tasdiki, dil ile ik
rara ,gelince : Bu, imanın rüknü olmayıp ancak -şartıdır. Hem de imanın ta-

[1•] Ehl-i iSürinet ve'l-cemaatan hariç sayılan mürcie, ıbirkac fırkaya (lyrılır. Bun
ların bir ·kısmına göre ,İMAN, marife ve ,ikrarda.n, bir kısmına göre yalnız ma·rifet.t~m. ba
zılarına göre de ,yalnız ikrardan ibarettir. AMEL'e gelince : Onun hiç' bir değe~ı ,yoktur. 
Halbu'ki Ebu Ha•nlfe'n'in «Vasiyetlerl'nclekıi i.fadeleri» :bunları taımamiyle reddetmeye kôfidir. 
Onun nazarında marifet ve ikrar ay~ı ,ayrı sayılmadıkları gibi marJtetle ikn:ır da· iman de
ğildir. limanda ;henhalde tasdik ılôzımdır . 

.Amele gelince : Bu, g,nandan cüz olmamakla bera:ber imanın inkişafında, kuwet ve 
zayıflığın da• tesiri; ıvard:ır. 
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mamının ve sıhlhatının şartı <leğil ,belki dünyevi ahkamın tatbiki ve icrası 
için şart ve alamettir. Yalnız bu noktaya nazarandır ki, şer'i ,iman : «Kalp 
ile -tasdik, lisan ile ikrardır» denilir . .Bu bakımdan iman,' kalp ve lisanın fiili 
mecmuudur diyebiliriz. Fakat ikrar, ,imariın hakikatine . dahil bir rük~n 
veya sıhhatinin şartı olmayıp ancak, kalpteki tasdikin dil ile izharıdır. Bi
nanenaleyh Peygamberimizin Allah tarafından ,getirip tebliğ eylediği şey"' 
!erin hepsinde doğru olduğunu kalpleriyle tasdik edenler, dilleriyle, ikrar 
etmek için hiç bir özürleri olmadığı halde bunu yapmamış da olsalar yine 
hakikatte ve nefsü'l-emirde, yani Allah'ın indinde mümindirler. 

İşte Cumhur-u muhakkikin mezhepleri budur. İmam A'z'am Ebu Ha
nife'nin mezhebi de bu olduğunu Fetava.y1 Bezzaziye sahibi meşhur Ker
deri, Ebu Hanife'nin menakibinde tasrih etmiştir. [1] 

Aşağıda izah edeceğimiz veçhile İmam-ı A'zam'ın eserlerinden anla
şılan da budur. İtikatta imamımız olan Ebu Mansur Matüricli de bunu ih-
tiyar etmiş (seçmiş) tir. ' . 

İmam Ebu'l Hasen Eş'ari'den iki rivayet naklediliyorsa da en sahih 
olanı budur. [2] 

Kadı ]µbu Bekir Bakıllani, üstadı Ebu İshak İsferani, Hüseyin b. Fadl, 
Kadı Abdü'l Cebbar ve imamların ekserisi de bu mezheptedirler, Naslar da 
bunu takviye etmektedir. ·Evet, gerek lugatın şehadetinden, gerek nasların 
delaletinden açık ve sarih olarak anlaşılan : <{İmanın m~halli kalptir ve 
kalpte de yalnız tasdiktir. Tasdikten başka olan, kalbi fiil, iman sayılama
yacağı gibi lisan işi olan ikrar da· imaria ne dahildir ne de ondan bir 
cüzdür.» 

' . ~ 

[1ı} 

~~ı:f., ı.Y..~ı.,; r~1,~~, b..r';\..i1'.~Jı.)\.::.ıı., ... 
~. ~'ı.J.), e, ..:ı ~~ "1 ,., ı..S ~, ~ .>,;.., ~~ 4> ~ \ . 

• cU)\ ~\.:...o_y,..:.,l., ..:,\.._,..,~')}·t>,o~~ ... ~ ..ö ..>,..pC,:0 ~ · 

«ikincisi 'ikrardır. B,u ahkamın ta·tblki için şarttır. Tasdik ise rükündür. imam·ı 
A'zam Ebu Hanife meııhebi de 'budur. Alemu'I -huda ile •kendisinden na,kledilen iki rdvay&t· 
ten sahihine göre imam .Eş'ari bu mezhep! benimsemişlerdir. Buna göre : Bir klmsıı 
kalbi He tasdik eder de ikrar imkônı bulamadan ölürse, Allah ijndinde mümin olarak ölmü; 
olur., 

(Kerderi, Mena,kib~ı imom-ı A 'zam. C. ı. S. 195) (Tere. FeyizH) 
(21 

,~~.J..._,)3..ıJ.1~~\~..:,~'1\.:;l..s~"'lt,.....J-'Y.'J\;_; 
... ~ .. r51.,../)'\ \._~ u:~ \ ~..:., ~ ")) J..oJ>.J\.:>-\ j 

Ebu Haseni'! -E,ş'ari ~öyle dedi : «iman, Allah'ı ve •haıber ·verdikle11i şeylerde O'nun Reıul· 
!erini tasdik etmektir. (Alla,h'ı tanımodfkCO bu tasdik 60h'lh olmaz., 

(Abdü'l~Kaihir Bağdadi Öl. : 429 H. Usulu'd·Din) (Tere. Feyizli) 
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Filhakika Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerindeki ~AMİNÜ _ İMA.N 
EDİNİZ» hitab-ı celilindeki «İMAN>> la.fzından anlaşılan ancak kalbin tas
dikidir. Yukarıda söylediğimiz ıgibi bunun başka hir manaya nakli s~bit 
değildir. İmanın mahalli kalp ve kalpte de ancak tasdik .olduğu, yalnız lti
gat ile değil, birçok ayet-i kerime ve ehadis.:i şerifenin sarahatinden de an-
laşılmakt~dır. ' · · 

«Onlar o kimselerdir (ki (Allah) İmanı onların kalplerine ya:zdı» (Mücadele 
Suresi/22.) 

<~Kalpleriyle inanmadıkları :halde ağızları ile iman ettik diyenler ... >> 
(Maide/41) ayet-i kerimeleri ile «Hella. şekakte ıkalbeh : Kalbini aç(ıp 

bak) tın mı?» <(Allahümme seb'bit kalbi ala dinik: Alla.h'ını :kallbimi, dinin 
üzere sa,bi,t ,kıl» [1] hadisi şerifleri ıbunda sarihtir. 

Dil ile ikrar, imanda dahil bir rükün olmadığı ;gibi ondan bir cüz de de
ğildir. Çünkü ikrarın vücudu imanın vücl,;\duna, :bulunmaması da imanın 
yokluğuna delalet etmez. ;Dil ile ikrar yok iken kalpte ıiman bulunabilir. 
Nasıl kiimanı: olmadığı halde iman ettim 'diye yalandan bir ikrarda bulu
nabilir, •bunun için de ikrar, sadece dünyevi ahkamın icrasi için şart kılın
mıştır. Çünkü dünyaya ait hükümlerde -asıl .olan, hakiki se,bepleri gizli olup 
da kolaylıkla muttali olmak mümkün olmadığı 'Zaman, zahir olan şey üze. 
rine bina :kılınmak ve zahir, batın makamına ikame edilmektir. İslami hü
kümlerin asıl temeli olan kalp ile tasdik, batını ve vicdani bir şey olduğu 
cihetle onun delili olan dil ile ikrar, dışarıda kalbi tasdik makamına ikame 

. . J1]. Müsliı:n'io üsom~'den rivayetinde ,:~öyl•eyip söylemediğini tıilmen için ,kalbrni 
neden yarmad;n?» <liye va•kii olmuştur. Bunun izoıhı şudur : Bir gaza esnasında Üsome 
ile karşılaşan bir .kôfir 'hemen «Lô llôhe illallah» dedi. Fakat Osome bunu dinlemeyi~ 
öldürdü . ve sonra peygambere hikôye eyledi. Peygamber Efendimiz : d.A İLAHE İLLALLAH» 
dediği holde nasıl öldürdün? diye üsome'yi şiddetle muahoze buyurdular. üsome de «Ya 
Resulelolloh, ıkılınçton 'korktuğu için söyledi, hokıikoten mümin olduğundan deği'I» diye 
cevap verdi. Bunun üzerine 'Peygomberıimlz (S.A.V.) ((kar,öini ycirdın do içinde ,ikrar veya 
inkôr olduğunu öğrendin mi?» buyurdular. İşte bu •hodis-i şer.iıf dahi .delôlet ediyor ki : 
iman :kolptediin, kalbe kimse muttali değildir. Binaenaleyh blz insanların kalbini anlamakla 
mükellef de~mz. Bundan dolayı yoılnız görünüşü ve sözü ile iktifa ederek ona göre hüküm 
vermemiz lôzımdır. Kurtubi diyor ki : «Bu hadis-! şerif, kelôm-ı nefsi'yi lsbat edenler 
ioin .bir hüccettir. Aynı zamanda ahkômın oncok, zahiri sebepler üzerine terettüp edece· 
ğine de delildir., 

(Müslim Şerhi<, ·Fetu"l~Mulhim), 
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edilmiş ve kelime-i şehadeti söyleyen, yani dili ile «Allah'a ve Hz. Mu: 
hammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna iman ettim» diyen bir kim
senin, mümin olduğuna hüküm olunmuştur. Bu ikrar ile beraber, kalbin 
tasdiki ister tahakkuk etsin !isterse etmesin. Hiç ibir mazereti olmadığı hal
de bunu telaffuz etmeyenin de görünüşe nazaran kafir olduğuna hük
molunmuştur ki onun kalbinde ister tasdik olsun; isterse olmasın. Çünkü 
içeriye kimse nüfuz edemez. O cihet, Allah ile kul arasında bir . şeydir. 
İmam · A'zam'ın gerek Fıkh-ı Ekber'inde, gerek Ehl-i sünnet. ve'l-cemaa,t 
itikadını ibeyan için asha:bına en son takrir eylediği vasiyetinde: <<İman, li
san ile :ikrar ve kalp ile tasdiktir,>> demesi ve hatta ikrarı tasdikten evvel 
getirmiş olması, buna (yani imanın hakiki tasdik olmasına,) aykırı değildir. 
İmam'ın bundan maksadı; emr-i vicdani ve kalbi olan tasdikin ancak ikrar 
ile belli olaıbileceğini, tasdik bulunmadıkça sadece ikrar ve hatta marife
tin kafi olmadığını ve tasdikin de ancak ikrar ile anlaşılabileceğini beyan 
etmektedir. 

İmam · A'zam'ın el-Alimu ve'l-Müteallim adındaki eseri ile ashabına 
en son yazdırmış olduğu vasiyetlerindeki ifadelerini incelersek görürüz ki: 
Müşarupileyhe göre de iman, asıl kalp ile tasdikten ibaret olup dil ile ikrar 
rükün değil şarttır. Ebu Hanife vasiyetinde aynen şöyle diyor : «İman dil 
ile ikrar ve kalp ile tasdiktir. Yalnız ikrar iman olmaz. Eğer olsaydı mü
nafıkların hep mümin olması lazım gelirdi. Yalnız marifet de iman olmaz. 
Eğer marifet (bilmek) iman olsaydı ehli kitabın hepsinin mümin olması 
lazım gelirdi.>> Allah Teala münafıklar hakkında; 

- .:.,y~'@ ~U\:,\ -~ <U.)\_, 

<~llah şahadet eder 1ki müna;fıklar. gerçekten yalancıdırlar.» (Münafıkun 
suresi/1) buyurmuştur. . 

İmam-ı A'zam Ebu Hanife bu eserinde imanı «ikrar · ve tasdik» diye 
tarif ettikten sonra «iman yalnız ikrardan ibaret» diyen Kerrarriiye mezhe
bi ile «yalnız marifetten ibaret» diyen Cehm ibn-i Safvan ve Ebu'l Hüse
yin es-.Salihi ve emsallerinin mezheplerini reddediyor. Çünkü şöyle diyor : 
«Yalnız ikrar iman olsaydı, inanmadıkları halde dilleriyle <<iBiz de mümi
niz» diyen münafıkların :hepsine, mümin demek lazım gelirdi. Halbuki 
Kur'an bunu reddediyor. •Yine böylece, diyor ki «Yalnız marifet iman 
olsaydı peygamberin doğru ve dinin hak olduğunu bildikleri halde hunu 
tasdik etmemiş olan ehl..i kitaıbın da mümin olmaları lazım gelirdi. Kur'an 
bunu da reddediyor.» 

Şimdi bunları ayrı ayrı izah edeıiken <(yalnız tasdikin de>> iman olma
dığını söylememesi, imanın hakikatı, tasdik olup ikrarın ancak ahkamın 

· icrası için şart olduğunu kabul ettiğine en büyük delil değilmidir? Burada
ki marifetin tasdik manasına olmadığı ehl-i kitap hakkında getirmiş ol
duğu delil He sabittir. 

19 



Çünkü ehli kitabın çoklarında marifet olduğu halde 'tasdik yoktur. Bu· 
nun i·çin onlarda imanın olmamasiyle hükmolunmuştur. Şu halde İmam'a 
göre imanın aslı tasdik olup, ıi.krar, icra-yı ahkam için şarttır. Nasıl ki Ba
berti (Ekmeluddin) vasiyet şerhinde bu noktaya işaret etmiştir. <~1-Alimu 
ve'l-müteallim» adındaki eserinde dıe şöyle diyor : 

Tasdik hususunda insanlar, üç mertebedir : Bir kısmı Allah'ı ve Al
lah'dan ,geleni hem kalbiyle ve hem dili ile tasdik eder. Bazısı da dilrile 
tasdik ve ika~bi ile te'kzib eder. Diğer kısmı da kalbi ile tasdik ve dili -ile 
yalanlar. Evvel ki,şi Allah ve insanlar yanında mümindir. İkincisi Allah 
yanında kafir ve insanlar yanında mümindir. Çünkü insanlar onun kalbini 
bilmezler ve zahiren ıgördükleri ikrar ve şahadete binaen ona mümin de
meleri lazım gelir. Ka~bini bileceğiz diye zorlanmaları da doğru değildir. 

Üçüncüsü de Allah yanında mümin, -insanlar yanında kafirdir. Yani bu 
kimse Allah yanında mümin olduğu halde imanını gizlemek istediği. (ta
ki.yye hali) nde küfür izhar eylediği ıi.çin onun halini bilmeyenler ona kafir 
derler. Halbuki bu adam Allah yanında mümindir. İmamın tasdik hususun
da insanları bu suretle üçe ayırması ve kal'biyle tasdik ettiği halde imanı
nı gizlemek lüzumunu IJ:ıisseylediği yerde, dili ıi.le tasdikinin hilafını söyle
yen bir aclrama, Allah yanında mümin nazarıyla •bakılması da sarahaten 
gösterir ki : Ona ,göre ikrar, imanın rüknü değildir. Çünkü takiyye hali 

-cebir ve ikrah }_lali demek değilcl.ıir:. _[1] 

568 de vefat eden Muvaffak b. A!hmet el-Mekki de jmam'ın tasdik hu
susunda insanları bu suretle üçe ayırdığını Muttasıl senetle rivayet edi
yor. [2] 

[11 . · El-AH.mu ve'I-MüteatHm'in rHaydambat'ta ıbasıl{ln taş basma bir nü&hasında 
«taikiyyeıı ,i:kmh ve . cebir halet! dfye ·tefsir edilmiş ise de ıbu tefsirin sonradan ·katılma. 

bir şey olduğunda -şüphe yoktur. Çünkü takiyye'nin ikrah ııe ·hiç münasebeti yoktur. 
Lkrah .başka;, ta:kiyye de bm;ıkadır. 'Bir ıinsan herhangi ıbir düşünce ile içindeki·ni saklama•k 
ister .ki bu, tak-iyyedir. il<ra·h değildir. Biz bildhare Vefa· kütüphane-sindeki. yazma b1r nüs· 
hayı da te~kPk etti'k. Orada hakikaten böyle ıbir tefsir yoktur. Demek ıki o, sonradan Hôve 
edilmiştir. 

{2] Ebu Hanife'den -~ 1«iman : Marifet, tasdik; ikrar islômdır. insanlar tasdikde üç 
kısımdır : Birinoisi All-ah'ı ve Allah'dan .gelenl kalbi ve dilıiyle -tasdik eder. İkincisi dili ıile 
tasdik etti-ği halde :kalbiyle onu yalanlar. Üçüncüsü ,kalbiyle 'inandığı halde diliyle onu 
yalanlar. Birinci· -kısımda ol{lnfor, Alla-h ve insanlar yanında mümindir. İkinci kısımdaki
ler, Alloh yanında ikafir, ~nsanlar yanında mümindir. Çünkü halk, onun .ka-lıbindekıini bile
medikleri ;için diliyle ikrar etmesinden dolayı ona, mümin demek meoburiyeti'ndedirler. 
Üçüncü ,kısmına dahil olanlar ise; Allah yanında -mümin olup habk yanında' kô~irdir. Çün
kü bu ,kimse herhangi lblr sebepten dolayı -ta'kiyye halinde- -küfrünü belirtiyor, bunun için 
de !halk ona ibu ;ha-lini ,bilmediğinden ka.fir diyor. IHalıbu-ki o Allah ikatındd, mümindir.» 

(Mena'l<ıb-ı imam A'zom ıEbi Hanife Li'l-imam'i-1-Muvaffa:k bin Ahmede'I-Mekkl 

öl·. ·: 1H. '568) (Tere. - Feyizli) 
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El-Alimu ve'l <Müteallim Kitabında da aynı suretle yazmaktadır. İmam 
A'zam Ebu Hanife'ye göre de iman, kalp ile tasdikten ibaret olup dil ile 
ikrar, yalnız dünyevi ahkamın icrası için şart olduğunu, Hanefi fakihlerin
den ve müfessirlerinden Umde sahibi Ebu'l-Berekat Bafazu'4'din Mahmud 
Nesefi . (ÖL 710); Hidaye şarilhi Ekmelü'd-din Baberti (714-786); Fetavayi 
Bezzaziye sahibi meşhur Kerden (Öl. 827); Sahih-i Buharı şarihi Bedred
din Ayni ,(Öl. 855) Zeynüddin iKasım eLHanefi (Öl. 878); İmam Birgivi 
(928-981) Aliyyülkari (Öl. 1001) ve diğer muhakkikler nakil ve beyan et
mişlerdir. [1] 

[1ı] Bilinmen ki ıbu gruba dahil olanların, başka yerde ihtilôflc;ırı vardır. iŞöyle ıki : 
Dil ile ikrar;, imanın esasından mı yoksa hükümlerin icmsında onun şartı mıdır? 

Bazıları : «Şartıdır .hatta ıkim, Resulullah (S.A.V.} ve O'nun getirdi·klerini tasdi·k 
ederse, her ne kadar dili ile ikrar etmese de kendi ile Allah arasında mümindir.» 

Bazıları ise, «Dil ile ikrar, iman' iç in rükündür fakat tasdik gn:xi · asli olmayıp zaittir. 
Bu itibarla ocz ıve cebir ·hollerinde ; düşer (söylenmiyebil ir),ıı dedıler. 

Fahru'I-İslôm er-Rôzi clkrann za'it bir rükün olması» fu.kahanın görüşü olup; «Ah·kô:r 
mın icrası i·çin, şart olması» şekli de mütekelliminin görüşüdür.» dedi. (Um.detu'I-Kôri 
Şer.h,u Sahihi'! 1;3uhôri C. 1. (Fethu'I-Mu'him Şerh-u Scııhihi'I-Müslim C. 1) (Tere. Feyizli) 

«Kim Resulullah ·(SAV.) :in Allah'tan getirdiğini !kalbiyle tasdik ederse, ·kendi ile 
Allah arasında, mümindir.» · 

İkrar ıise, İslômi oh:kômm icrasında şarttır. Ebu Hanife'den rivayet olunan da budur. 
Bbu · Mansur Matüridi, ıEbu'l-Hasen El :Eş'ori, ıKadi Ebu Bekir Ba'kıllôni ve Ebu is.hak el-is
terayini de lbu görüşü -benimsemişlerdir. (Her ne kadar .Ebu Hanife'nin «Vas,iıyetname» sin
deki beyanı, görünüşte imanın, ikrar ve tasdikten rbaret . olduğuna delôlet ederse de.) 

Şerh-u vasiyyetü'l~!mam el-hanefi 
Ekmelü'd-din· el-Ba'berti el-Hanefi (Tere. Feyizli) 
Derim ·ki bu söz yani' ıi,krarın, ,a,hkômın icrasında şart oluşu İmam A'zam'don rivayet 

edilmiştir. Sunu «el-ôılimu vel'-Muteallim» k•ita'bında da zikretmiştir. Şeyh Ebu'I-Mansur 
el-Hasen bih el fadlü'I-Batır ve ashabımızdon Muhcikkikler, bu görüşü seçmişlerdir. (Ha-
şiye li'ş-şey.h Zeynü'd-din Kasım -el Hanefi H. el"Müsayere), . 

Birunci lbo'.hse {konu) ;İmam ıEbu Honi'fe .(R. A.) mezıhebine göre imamın haMka,ti hak
kındadır. 

Biılinrnelidir ·ki iman, lügatta tc;ısctıiktir. Yani hüıkrne götüren iz'andır. Tesl'imiyet ismi 
verilecek şekilde onu haHsane ikabul'lenmektir. 

Şeriatta ,rse : IKa·lpte t.as·dikten ibaret olup onu 'kalbin fiilinden kılmaktır. Fakat bu 
tasdik, ikrar gibi düşmez. 1lkrar zor durumlarda sakıt olur. · · 

i:krarın, imanın hakikatinde ıbir rolü yoktur. Fakat Aııa:h Taoıa ikrarı, diğer müslüı;nan
laro kolbindekinin izharı iiçin gerekli kıldı. Ve onu, üzerine islômi !hükümler.in rıcrası için 
şart ve alômet 1kıldı. Çünkü tasdik, ·işareti gerektiren gizli bir :kalp işidir. işte böylece ikrar. 
her :holü:kôrda ıdünyevi hükümlerin :icrasında tasdikin yerini alm ıştır. 

Kim 'ka·lbiyle tasdlik ıeder dilii'ylle i1krar etmezse, her ne ·kadar dünyevi hükümlerde mü
min sayılmasa· da Allah ,yanında mümindir. A:ksi ,halde hüküm yukcrrıdak·i,nin aksinedir. 
(Rovza.tu'I-Oennôıt fi usulu'l-ititka·t, Birgivi) · (Tere. Fey,izlıi ) 

Muhakkiklerin ,çoğu, imanın ıhakikatı :kalple tasdik_ olup, i>krar ise ·ancak dünya hü
kümlerinin icrası için şart olduğu görüşündedirler. Bu husus imam Hanife'den rivayet 
edilmiş olup, tmam Matüridi ve ,saıhih rıivôyete, göre Eş'ôri bu görüştedir. Naslar da bun.o 
Uygundur. 

(Frkh-ı ıEJçber Şerıhu Al.iyıyu·ı~Karı '8. 110, 78) (Tere. Feyizlı) 
! 
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Buraya kadar. vermiş olduğumuz izahat ile anlaşıldı ki : Ebu Hanife'ye 
göre iman, ne yalnız marifettir, ne yalnız ikrardır, ne de marifetle ikrarın 
mecmuudur. Ona göre imanın :hakikati ve asl-i rüknü tasdik olup, ikrar da 
sadece şarttır. :İman, marifet ve ikrar. dediği zaman bundan da maksadı, 
kat'ı itikat demektir ki inkar ile asla birleşmeyen ve ameli mücip olan 
iman..ı kamildir. [1.] · 

İmam A'zam'ın bu meselede fikri, çok açık olduğu ve İmama göre 
tasdiksiz sadece ikrar veya marifet, imanda :kafi olmadığı halde Eş'ari'nin, 
İmam A'zam'ı mürcieden göstermesi cidden hayrete şayandır. Ve Abdül
kadir Geylani'nin Gunye'sinde, ashab-ı ·Ebi Hanife'yi «mürcie-i Kaderiye>>-
den ,göstermesi bir acayiplik sayılabilir. ' 

Hemen söylemeliyiz ki : 

İslam tarihinde maruf ve meşlhur olan ve EhLi Sünnet ve'l-Cemaat~ 
tan hariç sayılan mürcie ile, Ebu Hanife'nin hiçbir münasebeti yoktur. [2] 

[t] imam Harfs'ln Ebu Ha·nife'den «iman marifeWr» · diye na,klettiği şeye geJii!nce : 
Bunda,n murodı sofuların ,istilohi, marifet dedüği şeydir, ri,yazattan sonra meydana: gelmiş
tir. o da iman-ı ·kôm,lldir. Bu ıinkôrla asla 1birleşmez. Avam tabakasının kablinde az bulu
nur. Marifetten maksat, IOgavi olan değildir. Hz. Ali (R.A.) ile ımam Ahmed'den şöyle dedik· 
teri ,naklolunmuştur: iman kalp ile marifet, dil He ikrar ve azalarla amel etmektir. Cehm 8. 
Scitvan'ın ileri sürdüğü şarta geJ,ınce ': Jmamımız Rahmetullatıi Aleyh onu reddetm~ştir. 
Binaenaleyh marifetten murat ame,lı ·icabeden şey olup fn,kô,rla asla birleşmez. 

(Feyzu'I-Bari Şerhu Sahlhi'l;Buhari ,c. ·l ·s. 52 l. ıbaskı Hicazi Matbaası - Kahire) 

(Tere. Feyizli) 

(2) Sırası .gelmişken ,bu mesele ,hakkında biraz izalıat vermeyi münasip görüyorum. 
Evvela irca· ve mürcıle .ne demekHr ve :kaç ·kısımdır? ·imam A'zam Ebu Hanife'ye mürcie 
diyenler · ,kimlerdir Neden ötürü böyle demişlerdir? imam A'zam hak~katen mürciemidir? 
Mürcie ,kelimes·i «irca» dandır k·h mü,hlet verdıi, geriye bıra.ktı demektir. Mürcie ilk defa 
slyasi bir fırka olarak ortaya. çıkmıştı. ibn-i Asa·kir'in beyanına göre «Mürcie» Hz. Os
man'ın katl:inden sonra gazodan dönüp Medine'ye gelenlerdendir. Bunlar M(ldine'ye geldik· 
ten sonra· holkın bir kısmı Hz. Osman'ın mazlum olarak katledildiğini, k:i,inlsi de Hz. Os
man'ın hilôfete doho lôyık olduğunu iddia ettiklerini görünce şöyle dediler : «Biz gazaya 
giderken .sizi birlik içinde olarak bıraktık, oranızda hiç ,i:htila.f :yoktu. Halbuki şimdi ayrı 

ayrı flkıirde olduğunuzu •görüyoruz. Bize ,göre ·hem Ali ve O'nun taraftarları, hem de Os
man ve taraftarları _hepsi de itimada, şayandırlar. Doğrudur ve haktırlar. Biz onlardan ne 
t~berr-i ederiz ne de onlara lônet etjeriz. Onların aleyhinde söz söylemeyiz. mz onların 
işinI AUah'a .bıra;kıyoruz. Onlara ait hü~mü ıkıyam-ette Allah verinceye ıkçıdar bir şey 

demeyiz.ı> (Fecru·ı~tsıam. c. 1 s. ~331) işte Jbn·i Asakir'in şu rivayetine göre mürcie, itk siya- · 
st bir fırko olamk zuıhur etmiş görülüyor. Bunların maksadı; müslümanlar arasında çıkan 
fitneye lk<irışmama1k, ,kon dökülmesin! lstememektl. Bunun ıcın hiç bir tarafın hata etmiş 
oldüğuna da· ıhüküm' etmiyor:lardı. Bunun ya,kın sebebi fırkalar arasında,ki ihtilôf; uzak se
bebi ise ihilôfet meselesi• ·idi. Çünkü bu mesele olmasaydı şla fırkaları zuıhur etmeyecek 
ve binaenaleyh ,mürcie de olmayacaktı. · 
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Mamafih il1k defa ,bu suretle ortaya -cıkmış olan «Mürcie» sonradcı:n başka renklere 
boyandı. Hz. Alii ile Muaviye arasında patlayan meşhur Sıffin muharebesinde Hz. Ali, işin 
hakem ile hail ·edilmes·ine muvafakat göstermiş ve netice Muaviye tarofından gönderilen 
hakemin ,bir hud'a (a,J.datma ve Mle) siyle Hz. Ali'nin aleyhine çıkmıştı . işte o zaman Hz. 
AH'nin askerlerinden <bazıları ,hakem usulünün Kur'on'a muhalif olduğunu, Alloh'ın ·kitabın

dan başka kimsenin ,hakemi-iğini kabul etmeyeceklerini ileri sürerek bu hakeme razı · ol
duğundan dolayı Hz. Ali'y'i ıbUe, tekfir edip ondan oyrıld ılar. Va !bundan ötürü ıbunlar 
havariç adını aldılar. Bunlar Hz. Ati'yi, Osman'ı ve hakeme razı olanları tekfir ederlerdi. 
Bunlara ıkarşı bir de Al-i taraftarı fırka vücuda ,geldi ki onlar da Şia adını _oldılar. Bun· 
ların her 1iklsi de Emevileri tekfir v-e onları tel'in_ eder. Şia'dan Ebu Bekir'i, Ömer ve Os
man'ı tekfir edenler de vardır. Bilôrhare mürcie denilen fırl<a burada da •kendisini gösterir 
ve bunların hepsi He ımüsalemet -üzere !bulunm<ıya çalışır. · Mürcie bunlardan hiç birini ya
ni ne Havaric\ :ne Şia'yı ne de Emevileri tekfür etmeyip ·şöyle 1hükütn verirdi : «Bunlann 
hepsi müımindlr. Fakat bazısı yanlış yolda, bazısı <la doğru yoldadır. Hz. Ali de, Muo-viye'de 
mümindir. Ancak bunun biri ha'klı biri ,haksızdır. Fakat -biz onu tayin edemeyiz. Binaenaleyt:ı 

onların ·işini Allah'a !bırakırız. All<ıh onların i,cler:indekini bilir ve ona göre. isterse hesaba 
çeker.» Bunların bu fikirleri ·Emevilerin çok leıhine çıkıyor ve onların üzerinden, ,halkın net· 
retini azaltıyordu. Bu devirde siyasi bir fırka .gibi gördüğümüz bu .fi.kir -daha sadr-ı ewel
de sahabeler ,arasında bir tohum halinde mevcut :idi. 

A!bdullah lb. Ömer, !İmran b. El • Husaya ,gibi bo·zı ;aahabe, Hz. Osman'ın 
hilô·fetinln sonlarında erkan fitneye karışmaktan çekinmişler ve bu husust<ı Ebu Seklr'den 
şu hadis-i şerıifi .rivayet ıetmiştlr : «Resululla:h şöyleı buyurmuştur : İleride birtakım fitne· 
ler oıaca,ktır. ·O .sırada oturan yürüyenden, yürüyen ona doğru koşandan daha iyidir. 
Haberiniz olsun böyle bir fitne olursa devesi olan devesinin, koyunu olan koyununun , 
ardına düşsün. Toprağı olan da toprağına çekilsin. Bi r ·odam -Ya Resulolloh dedi, devesi 
koyunu, -toprağı olmayan ne yapaca•k, Efendimiz (S.A.V.) şöyle -buyurdu : O da ,kılıcın ı 
eline olır, kes·k·in tarafını taşa ,çalar, sonra da kurtulabilirse •kurtulsun.» . 

Görülüyor ki : Müslümanlar arasında cıık{ln ,harbe iştir.ak etmemekten ibaret olan 
şu fikir, ta sahabe zamanında ,başıkıniış:, ve bilôhare mürcie mezhebinin esasını teşkil 

etmişN-r. Fakat bunun bir mezhep ·hal·inde tekevvün etmesi; ancak, Havöric ve Şia fırka

larının zuhurumjan· sonra: olmuştu-r. Siyası ;bir· fır1ka ·olara,k zuıhur etmiş · 'Ol{ln bu mezhep 
sonradan dini bir şekH almış, münakaşa ve muba·heşelerin lh neticesi, siyooi fikirleri ile bir· 
leşmişti. Bunları en cok ·işgal eden «iman». wküfür», «mümin, «kôfir» ve ibunlcirla <ılôkalı 
meseleler idi. Buna sebep de yine Havôrıic ile Şia fırkala:n olmuştur. Bunlar {l,tneJ 've taatı 
imanın rüknü soydı·klarından hasbe'l~beşeriyye bir güna,h irHkôp eden müımi'n,i ·tekfir ediyor· 
lor ve ,böylelerinin ebediyen cehennemlik olduğunu söylüyorlardı. Bunun neUcesi _ olarak 
Ha.vôric ·kendıilerinden ,başıka :henkes-t tekfir edi,yordu. 

«Mü role» !buna karşı ,cı1karok ·«f'mon yolnız :kalp i le tas<li·k; ' marifet ve dtl a·le ' i·krordan . 
ibarettir» diyor. Mürcieden bazı fırıka-la-r da iman, yalnız Allo<h'ı ,morifet ve O'na muhoıbbet ol
duğunu ,bazıları da ,ikrardan ibaret olduğunu söylüyorlar. Ve omel,e, hiç k,ıymet vermiyorlard ı. 

Küfrün ıvücudu ile ibadet ve toat nasıl fayda verımezse, iman ile nıa'siyet de zarar 
vermez. Marifet veya ikrarda bulunan bir müslümon ne kadar günah işlerse işlesin, yine 
onun küfrü ile ,hüküm olunamaz, diyorlardı. Hatta «Mürcieııden birçokları daha 1Heri gide· 
rek şöyle diyorlardı : iman yalnız kalpte tasdikten ibarettir; diğer tat:ıirle kalbi ile Allah'ı 
bilmektir. Kalbi ile Jlıllah'ı bilmiş v·e ona iman etmiş olan mümin ve müsHmdir. Zahiren 
yahudilik veyahut Nosranfük izhar etse, putlara tapsa b'-ile yine mümin-! .kôımild i r. Ne lk· 
rar, ne de zahfr omelle~i1, rmandon cüz değildir. Mürcie'den bazılarına göre imanın iki rük· 
nü vardır; Kalp ile tasdi,k, dil He Ikrar. Mümın oımo,k ıiçin ıbunun bıri ıkofi değildir. Demek 
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ki mürcieye göre amel, er,kôn-ı imandan ne bir rükündür, ne de 1man mefhumuna dahildir. 

Bunlara göre ıiman ziyade ve noksan olmaz. Günoh-ı Kebôiri irttkôp eden bir mümin 

cehennemde ebedi olc:ırak kalmaz. Allah ıva'dıinden dönmez. Fakat vaid'inden vazgeçebilir. 

Çünkü fozilettir. Onu Allah ıifa eder. İkabı .ise ada,lettir. Onda Cenab-ı Hak istediği gibi 

tasarruf eder. 

tbn;-1 Hazm, Gulôt-ı Mürcfeyi iki fırka olarak gösteriyor. «Birisi; .iman yalnız lisan ile 

ikrardan ibarettir. İ.krar bulunduktan 'Sonra kalbi küfür ıile dolu olsa yine Allah yanında 

mümindir ve ehil cennettir» dıiyenlerdir. Diğeri de : «iman, 1katbin aktidir. Kalbi ile iman 

etUkten sonra lslôm cHyarında ·lisanı ılle ,küfür ilôn etse, putlara tapsa·. Sali'b' (Haç) e iba

det ve teslis+ ilôn, yahudiliğ! veya Hristiyanlığı iltizam etse bu halde ölse yıine bu adam 

Allah yanında· mO.min·i 'klimildir.» diyenlerdir. Bunların daha birçok hezeyanları var 'ki -h•iç 

blrlsıi lstômlıklo kabi,l-1 telif de§ildir. Eş'ari «Mokalat-ı İsl~miyeıı sinde mürcie'yl on iki 

fırkaya· Ol(ırdıktan sonra bunla~ın ·ıman, küfür gibi meselelerdeki fikirlerini uzun uzadıya 

izah eder. Ebu Hanife Hz. i,le ashabını da dokuzuncu fır.ka olara;k gösterir. Ve şöyle der : 

Bunlar (yani ,Ebu Ha·nife ve ashabı) öyle zannederler ki: ·İman; Allah'ı, resulü ve Allah 

tarafından geleni imcalen marifet ve ikrardır. 

Gossam ile !Bbu \Honlfe'nin ekserisi seleften şöyle hikôye ederler : iman, 
ikrar ve Allah'a mu,habbet ve tôzimdir, ondan korkup hakkı istihfaf etmemektir. Abduli<a· 
dir Geyl<ini de aynı taksimi alıyor. Şu ,kadar ki Hanefiyeyi, Eş'ari g,ibi Ebu ·Hanife ve 
ashabı di,ye göstermeyip, bazı · ashab-ı Ebu Hanife diye gôstermis ve bunu da bir sofinın 
Kitabü'ş. Şecere'deki zikrine lstina.d ettirmiştir. Aibdülkahir Bağdadi «El-fark Beyne'I-Firak» 
adlı mühim eserinde mürcieden bahsederken ne Ebu Hanife, ne de astmbına taarruz et
memistir. Hatta mürcieden Gasson'ın Ebu ·Hanife de benim gibi sövler ded'iöini naklet
tikten sonra 'iıllm adamına vakışan bir salahiyetle bunu şiddetle reddederek Ebu Hanife'n·in 
böyle demediğini söyler. ıHalbukıi Eş'ari, Gasson'ın hi·kôyesini olduğu gibi noklıiyle iktıifa 

etmiştir. Jbn-J iHazm ve Şehristcini de böyle bir şeyden bahsetmezler. Hattô IŞehristôni 
bunun Ebu Han'ife'ye hangi sebeplerden dolayı söylendiğine dair güzel bir ~ikirde bulu
nur. Mürcie fırıkosının ıbilhass.a vasf-ı mümeyyizi ve bunların , hepsini birleştiren şu idi~ 
,iman 11e ,mosiyet zarar vermez. Ameiln ıkıymetl yoktur. Binaenaleyh imanı olan bir kimse 
en büyüık günahı vapsa da yine mümln-l lkcimildir. Ahirette i,ka·b olunaca·k değildir. iıtôat ve 
amellerin lman He tı-ic olôkcisı yoktur. ister ibadet yapsın, isterse putlara tapsın gQna,h
kôr olan bir odam cehenneme girmez; Çünkü ameller f.arz deği.f, fazilettir. imanda yalnız 
marifet ve yahut yalnız Jktar kôfidir., Mürcie fırkasının; iman ile amelleri bu suretle tef· 
sir etmeleri, bilhassa umum ve a,vam üzerinde co'k fena bir tesir yapıyordu. Çünkü amel · 
ile limanın birı alakası olmayınca onu iltizam ve ona temessük azalıyordu. Fakat amelin 
imana bağl'ı ve onun kemaiinden oüz olduğünu kabul etmek onun me~ki'ini yükseltiyordu. 
Bunun · ıfçin diğer mezheplerle bunlar amsında şiddetli münakaşalar vukua geliyordu. 
Bununla bera,ber :havas nazarmdo amenn, imandan cüz olmamasının bir zorarı yoktu. 
Bu onları ibadet ve taatten alıkoymuyordu. Onların nazarında namaz ve oruç, nasıl ayrı 
ayrı şeyler.sa ıımon ve ilbodet . de böyle idi. Amel 1imanm whire çıkması ve meyvesi sayı-
lırdı. . 

H~fü;a : Siyasi bir ıfik,lr ·olarak meydana çı,kan Jrca ye mürcie ıgittiıkç,e dJni bid'at 

şekNnde Kelômcılorın eline ıgeçti. 'işte j;mpm A'zam Eıbu Hanife ile ashabı : Ameli, Jman~ 
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dan cüz saymadığı ve büyük güna'h os·hobının iŞini Allah'ın meşiıyyeti (irodesl) ne bıraik~ 
tıklan için seleften bazıları lbuno irca,i ehi~i sünnet ve onlara· da ımürcie-·i fukaha demiş
lerdi. Kuutu·ı~KulOb sahibi de ;imoım A'zam'a mürcie'den demiş va Konevi de buna tabi 
olmuştur. Bunların imam'a müroie'den demeleri] bu manaca olup, mürcie~i bid'ate nisbet 
olunan. çirkin manaca değildir. imam A'zam'ın üstadı Hammad ve seleften bir çokları ona 
evvelki monada, mürcie demişlerdir. ',Esasen bu mônaco irca~i ehl-i si,innetin vôzıı da 
Hasen b. Muhammed b. Ali b. ıEbi Tolip (Künyesi ,Eıbu Muhammed 1Ebu tlanife)'dir. {95). 

KOfe'de en evvel mürole-i eht.;i sünnete kail olan da üstad Hommad'dır. Blnaenoleyh 
imam E~u Hanife Mürcie-1 ehl-i bıd'atten değil, Müroie-i Ehli Sünnettendir. Şehristani diyor 
ki: Mürcie--1 Ehl-l ıbid'auen olan Gassan,, Ebu Hanife'yl de kendisi gibi Mürcie'den sayar ve 
onun mezhebinin de kendisinin ki gibi olduğunu ıEbu Hanife'den hikôye ederdi. Bu ,ıse ya
landır. EbO Han1ltfe ve ashabına· .mürci~i ehl-i sünnet denirdi. Bir çoklarının onu mürcieden 
saymalarının sebebi «iman ;kolp ıile !tasdiktir. Ziyode ve noksan ikabul etmez.» demesidir . . 

Onun bu sözünden, ameli imandan geri.ye ,bırakıyor ve ona kıymet vermiyor, zannına düştü
ler. Hcıılbuki o.mel ve taatta o kadar Heri gitmiş olan Eibu Hanife, nasıl olurda ameli terk ile 
fetva ve,rir? İıkfnoi; t;i1r sebep de ,şudur : :Ebu Hanife Sadr-ı evvelde zuhur etmiş olan Mu'te
zile ve K<ıderiye fırkalarına şiddetle muhalif idi. Mu'tezile fı nkası kendilerine muhalif olan
kırın hepsine mürcie l<l;kabını verirlerdi. Hcivaricten olan Vaidiye de böyle idi. Binaenaleyh 
Ebu Hanıte'ye .mürcie lö,kobının bu fırkalar tarafından gelmiş olması do uzak değildir. (El
Milel ve'n-Nihol s. 105 Londro tabı) Şehristani'nin bu mtitalôası çok yerindedir. Şüphe yok 
ki birrnci roona ile irca, yani günohkôr insanları ·Allah'ın meşiyyeti (iradesi) ne bıraıkması. 
İımOlin-ı A'zam Ebu Hani,fe'nin şa.nına ve yüksek mertebesine a-sla !bir nakisa değildir. O, 
gün<ıhkôr insanlar hakkında: «Ne Mu'tezile ve Havariç ,gibi i.mandan çıktılar. kôfir oldu· 
lor» der, ne de Mürcie-i ehl-i bid'at gibi:: «Amel ve ıtaatin :kıymeti olmadığı gibi günah, ne 
kadar büyük otursa olsun hiç bir zararı yoktur, muhak'ka·k surette doğruca cennete gidecek
tir. Belki hem amel ve tôate büyük bir 'kıymet verir, ,hem de ıhasbel beşeriyye amel ve iba
deti bırakıp günaha dalmış olanları do Allah'ın offına ve meşiıyyeti ((irodesi) ne bırakır. 

Şirkten başkasını, AHa:h dilerse affeder» der. Bu ise <bizzat Kur'on'ın ta,limqtıd,ır. 

--:-' _;., .:J ~ e'..\l \.:, \ cı..ı:ı 1 4, _; ~ ~\t ~ 'JJ:. lj _,........ \ ü:.jJ \s.) ~ ~ Ji 
. r::>.) _..,_;a..;,J lyt, ö..:..ı \ ~ 

De ıki : cEy nefislerine ıkarşı 'israf eden kullarım, Alloh'ın rahm~tıinden ü,nıJt kesme
yin. Ziro Allah Teô,lô, bütün günahkôrları affeder. O, Ga,fur ve Rahıimdir.» (Zümer : 53) Şu 
halde imam · A'zam Ebu Hanife'yi alelitlôk Mürcie'den göstermek asla doğru değildir. Onun 
meşhur manaca Mürcie ile hiç bir suretle olôkası yoktur ve olamaz. Mürcie0 i ehl-i bid'at bfr 
kelômi mezhep olarak Ebu Selt essehhôni (152) tarafından kurulmuş ise de mürur-u zaman 
ile o da ortadan \kotk~ıştır. 

Seyyid Murta·za 'İlhyôu'l 'Ulum şerh inde İmam A'zam Hanife'ye Mürcie'den diyenleri ve 
bunların bunda·n kasdettiklerl manayı izah ederken Abdülkadir Geylôni'nin, Ebu Hanife'yi 
dalôlet fırkalarından olan Mürcie arasında göstermesini çok garip bularak buna lôzım gelen 
cevapları verd'.i<ten sonra vbarenin desiseli ve Abdülk<ldir Geylô·ni"ye iftira olduğunu söv· 
lüyor. Ve bu büyük odamın Ebu Hcrnife'ye böyle bir >iftirada bulunmayacağını ilôve ve imom 
Malik, SQfyon-ı ,sevri, !Şafii, imam Ahmed, Evzai, İbrahim Edhem gfüi büyüık şahs•i,yetler 
imam A'zam Ebu >Hanife'nin itikadına; fı;khıno, vera ve takvasına, Allah ·korkusuna, ictihad 
ve ibadetine, umur-u dindeki ihtiyatına hayran olduklarını söylerken Abdülka<:llr Geylôni'nıin 
böyle isnadda bulunmasına osla · Imıkôn vermiyor. Bunda SeyyJd Murtaza çok haklıdır. Fakat 
biz, elimizde !bulunan «Gunye» lkitoıbıno müracaat ettik. Birinci cildin yüz ükinci ve yüz 
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üçüncü sahifesindeki füare aıynen ~udur: «Müroie'ye geii,nce: Bunlar on hki fırkadır: Ceh
miye, Salihıi'ye, ,Semeriye, Yunusi'ye, Yunani'ye, Neccarıi'ye, Geylônıi'ye, Şebbi'ye, Hanefi'ye, 
Muazi'ye, Merisi'ye, Kerôımi'ye. 'Onlara şu yüzden mürçie · denmiştir. Onlar şöyle ·idoia edi, 
yorlar: Bir mükellef «Lô ilô:he illallah, Muhommedün Resulullah der sonro da bütün günah· 
ları işlerse, oslô cehenneme .girmez ... » Hanife'lere gelince onlar, Ebu Hanife Numan b. 
Sabifin .bazı arkadaşlarıdır. Şöyle iddia ederler : «iman, Allah'ı, Resulunu ve Allah tarafın~ 
dan gönderilenleri toptan, 'kalp ile tasdik va dil ile ·ikrardır. Nitekim bunu ·Beriu..ıki KitabO'ş· 

şecerede onlatmıştır ... » 

Abdülkad:ır'ln ,şu iıbaresinden onlaşılan, onun mürcieden soydığı 1imam-1 Ebu Hanife de· 
ği,J, beJıki ashabından bazısıdır. 'Maoımafih ne imam, ne de onun ashabı «LA ,İLAHE İLLAL· 
LAH MUHAMMEDÜN RESULU.LLAH» deyıip de bütün ömrünü günah ile geçiren bir odam 
hakkında a·sıo cehenneme girmeyecek diy·e 1kat'i bir ,hükümde tıulunmamışlordır. Bazı asha
bı ile ımaksar, amelen onun mezhebinde olup da bu tarzda ·itikat e<lenler Ise ona bir diye
ceğimiz yoktur. Fakat böylelerine de oshob-ı •Ebu Hanife demek doğru olur mu? Böyle yan
lış bir ·hükümde ve ,imam A'zam'a· karşı bu kadar acık •bir iftirada bulunma•k, ne Ebu'! Hasen 
el-Eş'ori'den ·ne !Cle Abdülkadir Geylôni'den bek\enilmeyen bir şeydir. Halbuki Ebu'I-Hosen 
el Eş'ari'ye ·göre de :cman, marifetle beraber tostilkten ibaretHr. ·Böyle ıiken ·E·bu Honife'yi 
Mürcie'den sayması malum ve meşhur o.lan diıkkat,tyle ·hiç de Kaıbil-i telif değildir. Bir d~ 
imam Ebu Hanife, -Eş'ari'nin yazdığı gibi «iman marifet ve i·krardan ibarettir» demiyor, bel
ki edil .j.le ikrar ve ,kalp ile tasdik> diyor ve lkran da şort ,kl'Jıyor. 

İki tabir arosındak,l .f<ırk ise ibüyüıktür. Anlo•şılıyor ,J<ıi: gerek Eş'a·ri ve gerek Abdülkadir 
Geylônı, Müroi·e~i· eh:Jsf bid'at İlle Mürcie-i ehl~i sünneti ibirbirine karıştırmış .ve bu suretle 
çok yanlış ıbir ihüküm ıvermişlerdir. 

İbn•iı Teymiye üımrıJ,eıbi·n büyü!klerinden •bir cemaatin mürcie-i· fi.ıkahada dahil bulunduk
lar:ını ve ıbunun :için .seleften hic ıbir ferdin bunları teıkfi.r etmedi1kler,ini ve bunları itikatta 
bid'at saymadıklarını ve selef tarafından zem ve ıhattô tel'•in edilen v~ <lalôlet fırkalarından 
sayılan Mürcie'nln, Mürcie-i fukaha olmadığını uzun uzadıya anlattı·ktan sonra C.ehmiye, Mu· 
tezfle ve Mürcie ·fırkalarına karşı en büyük taassup gösteren ve bunların .aleyhinde idare-i 
kelôm eden dört imam 'ile diğer ·imamlar olduğunu söylüyor ·ki, haikikat <le ,bundan ibarettir. 
Şehfistanı de Müraie ehH bid'atten olan Gassan'm «Ebu Hanife'nin de kendi ·mezhebinde 
olduğunu» hiıkôye ettiğini• nakil ederek bunun ,Ebu Hanife'ye karş; yalan ve iftira olduğunu 
söyledi·kten sonra da Mürcie-i 8hl-t sünnetin ıbüyfrklerini şu suretle nakleder : «Hasen b. 
Muhammed b . Bbu TaJiip, Sa,id !b. Cübeyr, Talık ıb. Habi:b, Ömer ,b. Mürre, Muharip b. Resa, 
Mukatil b. Süleyman, Amr ib. Zer', ,Hammad ,b. ,Ebi Süleyman, Ebu Hani,fe, ·Ebu Yusuf, 
Muhammed ıb. El~Ha,sen, ıKadid :b. Cafer. 'İşte !bunun :hepsr hadis imamlarıdır ki büyük 
güna•h ·işleyenleri o ıgünatıından ötürü tekfir ve onların cehennemde ebedi ko-lmalarıyle 

hükm etmem.işlerdi·r. Ha.vur.iç ve Kadıiriy,e ise, tarnamiyle bunun aksinedir.» 

Gerek ibn-i Teymiye ve {!erek ·şehristani, meseleyi da·ha güzel •incelemişler ve Mürcie-i 
bid'at •tle Müroie-1i sünneti yak diğerinoen ayırmışlardır. Abdülkadir de Ebu Han,ife'yi ken
dilerinden gösteren Mürcie'y1 şiddetle reddetmiştir 

Görülüyor iki : ,Fıroik-ı dôlleden oılan Mürcie ,ııe ıJ.mam 6bu Han:ife ve ashabının, asla 
alaka ve .münasebetleri yoktur. ,Bunlar:ı y.eık diğerlenine· karışıtırmo,k, gaflet ve dıi'kkatsizlik 
tir. Şunll da itiracf etmek lôzımdır •ki Mutezile fle Hovoriç, ,İslôm da.iresin,i ne kadar daralt
mışlarsa, Mürcıi•e <le o ;nisbette genişl,etmiştir. Maokscıdımız bir mezhepler tarihi yazmak 
olmayıp ,Eıbu Hanıife ve ashaıbı hok,kında ulu !Orta söy~enmiş olan bir sözü reddetmek oldu
ğundan bu •kadarla ikUfo ediyoruz. 
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Ekseri- Fukaha Mezhebi : 

Fukahadan birçoklarına göre de iman; kalbi fiil ile lisani fiilin mecmuu
dur. İmanın kalbi fiil ile lisaırıi fiilin mecmuu o1dıuğtuna kail bulunanlara gö. 
r,e lisan ile ikrar, sadece dünyada İslami hükümlerin icrası için şart olma
yıp, -imanın tamamının şartıdır: Daha doğrusu tasdik ile ikrarın her ikisi
de imanın rüknüdür. [1] 

Şu •kadar ki : Tasdik, hiç bir vechile sukuta ihtimali olmayan rükn.ü 
asli; ikrar ise, rükn-ü zaittir. Kalp fiilinin mükellefiyeti, yani kalp ile tas
dik hiç bir mazeretle sukutu kabul etmez. Ne cebir ve ikrah, ne de dilsizlik 
giıbi heııhangi 1bir mazeret ve sebeple ıka1pte olan tasdikin sukut etmesine 
ihtimal yoktur. Tasdikin zıdıdı inkar olduğu cihetle kalpten ·bu çıkınca ye
rine küfür ,girer. Lisani (fiili) olan ikrara ,gelince: Bu, aczve mücıbir ikrah 
halinde, vücubu sakıt olan, zait bir rükündür. Mesela ibir -dilsiz, bununla 
mükellef değildir. Fakat tasdik ile mükelleftir. Öldürme ve yaralama sure
tiyle tehdidini ifaya muktedir ·birinin cebir ve ikrahı karşısında bulunan bir 
insandan da bu halde ikrar sakıt olur. Hatta kalbindeki tasdikin aksini söy
leyebilir. Lakin bu halde iken de yine kalbindeki tasdik ve im~nını muhafa. 
za eder ve etmesi lazımdır. Dili ile <dman etmiyorum>> de-r yine de imanını . 

muJhafaza eder. Hariçteki cebir ve tehdidinkalpteki tasdik ,ve itikada hiç bir 
tesiri yoktur. Hanefi imamlarından Şemsu'l-Eimme Es-Serahsi ve Hulva
ni'nin ve Fahru'l-İslam iPezdevi'nin Hanefi fakihlerinden çoklarının ihti
yarları budur. 

Görülüyor ki : İkrar'ın, imandan cüz ve imanın rüknü olduğu görüşün. 
de olanı, bu Hanefi fakih ve imamlarına göre de ikrar, tasdik derecesinde as
li ıbir rükün olmayıp, zait bir rükündür. Yani buna, hakikatte rükün oldu
ğundan değil, ancak tasdik üzerine delalet etti~inden ötürü rükün demiş
lerdir. iBinaenaleyh ikrah ve zaruret ıgibi bir ma·zeret zamanında dili ile ik
rar etmese v:e (hatta tasdikinin hilafını söylese,kalbi tasdikini muhafaza 
ettikçe yine imandan çıkmış olmaz .. Yine bunun içindir ki: İmam Ebu Ha
nife ve ashabına göre cemaatla namaz kılan :bir kafirin, İslamı ile hüküm 
olunarak ı0nun !hakkında ehLi imanın ahkamı icra olunur. Çünkü cemaatle 
namaz, islama mahsus bir ibadet olduğundan imanın taihakkuku üzerine 
delil ve alamet kılınmıştır. 

[1] İbni iHümom', MG'sa,yere'de ,«imamın !kalp ve 1ijsan fiW yani ~ol,p· ,ile tosd,ik ve dil 
ile i1krardan ımürek1kep olup tasdik ile i,krann her ılkisi de iman mefhumunda· dahil ·birer 
rükun olması, Ebu Hanife'den men.kul, ashabından ve bazı Eş'ôri muhokklklerinden meşhur 
ve ihtiyat olan do budun diyorsa da Ebu Hanife'ye göre ikrar, rükün olmayıp dünyevi hü· 
kümlerin icrası ,için şart olduöunu, HaMfi muho,kk.iklerıinden ıbircok zevpt tpsrih etmişlerdir. 

BunlardOn ,bozılorım bfraz evvel ınqkfetti.k. 
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Yukarıdan beri izah olunduğu vechile ikrarın, iman mefhumunda, dahil 
bir rükün olmayıp, yalnız dünyevi hükümlerin icrası için şart ıve feraiz-i 
diniyeden bir farz olmas1 cumhur-u muhakkikin mezhebidir. İmanın rükün 
olması da ekser-i fukaha mezhebidir, mezhebi meşhurdur. [1] 

İmanın hakikatı ka1bin tasdikinden, küfrünki de kalbin tekzib ve inka
rından ibaret olması şeriatin hakikat ve batınına daha muvafıktır. Fakat 
kalbin derinliklerinde bulunan ahval ve maaniye vukuf ve ittila müşkil ol
duğu cihetle dünyada iman üzerine terettüp edecek olan ahkam, kalpteki 
ahval ve manalara alamet kılınan akval ve zahiri fiillere bina kılınmıştır. 

Bunun içindir ki hükümlerini şeriatın zahirine bina eden fukaha; ekse
riyetle ikrarı imandan cüz sayarak, iman ve küfür üzerine terettüp edecek 
hükmü de ona göre vermişlerdir. Şu halde muhakkıkinın kavilleri, şeriatın 
hakikat ve iç yüzüne, fukahanın kavilleri ve şeriatın zahirine muvafık de
mektk Keşf-i Pezdevi .sahibi Abdülaziz Muhammed el-Buharı (Öl. 730) de 

[1]) Allame-i Taftazani (Öl. 7911) Şenh-i iMa-kasıd'da imanın ,yalnız katbln fiili olması, 
Cumhur mezhebi, ,kalp ve lisan fiNinin mecmuu olmasını da ekser-i muhokk,i.kln ·ka.vH diye 
göstermiş ve bunun imam ıEbu Hanife'den de rivayet edilmiş olduğunu söylemiş · ıse de 
muhaıkıldkin !kavli ve imam 8bu 'Honife'nln mezhebi ewelkidir. Allaroo'nin şerhi Makasıd' • 
daıki lbu ifadesi, a.ka.id·i Nesefiye şerhindeki ifadesine de uygun değildir. Çünkü Akoid şer
hinde imanın tasdik ile ikraırdan mürekkep olmasını bazı ulema mezhebi, yalnız tasdikten 
ibaret olmasını da muhakkikin mezhebi olamk göstermiştir. Keşfü Pezdevi sahibi ·d~ bu· 
nu tasrih etmiştir. ,imam Ebu Honife'den i·k,inci ıkavlfn de :mervi olduğu Musayere'de ve di 
ğer bazı •kitaplarda yazılıyorsa da mezhep olaroık mervi olan ewelıki ıJ<avıı olduğu yukarı
daki nakiillerden pek acık olarak onlaşılmaktadır. imam A'zam'ın vasiyetlerfndek.ı i fadesi 
ile «Fııkh-ı Ekberinde~i \ifadenin zahiri ikinciyi ıgösterse bile y·ine İmam'o göre ikrar, rükün 
olmayıp hükümlerin icrası için şarttır. İhtimal iki Allôme'nın muhal<kı•kin ile muradı, fu•kaho 
demektir. Nasıl -ki, ıAliyyü'I-Kaari merhum da•: Kolp fiilli ve Usan fiırlıinin mecmuu olmas ı nı, 

fukahay- ı muha,kiikln ımezhebi diye göstermektedir. Maamafih bu, fui<aha mezhebi olmakla 
beraber, muhoki.kin rne~ebi olmayıp ekser·i fukaha mezhebidir ,kr, meşhur oıa·n mezhebdir. 
Muhakkikin mezhebi; imanın ha,kıkaii, yalnız tasdik olup, ikrarın, o•hkôrnın ıicrası icin şart 
olmasıdır. iŞerh·l Akaid'deKi iıfodeleri aynen şudur: «Musanniflin iman kalp Ile tasdik ve 
!'san ile ikrardan ibarettirJ> <lemesi ba·zı ulemanın mezhebidir. İmam :Şemsü'I-Eimme ile 
Fohru'I-İsfüm (R.A.) do bunu •ihtiyar etmişlerdir. Cumhur-u muhakkl:kiın de imanın kalp ile 
tasdik olduğuna zohip olmuşlardır. İkro-r ·ise dünyevi ohkômın icrası için şarttı r. Çünkü 
tasdik kalbe ait gizli bir durumdur, Onun ,icin bir alôme·t gereklidir. B•inaenaleyh bir ki'mse 
kalbi ile tasdik eder de dil ile söylemezse ·de dünvevı ahkôm it i,ban 'ile mümin olmasa da 
indellah'dcı mü111ln sayılır. Her kim de ımünofı.klar gibi dHi ile ıikrar eder de kalbi ile tasdik 
etmezse halk nazarında mümin, Allah indinde kôfir olur. Şeyh Ebu Mansur Rahmetullah, 
Ale·yh'in ihtiyar ettiği de 'eudur. Nasslar bunu destekl.iyor. (Toftazani Şerhu'I Akôidi'n-Ne
se~iyye). (Tere. Feyizli) 
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4:İkrarın şart olması muhakkikin mezhebi ve zait rukı'.in olması da, ekser-i 
fukaha mezhebi>> olduğunu tasrih etmiştir. ı[lJ 

Buhari şarihi ıBedreddin Ayni merhum; ;imanın; ta~dik-i ka1biden 
ibaret olup; ikrarın, mahiyeLi imanda dahil bir nıkı'.in olmadığını izah ettik· 
ten ve rukı'.in diyenlerin maksatları da hakikaten rukı'.in demek olmayıp, tas
dike delalet etmesi noktasından, rükun demek olduğunu anlattıktan sonra, 
mütalaasına. şu yolda devam ediyor : 

<ffiunların hepsi, dünyevi ahkam kendisi üzerine cari olan istidlali iman 
hakkındadır. Allah ile kulu arasındaki imana gelince: O, şüphesiz ki ikrar
sız da tahakkuk eder : Binaenaleyh Allah'ı ve diğer inanılmakta esas olan
ları bilip de sı'.ibutunu itikat eden fakat keli:ıne-i şahadeti telaffuza vakit 
buhnadan evvel ölen, yahut telaffuza vakit de bulduğu halde bunları dili ile 
söylememiş ve söylemeden evvel ölmüş olan ·bô.r kimsenin indellah ve nef
sı'.i'l-emirde mümin olması ile hükmolunur. Çünkü Resul-u Ekrem _Efendi
miz <d<.albinde zerre miskali iman bulunan cehennemden çıkar» [2] buyur
muştur. Binaenaleyh kalbi iman ile d9lu olan bir adam, dili ile ikrar etme
diğinden dolayı nasıl olur da mümin olmaz? Gazali merhum kalbinde imanı 
olduğu halde, dili ile ikrar etmemeyi, bir müminin diğer feraizden birini 
yapmamasına benzeterek <Ü nasıl mümin ise bu da mümindir, binaenaleyh 
ihtiyari halde ikrarı terketmekl~ imandan çıkmaz>> diyor. 

İhtan· Lazım Mühim Bir Nokta : 

SEMERE-i HİLAF 

Muhakikin ile cumhur-u fukaha arasındaki bu ihtilafın mevzuu, aslen 
kafir olduğu ıhalde sonradan İslamı kabul edenlerdir. Böyle sonradan Al
lah'ın ·birliğini ve Hz. Muhammed· Aleyhissel~m'ın hak peygamber olup Al
lah tarafından tebliğ eylediği ahkamın hepsinde sadık olduğunu bilmiş ve . . 

[1)' B,il ki : Ashabımızdan ımuhakkiıkıerin mezhebi limanın kalp lleı tasdikten ibaret 
olmasıdır. on ile ~krar ise dünyevi ahkômın icrası 'için şarttır. Hattô bir ;kimse kalbi ile tas
dik eder de diH ile ıl:kmr etme ıimkônı bulamasa indellah mümin olup, dünyevi ahkamın 
icrası bakımından gayr,i mümindir. Nitekim münafı·k, dili ile ikrar eder de kalben tasd,ik 
etmezse, dünyevi ahkô:mda mÜ'riıin sayılır, Çünkü ;iımanın, ikrar şa{tı bulunmuştur. Ka.ıp 

ile tasdik etmedlğll licin de Aııa,h ·yanında ,kôfir olur. Ashabımızdan çokları şöyle d,iyorlor : 
iman >kalp ile tasdik, dll ,ile lıkrordan ibarettir. Ancak ikrar zait bir rukündur, rkrah gibi bir 
mazeret anında sukutu muhtemeldir. Tasdik •ise, sukutu muhtemel olmayan bir asli rukün
dur. IBunlaro göre llir ıkimse özürü olmayarak .'kalbi 1ile tasdik e~tiği halde diİ,i ile iıkrar 
etmezse, Alloıh yanında mümin olma·z ve . cehen.nemlik olur. Bu da .mus.annif (Pezdevi) ile 

· Şemsü'l-eimme ve bi,rçok fukahanın mezhebidir. {Keşf-i Pezdevi). (Tere. FeyizJ.i) 

[2] Tir.mizi Ebu Said (RA.) dan 
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böylece ka.bul ve tasdik etmiş ve (buna tamamiyle inanmış olan bir adaıp. 
bunu dili ile de ikrar etmez ve ikrar etmeden evvel de ölmüş olur ve ;bu da 
inadından dolayı olmayıp rastgele bir ş~y olursa, ehl-i tahkikin mezhebine 
göre :bu adam; Allah yanında mümindiir. Necat ve fela.!hı ıbulmuştur. Yalnız 

bu adam imanını başkalarına ilan ve izhar etmemiş olduğundan insanlar 
nazarında mümin sayılamaz. Fakat meşhur mezlh.ebe ·göre 'hiç öz.ürü olmadığı 
halde ömründe bir kere olsun dili ile de i.kra:r etmemiş ise bu adam, nefsül
emirde de mümin &ğildir. Esah, racih ve muhtar olan eıhl-i tahkikin mez
heplerinin bu olduğunu yukarıda izah ettik. Nasıl ki aşağıda görüleceği veç
hile Gazali merhum da muha'kkikinin mezhebini kabul ederek diğerine <{Şa
yan-ı iltifat değildir» diyor. Demek ki hu ihtilaf aslen kafir olup da sonra
dan müslüman olanlar hakkındadır. 

Müminlerin çocuklarına gelince Bunlar esasen mümin olduklarından 
dil ile•ikrar bunlar hakkinda ne şarttır, ne de rukundur. Bunda ittifak var
dır. [1] 

Bunlar dilleri ile ikrar etmemiş bile olsalar, yine mümin olmalarıyla 
hüküm olunur. Şu kadar ki ne zaman kendilerinden böyle bir şey talep 

[11 Bi>linmeli kıi ihtilafın konusu aslen kdfir olup lslô.ma grrmeyi lsteyen ikimse ho•kkın
dadır. 

Müslümanların cocuildon kasın olara1k mümindir. iıkrar etmeseler dahi dünya hüküm
le~i onla,r hakkında caridi·r. Bi,r teklifin vukuunda söylememesi, inattan dolayı değilse yine 
mümindir. ömründe bir defo ŞCJhadetln vacip olması füruun vacip olması gibidir. (Cevhere
tu't-tev,hid Haşiyesi) (Tere. Feyizli) 

cAnco;k tercih edilen lse; ltkrar, <iünyevi hü1~ümlerin ~crası ve imanın ikemali için şart-
tır. 

Buna göre 1oim ka.tbiyle itasdık eder, fakat inadından olmayarak, diliyle ikrar etmezse . 
bu mümindir, kurtulmuştur. Fakoıt cenaze namazı ve muslümanlann 'kabirlerine deftn gibi 
dünyevi ıhükümlerden mahrumdur. Ası·I ihtilôfın l«:ıynoğı sırf ıkôflr olandadır. · 

Müminle11in çoeuklanrio gelince ; /İıhtilôıfsız onlo·rda ikra·r, ·ne Jmamn şartı ne de onda·n 
bir cüzdür. Tıpkı doğuştan ıkonuşmaya muktedir olmayan ,kişiler gibidirler. Hiç ikra.r. et
meseler de onla-rın Jmanla.rına h<ükmedHir. Evet namazın dışında, olmasa do namazda ikrar 
etmeleri onlar ,üzerine vaciptir. imam MaHk (R.A.) bu görüşü benimsemiyerek bir defa bile 
olsa hamdetme ve peygamber (,S4A.V.) e salavat getirmeleri vaciptir der. (BacCırt A,kaid-i 
Senusiye Haşiyesi) · {Tere. FeyizU) 

,İmanın mürekkep olmayıp basit olduğu bir gerçektir. Kim kalbiyle tasdik eder ve özür 
diliyle ıJkror etmez, buna ıkarşıhk istenildiği takdirde i:krardan kacınmozsa bu ·~işi Allah ya
nında mümıin ve ebedi cahennemliık olmaktan kurtulonlardandır. Dil ile i·krar imanın kemôl 
(olgunlu·k) şartıdır. öru:c, · namaz, hac, zekôt ve diğer ibadet gibi ·ikrar, imanın ha.ki·katın
dan ,bir cüz değil ve saıhihliğin.in şartı da değildir. ıEvet O, dünyada o,tııkôımın icrası için 
şarttır. ı-Ha·r.ide Şerh'!- (Tere. FeyizH) 
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olunursa ikrarda bulunmaları, yani Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed 
Aleyhisselam Allah'm kulu ve resulü olup tebliğ eylediği şeylerin hepsi 
hak olduğunu söylemeleri şart ve lazımdır. [1] 

Maamafih böyle bir teklif vukuunda söylememesi inadından dolayı 

olmazsa yine mümindir. Şahadetin vacip olması, furu'un vacip olması gi· 
bidir. Furuatı yapmamak . inkar ve istihfaf etmedikçe _ insanı nasıl iman
dan çıkarmazsa ikrar da böyledir. İkrar, esasen kalpte mevcut olan ima
nın dilde tecelli ve zuhur etmesidir. Bunurila beraber kalbi tasdiklerini 
şeklen tekziıb edecek ve inkara sebep olacak sözlerden çekinmeleri 
de şarttır. [2] 

Maamafih, Aliyyülkari merhum Mişkatu'l-Mesabih şerhinde ikrarın 
rükün olduğunu söyleyenlerle, rükün olmayıp da sadece dünyevi hüküm
lerin icrası için şart olduğunu söyliyenlerin fikirlerini şu suretle birleştiri
yor «Hak olan : İkrar, talep edildiğinde, rükündür; talep yok iken şart. 
tır. Yani dili ile söylemesi teklif edildiği zaman inat etmeyip ikrar etine-

. si lazımdır ve rükündür.» 

Meşru bir mazereti yokken bundan imtina edecek olursa imandan im· 
tina etmiş sayılır. Aliyyiil Kari merhumun şu tevcihine göre «ikrar rükün 
değil» ,diyenlerin hundan maksadı «talep vuku bulmadıkça>> demektir. 
Rükün ıdiyenlerinki de «talep vukuundıa rüikün» demektir ki bu, diğerleri
nin de inkar edemiyecekleri bir şeydir. Şu halde cumhur-u muhakkikin 
ile ekser-i fukalha arasındaki hila'f ve niza hakJki .olmayıp lafzi ve zahi. 
ridir. Yazılması istenince; rükün diyenlerle şart diyenlerin, bir noktada 
birleştikleri görülür ki, Aliyyül Kari merhumun dediği gibi hak olan da 

(l] Bundan ötürüdür ki, : iman edilmesi ôzim olan ve bir insanın müslüman oldu
ğunu gösteren esasları bellemesi Ye onları tasdik -ve ,kabul etmesi her mükellef üzerine 
vaciptir. Binaenaley,tı herkes cocuğuna şun.lan öğretmelidir : Allah birdir. O'ndan başka 
yaratan ondan başka ibadete lôyık hiçbir Hôıh yoktur. Muhammed Aleyhrsselôm Allah'ın 
resulü ve peygamberidir. O'nun Allah tarafından söylediği şeylerin hepsi haktır, doğru· ' 
dur. Kur'an-ı Kerim Allah kelômıdır, Allah kitabıdır ve bizim muıkaddes kitabımızdır. 

Kur'an ne söylemiş ise hepsi doğrudur. Ölümden sonra insania-rı Allah tekrar diriltecek, 
Ve herkesi dünyada ya.ptıkiarına, göre hesaba çekecektir. Günde beş vakit namaz kıl

mak, ramazanda oruç tutmaık, mo.lının zekatını vermek, hali vakti olanlar için hacca 
gitmek farzdır. Bir :adamın canına kıymafG, ırzına ve namusuna tecavüz etmek, icki 
kullanma·k, domuz et-i yemek-, yalan şahitliği yapmak, anaya babaya ôsi ve ttaats,iz ol
mak haramdır. işte her şeyden ewel kısaca, bunları belletmek her ana ve babaya va
ciptir. 

[2] !Şart olsun olmasın istenildiği zama,n ikrar herkes için lôzımdır. Eğer ikrar et
mesi istenir de ikrar etmezse küfrü Inadi ,ile ıkôfi'r ol-ur. Bu da : ,,inadı terketmek, -imanda 
şarftır» sözlerinin m~masıdır. lbn-i Hümom tR.A.) dcı aynı şekilde -tasri!h ~tmiştir. (Feyzu'I· 
8ôrı) (Tere. Feyizli) 
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budun. Bunu tbn .. i Hümam da tasrih etmiştir. Maamafih talep vukuun
da ikrar ve şahadet etmemesi inat ve kibrinden dolayı olmayıp da takiy
yeye lüzum gördüğü için olur ve ıbu halde iken yine kalbi iman ile dolu 
bulunursa indellah mümin olduğunda şüphe etmemek lazımdır. Şu halde 
Aliyyü1-Kari merhumun b~ meseleyi Ebu Talip hakkında nazil olduğu 

rivayet edilen, : 

.• ~ \ ~ U-0 ı..S ..>....t"~cU> l:,Sj ., ~ \ (>° ı..S .>-..;: 'j ..!,\.i I 

«Sevdiklerini sen doğru yola iletemezsin, lakin Allah dilediğini de 
doğru yola iletir» {Kasas : 56) ayeti kerimesiyle istidlal etmesi pek yerin .. 
de değildir. Bir kerre ayetin Ebu Talip hakkında nazil olduğuna dair, 
zannedildiği rgibi, ne nıüslümanların, ne de müfessirlerin · ô.cmaı vardır. 
Sonra Ebu Talip'in ölürken kelime-i şahadetten imtina etmiş olması kal
binde iman olmadığını isbat etmez. Bilakis onun bir çok beyt ve şiirleri 
imanını açıktan açığa göstermektedir. Biz buna takiyye hali diyebiliriz. 

Selef Mezhebi : 

Selef ve muıhaddisinden çoklarının mezhebine göre iman; «tasdik, 
ikrar ve amel»dir. Demek ki bunlara göre iman; hem kalp, hem lisan, hem 
de aza ve cevarih işidir. Zeydiye mezheıbine ,göre de böyledir. İmam Ma
lik, Şafii, İmam Ahmed ve Evzai · de imanı «dil ile ikrar, kalp ile tasdik, 
a'za ve CeN"arihle amel» diye tarif etmişlerdir. Mütetkelliminin birçokların
dan da .bu suretle hikaye olunmuştur. Mutezile ve Havaric'in de, ~manı bu 
yolda telakki ettiklerini yukarıda ıgörmüştük. Maamafih şimdi izah ede
ceğimiz veçhile selef ve muhaddisinin bu mezhepleri Mu'tezile. ve Hava .. 
ric mezhebinden ayrıdır. Mu'tezile v;e Havaric'e göre; «amel, imanın asli 
rüknüdür, amel ve taatı olmayanın imanı da yoktur.>> Halbuki selef ve 
muhaddisine göre -böyle değildir. 

ÜÇÜNCÜ DERS 

Amel İmanın Hakikatinde Dahil mi ? 

14 - Dil ile ikrar, imanın hakikatinde dahil olmadığı gibi, amel de 
imanın hakikatinde dahil ve imandan cüz değildir. Binaenaleyh, amel ve 
ibadette tenbellik ve hatta beşeriyet icabı -büyük bir günah işlemek, mü
mini iman da.fresinden çıkarmaz. Fakat gaye ve hedefi bakımından müs
lümanlı:k ve iman ~eselesi, mücerret bir itikattan, ameli kıymetten mah
rum vicdani bir e~irden ibaret değildir, Müslümanlığın, · asıl hedefi, in
sanlığın yalnız iş kısmı olmayıp hem içi hem de dışıdır. İçini ve dışını 

. tamamiyle temizliyebilmek için, imanın kemaline yükselmiş olmak lazım-
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dır. İmamımız Ebu Hanife ile Ebu Mansur Matüridi'nin ve birçok fukaha 
ve mütekeliminin mezhep ve :kanaatleri budur. 

15 - <{İman; Tasdik, İkrar ve Amel Mecmuudur» diyen Selefin mak
sadı da iman-ı kamildir. 

İmanın 'kemal ·bulması, olgunlaşması için tasdik ve ikrar kafi olmayıp 
diğer şer'i vacipleri ifa etmek de lazımdır. Doğruluk, emniyet, ahde vefa, 
edep ve haya, eliyle ve diliyle kimseyi incitmemek, kendisi için sevdiğini 
başkaları için de sevmek, kendisi için hoş ,görmediğini başkalarına da hoş 
görmemek ve bütün beşeriyetin hayrına çalışmak gibi birçok ahlaki ve,; , 
cibelerin imandan birer cüz •gibi ,gösterilmesi, işte bu \>akımdandır. Olgun 
ve kamil ibir 1iman sahibi olmak için yalnız kuru ,bir tasdik ve sade bir 
ikrar ile kalmayarak, Allah'a ve bütün beşeriyete karşı vazifelerini de ek
sizsiz bir surette yapmak ta lazımdır.. 

Fikir ve kalp sahasından çıkmamış olan herhangi bir hakikatin, amel 
olarak pek o kadar faydası olamaz. Kalbimizde parlatmış olduğumuz iman 
nurunun, hiç sönmeyerek daima parlaması ve ıbu parlaklığın 'her an bir 
kat daha 'artarak, bütün muhitini ıayıdınlatması için ibadet · ve güzel amel 
lazımdır. Bununla bera:ber insan sadece inanılmakta esas olanları tasdik 
edip ibadet ve amel-i salihde •bulunmazsa kafüen onlara olan bağlılığı 

da -Allah muhafaza buyursun- yavaş yavaş zayıflamağa ve sönmeğe .baş

lar. Böylelikle ahiret azabına mustahak olur. Binaenaleyh ibadet ve a'mel-i 
saliha, hem imanı kuvvetlendirir, hem de müminin ahiret azabından kur
tulmasına ve Allah'ın yüksek nimetlerine kavuşmasına vesile olur . 

. HüLASA : İman ile amel-i salihden her biri, diğerini besler ve tak
viye eder; birinin kemali, diğerinin vücuduna :bağlıdır. İman amelde, amel 
imanda müessirdir. 

16 - Müslümanlığın bütün esaslarına iman ettiği halde sırf tembel
liğinden ötürü iıbadet ve a'maLi salihayı terk veyahut nefsani arzularına 
uyarak günah irtikap etmiş olan bir mümin, imandan çıkmazsa da asim 
ve günahkar olup Allah'ın azabını haketmiş ölur . Böylelerini Allah diler
se affeder, isterse ,günahı kadar azap edip sonra cennete koyar. 

Ancak, «zarurat-ı diniye>>den •birini küçümseyen veyahut haram olan 
şeylerden birini helal itikat eden pir şahıs iman dairesinden çıkar. 

17 - Peygamberimiz ,<(MUHAMMED>> Aleyhisselam'ın Allah tarafın
dan tebliğ buyurduğu, haber verdiği kat'i surette belli olan esaslara, hü
kümlere ve haberlere <(ZARURAT-I :DİNİYYE» denir. ·Böyle olan hüküm 
ve haberleri tasdik etmek, bunlara inanmak her mümin için farzdır. Bun
larda şüphe etmek, insanın imanına zarar verir. Biz peygamber zama
nında bulunmadığımız cihetle bize ıbunların belli olması peygamberden 
bize kadar tevatüren naklolunmak suretiyledir. 
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Mesela : Kur'aıi-ı Kerim'in, peygamberimize Allah tarafından indiril
miş olduğu, teıvatür yoluyla bize nakledilmiştir. Binaenaleyh bunun .Allah 
kelamı olduğunu tasdik etmek farzdır. Ke·zalik, Kur'an'ın kat'i ve sa
rih olarak ifade eylediği hükümler de ,böyledir. İnsan öldürmek, zina et
mek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek haramdır. &ş vakit namazın Ra
raınazan orucunun, zekatın, haccın ve diğer ahkamın farz olmaları da 
böyledir. Bütün buaıların hepsini, farz olanları farz, haram olanları haram . 
diye d.tikat ve tasdik etmek ıgerekir. Böylece ıdiınden olduğu tevatüren 
belli olan şeylerden birini inkar etmek, insanı dinden çıkarır. 

İZ AH 

Amel, İmanın Hakikatinde Dahil Değildir" : 

İkrar, imanda dahil bir rükün olmadığı gibi, ehl-i sünnet ve'l- cemaat 
mezhebine göre·, taat ve ameller de böyledir. Yani amel, imandan cüz ve 
iman mefhumunda dahil ıbir rükün değildir. Çünkü bunların da ayri ayrı 
şeyler olduğu yine birçok ayet~i kerime ve ehadis-i şerife ile sabittir. [1] 

rıa . i 

· «.E·y iman ;edenler, oruç size ifarz ıkılınd.ı» ~Baıkara : 183) giıbi nasslorda evvelô 
iman, sonra 'Cla amel ve farzların 'İ$boıt olunması. 

d:man ed-ip soHh amel işli~enler . .. » (Bakora : 277') 

«Her •kilm AUoh'o ıiman ,eder s(l~Lhi iaımel işler.sa ... » ı(Teğabün: 9) 

... ..:., b!U ~-" ~ }a c:cv \ v-., 
<(Her :kim ona saHh :amel yaptığı lhaılde mümin oloro:k gelirse ... ı) (Tôhô) 

. ·'0-4;. ~.,..::., ~w' ı:.,.o~ ı:.,.o., 
«Her tk'i,m mümin oldıuğu halde salvh amel .~ıerse» (Tô!hô : 1·12·) gibi ôyeti kerime

lerle ameller:in ef<lolin<len sorulduğu zoma,n Resu·ıu Ekremin : 

• .., -'..J':'" ~.., 4 J fo ~ .l \.ı?.-J .y ...!l..:;. ':l ı:, \.c) 

d~inde şüphe bulunmoıyan lrnon, ioinde hiıyonet ·(ve sohtekôrlık) buılunmayan ci· 
hat ve ma:kbul 1hacdır» buyu,ı1ması h'nan iile amelin ayrı ayrı şeyler ol<luğuna delôlet ettiği 
g~ . 
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İmam A'zam Ebu Hanife vasiyetnamesinde şöyle diyor : «:Amel iman
dan ayrı bir iştir, iman da amelden başkadır. Çok zaman olur ki: Mümin
den (şariin emri ve hükmü ile) amel kalkar; fakat o halde iken iman da 
kalktı, kendisinde iman yok demek caiz olamaz. Mesela; hayiz ve nifas 
halinde bulunan bir kadından Allah, namazı ıve orucu kaldırmıştır. O haL 
de iken ın.amazı kılmayacaktır, orucu da sonra kaza edecektir. Fakat Allah 
ondlan imanı kaldırdı demek sahih ve caiz olamaz.» Şari, hayızlı veya lohıu
sa olan kadınlara «bu halde iken oruç tutma da sonra kaza et» dedi. Lakin 
imanı bırak da sonra kaza ,edersin demek ,caiz. değildir. Çünkü imanı terket
rnek küfürdür. Sonra fakirin zekatı yoktur denildiği halde imanı yoktur. 
denilemez. Hatta zekat vermeyenin de imanı yoktur da denilemez. Şu hal
de inkar ve- hafife almaksızın ameli terketmiş olanlara, küfür ile hükm 
olunamaz .. 

Diğer taraftan şimdi görüldüğü üzere selefin «imaili; akit kavil ve ame
lin yani kalb ile tasdik, lisan ile ikrar, a'z.a ve cevarihle amel mecm'uu
dur,>> dedikleri nakl ve hikaye olunur. Acaıba seleften ve muhaddisinden 
nakledilen ve meşhur olan bir kavil «iman, tasdikten ibaret ,olup amel, 
imandan cüz ve rükün değildir>> diyen ehli sünnet ve'Lcemaat mezhebine 
muhalif değil midir? Bunların arasını ne 'şekilde telif edeceğiz? Bizim fikir 
ve kanaatimize göre EhJ.-:.i sünnet ve'l-cemaat mezhebi olmaık üzere İmam 
A'zam'dan naklettiğimiz ile seleften meşhur ve menkul olan bu söz arasın
da ayrılık ve gayrılık yoktur. Filhakika sele.f de : Mu'.tezile ve Havariç gibi, 
«iman; tasdik, kavil ve amel mecmuudur» demişler ve ameli imandan bir 

«iman edip de imanlarını zulüm (ve şir.k) le karıştırmayanlar ... » (En'am; 82) 

- «iman edip hicret etmeyenler ... » 

«Ve münıinl·erden ,rki taife sa,vaşırsa ... » (HL1cürot : 9) gibi iman ile masiyetle
rin 'bir arada, içtimaını gösteren Kur'an ay.e:tlerintle iımon başka amel de :başka olduğu 

sarihtir. IBir de ibadetin .şartı 1iman olduğunda ioma vardır. Demel< ki iman ile ibadet ,ayrı 

ayrı şeylerdir. Çünkü şart, rneşruttan ayrıdır. Eğer iman, tmıtın ismi olsaydı tasdik ve 
rkrar eden bir ,kiımse;ye ibadet ;yapmadan evvel mümrn denilemeyeceği gibi ,kendis'inde 
tasdik ve '.ikrar bulunduğu !halde ;ibadetleri, ifa etll'),eden evvel ölen bir kulun da yine 
mümin olmaması füzım :gelirdi. ıHalbuıki 1icma, bunun hilôfına ta·sdıi'k v.e· ,ikrar ede
rek ölen bir ,kulun mümin olarak ölmüş olımosı üzerinedir. Daha sonra ,imanın neden iba· 
ret olduğunıu talim eden Cebrail ,hadisinde de amel ve ibadetler ifadesi yoktur. İmanın 
tasdikten ba1ştka bir ımana,ya nakH de rivayet edilmemişti r. İşte oıkl1 ve nakli bütün bu 
deliller ibize ı9österıiıyor ıJ<i-: ~man ile oımel ay,r.ı aıyrı şeylerdFr. 
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ci.ız kılmışlarsa da «amel bulunmazsa iman da gider» dememişlerdir. Demek 
ki bunlara .göre de imanın asiı tasdiktir. Fakat bu, dil ile a'za ve cevarihte 
görülecek, onlarda tecelli etlecek bir tasdiktir. Kalpte başlayarak lisandan 
taşacak ve bütün a'zalara yapılacak olan 'bir tasdiktir. O tasdikin asıl tekem
mülü bu suretle olacaktır. Kalpteki tasdik, asıl olup onun tekemmülüne ha-. 
dim olan (hizmet eden) o aslın feri'leridir; amel ve ibadetlerdir. Binaenaleyh 
«iman : Tasdik, ikrar ve· amel mecmuudur,» diyen selef v.e muhaddisin ile 
diğer e'hLi sünnet '(re'l-cemaat imamlarının •bundan maksatları Nar (ce
hennem)e girmemeye vesile olan iman:..ı kamil olup Nar'dan necata v~sile 
olan mutlak ve asl-ı iman değildir. Amel ve taat imanı mükemmil (tamam
layıcı) olduğu için onlar, iman ile- <<iman-ı kamil»i murat etmişlerdir. 

Çünkü' şari, her ikisine de iman itlak etmiştir. Binaenaleyh «amel 
imandan cüzdür>> diyen selefe göre de amel, mutlak imanın rüknü olmayıp, 
imanın kemalinin şartıdır. Bunlara göre de ameli ibüsbütün veyahut bir 
kısmını terkeden bir mümin, eğer hunu ,inadından veyahut meşru ve farz 
olduğuna inanmadığından veya meşruiyetinde şüphe ettiğinden ötürü yap
mıyorsa, iman dairesinden çıkmış ve kafir olmuş sayılmaz. O, yalnız kemal 
mertebesini kaybetmiştir. Kamil ve o1gun bir mümin değildir. Tasdik ve 
ikrar ile beraber a'maLi saliheyi de yapanlar, yani Allah'ın emrettiklerini 
yapıp yasak ettiklerinden sakınan, ahlaki vazifelerini tamamiyle yapanlar 
ise en mükemmel hasletleri tahsil etmiş olurlar. İşte ehl-i sünnete göre 
muhtar olan da budur. [ll] 

Gazali merhum da «İman; tasdik ve ikrardır, amel imandan değildir.» 
diyenlerle <dman; akit, kavı ve amel mecmuudur>> diyenler arasında ayrı~ 
lık olmadığını şu suretle izah ediyo.r : Amelin imandan sayılmasında bir 
münasebet ve bir vecih ,.yok değildir. Çünkü amel, imanı ikmal eder ve ta
mamlar. Nasıl ki «baş ve eller ,insanın eczasındandır,» deniliyor. Bedihi .bir 
hakikattir ki : İnsan başın olmamasıyla yok olur. Faıkat elin veya ayağım 
kesilmesiyie insan tamamen mahvolmaz. <4Ruku ve sucuttaki tekbirler na
mazdandır» denildiği halde hunların •bulunmamasıyle namaz batıl olmaz. 
Binaenaleyh imana nisbetle kalp ile tasdik, insanın vücuduna nazaran baş 
gibidir. Diğer ibadat ve taat ise, insanın elleri ve ayakları derecesindendir. 
Bunun içindir ki amelde gevşek davranmak veyahut beşeriyet muktezası 
büyük bir günahı irtikap etmek mümini imandan çıkarmaz. Sahabe (Ra- , 
dıyallahu ·Anhüm)'ün itikadı 1:ıôyle idi. Onlar, ,günah-ı kebairi irtikap et~ 

[1] Salih ameller hususunda; ehl-i sünnete görs muhtar olan ıbunun, imanın :kemali 
için şart olduğudur. Helôl saymadan, meşruiyetinde inat ve şüphe etmeyen kimse, amel
lerin tümünü veya bir :kısmını terketse yine mümindir. Yalnız 'imanı kômil değildir. «A'mal-ı 
salihınıyı ıyopan ,ise e-n mü'kemmel ıhasleti •kazanmış demektir. (Şerh-i Cevhere.) 

l(Terc. Feyizli) 
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menin insanı imandan çıkaracağını itikat etmemişlerdir. Şu kadar · ki . 
kebireyi irtikap edene kamil bir mümin denilemez. Tıpkı bu, elleri veyahut 
ayakları olmayan :bir insana da sadece az'ası noksan bir insan denild{ği giıbi
dir. 

İmam Buhari'nin Sahihi'nden beyanına göre Ömer 1b. Abdülaziz şöyle · 
demiştir .: <<lmanm bir takım feraiz, şerayi, hududu ve sünnetleri vardır. 
Bunları tamamiyle yapmış olanlar, imanını kemaline erdirmiş, mükem
melleştirmiş olurlar. ıBunları kamilen yapmamış olanların imanları, kamil · 
ve olgun değildir» [1] İşte selefin ·<{amel imandan cüzdür>> demelerinden 
muratları da, amel imanın tamamlayıcısı demektir:. Yoksa, amel, imanın 
mahiyet ve hakikatinde daıhil bir rükün demek değildir. Selefi, mü'tezile 
ile Havariç'ten ayıran nokta da budur. Çünkü bunlara göre amel, imanın 
kemalinin değil, sıhhatinin ve tamamının şartıdır. Bir de İbni Teymiye'nin 
beyanı veçhile selefin brun<lan maksadı <(İman yalnız dil ile iikrardan iba
rettir>> diyen Mürcie'yi de reddetmektir. Nasıl ki İmam A'zam Ebu Hani
fe ve diğer ehl-i sünnet ülemasından «amel imandan cüz değildir» diyen. 
ler de Mürcie'ye muvafakat kasdetmeyerek amelin, iman mefhumunda·da
hil bir rükün o1duğunu ve amel ve taatı terketmenin imandan ,çıkmayı mu
cip olacağını söyleyen ,Mutezile ve Havariç fırkalarını reddetmek istemiş

lerdir. Hafız İbni Hacer de <<amel imandandır demekten murad, amel ima. 
nın tamamlayıcısı demektir. Çünkü şari' imanın mükemmilatına da iman 
ıtlak etmiştir» diyor. Bu cihet aşağıda daha ziyade izah edilecektir. 

' MÜSLÜMANLIKTAKİ KOLAYLiC,-iN, GENİŞLİGİN DERECESİ: 

Müslümanlık, hakikaten kolaylık, sadelik ve genişlik üzerjne kurulmuş 
bir 'dindir. Bu cihet ,onun bütün ahkamında aşikardır. Kitap ve sünnetle sa
bit olan İslam itikadı, İslamın şu esası ve ilk temeli dahi gösterir ki : Müslü
manlıkta Allah ile kul arasında ihiç bir vasıta yoktur. Allah'ın birliğini ve 

rn 

:,_,..>..>-., t.~ ~ ~ \j.) """~~..:,' ı...S:..>s. ;_,._ ı.S ..)..CJ, 1 ~yıu \~~~--;SJ 
. _:.., ~ :l ~ ı1~~ ("0-° .J ;_., \..c~:I ~ \ ys' ·~ \..:..:._,, _,\ 

.Aıbdülaziz'·i n bu yazdığında: «Farzların ve sünnetlerin, imanı ,kemalleştirip, fa,kat ta, 
momlamadığını yon,i bunlar. ,imanın tamom olmasın ın şartı olmayıp kemaNnin şartı · oldu
ğunu» ocıkca ifade eder. 

Hadis-i şerifteki 'faraiz, farz ameller; ·şerci', dini akide ve şer'i :hükümler; hudud, 
men edilenler; sünnet, menduplar manasında açıklanmıştır. (Ayni 1/34 Farhu'l-bari; 1/48) 

('Bu,hari Kifob'u'l~İma:n) 
(Tere. Feyizli) 
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evsaf-ı kemaliyesini ve Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu her 
ne suretle olursa olsun anlamış ve bunu kalbiyle tasdik etmiş olan bir 
adam dili ile buna dair .. bir şey ~öylememiş ve işi ile de bunu göstereme
miş olsa bile yine Allah yanında mümindir. İmanı olan bir insanın, amel 
ve taatte kusur etmiş olması ve hatta ,büyük ıgünahlardan birini veya bir
kaçını irtikap eylemiş bulunması ile onun imandan çıktığına hüküm oluna
maz. Hatta ıbu kadar ıda değil, ehl-i sünnet ulemasından bir çokları diyorlar 
ki : Hakikate vasıl iolmak için aklını kullanarak 1bütün kuvvet ve kudretini 
sarfettiği halde, maksadına nail olmak için ömrü vefa etmeyen fakat zan 
ve şüphe içinde durmayarak :mütemadiyen · hakikatı araştırma yolunda 
ölen bir adam, «zümre-i naciye»denctir . .Sahil-i selamete çıkmış ve felahı 
bulmuştur. Şimdi insaf olunsun, dinde bundan büyük müsaadekarlık, bun
dan ziyade kolaylık ve ;genişlik tasavvuruna imkan var mıdır? ·İslamdan 
başka hangi din var ki haikikati ar.a§'tırma ,uğrunda ölüp giden bir adamı, 
a'hirette felah ve selameti bulmuş, maksat ve meramına ermiş diye kabul 
eder? [1] 

Bu Bahsin !Hülasası : 

Yukarıdan 1beri vernıiş olduğumuz şu izahat bize :gösterir ki: Din-i İs
lam'm ıaslı ve !temeli olan imama sıırf ıkalp ve vicdan iişi oJan bir rükün 
bulunduğu ve ilk mebde'd~ bu olduğu yani kalp ile tasdikten ibaret olan .. 
bu rükün bulunmadıkça iman ve ;İslam tahakkuk etmiyeceği, başka bir ta
bir ile kalbinde bu tasdik bulunmayanlara müslim ve mümin denilemiye
ceği şüphesizdir., ahirette felah ve necat da bunun bulunmasına bağlıdır. 

Fiil ve amel, ibadet ve taat bunun mefhumunda ne rükün, ne de cüz ol
mak üzere dahil olmad~ğı gibi ltahkikJ-i ikavle ıgöre, dil ile ikrar da rükün 
değildir. Bununla ;beraber gaye ve hedefi :bakımından müslümanlık ve 
iman meselesi, mücerret ve ameli kıymetten mahrum •bir emr-i vic-daniden 
ibaret de değildir. ıMüslümanlığı.n asıl hedefi, ferdin ve insanlığın yalnız içi 
olmayıp hem içi, ihem ide dışıdır. Şüphe yok ki ıbütün kuvvet ve salah; kay
nağı kalpte olan bir riurdur, bir tasdik ve ,itiraftır. Fakat o yalnız kalpte 
gizli kalacak değil, belki kalpten başlayıp o saıhayı tamamen tenvir ettikten 
sonra dimağı saracak, ağızdan taşacak, el, ayak, gö·z ·kulak ve bütün a'zalara 
yayılacak, vücudun her tarafında kendisini ıgösterecelk ve böylelikle muhiti
ne ve bütü:nikfö.nata ameli güzelli1{ler (Saçac.aiktır. Evet, onun madeni kalptir. 
Faıkat ızhar eden <lıimağ, ıağız ve :a'zalardır. 'Ka'1pte kaldıkça tasdiktir, fiil
dir. Dimağa ,geçince ilim, fikir, dile ıgeçince i'krar; a'za ve ,cevari:hte tecelli 

[1] Şey!h !Muhammed ıAibdfıh-ıEl~İslôm ve'n-Nasmniyye-, Hafız Aibdulla:h ıb. Hasen 
şöyle diyorlar : «Gayret ve çabasını !harcayıp da maiks<ıdına nail blaımayan mazurdur. · 
Çünkü taıkat va ,gayreNnde ,kusur etmiyen 'bu gıbilere ,azap etmek, hak·im zatın hikmetine 
uygun düşm,ez,» (Nuniyye şerhi iHayôli'de de aynen !böyledir.) (Tere. Fe-yizl i) 
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edince amel halini alır. Binaenaleyh mümin onu kalpte gizleyecek, dille 
açıkça ilan edecek, o imanın nuru dimağını saracak, ağzından fışkıracak, 

bütün vücudunda zahir olacaktır. Yalnız kuru bir iman ile hatta beş vakit 
namazım kılmış olmakla kamil ve o~gun ,bir müslüman olduğunu iddia et
meye kimse hak kazanamaz. iBunlarla birlikte fertlere ve cemiyetlere t~al
lük eden ahlaki vazifelerini de yapmış olmak_ lazımdır. Sözünde durmak, 
emanete hiyanet etmemek, cemiyetin hayır ve tekamülüne çalışmak, ve 
bu uğurda müşkillere katanmak, eliyle ve diliyle kimseyi incitmemek ken
disi için sevmediğini başkaları için de sevmemek ve işlememek de iman.: 
dan sayılmıştır. 

Evet, 

<~Emaneti olunıyamn imanı yok, sözünde dıurmayaının da dini yoktur.>> (1) 

<Afal.kın içine karışıp eziyetlerine sa:breden mümin, halkın içine karış
mayıp eziyetlerine saıbretmeyen müminden afdaldır» [2.] 

.........; Lo.) Je~ \:.J \ cı..:... t u,-G v" j)..\., r>->t..J ~ u v-4 ı:, .;1-1\~-ü> ~\ 
. •..>--- ~\y\., 

<Müsluman o kimsedir ki müslümanlar onun, elinden ve dilinden salim 
olurlar. Milinin de P kimsedir ki insanlar kanlarına, mallarına karşı ondan 
emin olurlar.» [3] 

(Ta!berani, Muaz bin Eneıs'ten) 

~,.., ~ ..,~ .o.ı· ı.5:-:. & LJ ~-' ....u~ .J <MI ı,...&..j l .:., \r ':} \j-.;oi I 
__jjZ.:.,\_, ...!.L....iı.:J ofa\...~ 0~.J~ ~~<..rü. ~ 

--~.J..r.?-

«İmanın efdali; Allah için sevmen, Allah için buğuz etmen, dilinle Al
lah Teala'yı zikretmendir .. Kendin için sevdiğini (diğer) insanlar için sev
men, kendin için sevmediğini onlar için de sevmemendir. Ya hayır söylemen 
veya Sıusmandır.» 

[1J Aıhmed, ,lbn·i Hilbban, iEnes (R.A.) <lan 

[2] Buharı tarihinde ve .Aıhmet. Tirmizı ive ~bn--i Ma,ceh; 1ıbn-I Öme_r (.RA) dan. 

[3] Ahmed, Tirmizı, Nesei, Hô,kim ve tbn-i IHibban ı8b-u ıHurevre (R.A.) dan. 
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. .._,..\...:.Jl ~\ v->u ı~ 
<dİnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlarıdır,» buyuran Hz. Mu
hammed Aleyhisselam'ın Allah tarafından tebliği -eylediği müslümanlığın 

imam, aleme zarar verebilecek olan müfsit tasavvurlar, yahut şeytani duy
gular değildir ki hiçbir mazeret bulunmaksızın kalp ve vicdanda hapis ve 
tevkif olunmaya mahkum ;ohiınsıun. Müslümanın kalbinde sabit olan imanı 
bütün ruhi kuvvetleri üzerine tesir ederek onları kendisine, .yani kalbinde 
sabit olan aslına~ muvafık 1bir surette amele tahrik ile hem kendi nefsine 
hem bütün insanlara faydası dokunan ve hepsinin umur ve mesalihiyle hem
ahenk olan güzel ve meşru işlere sevkedecektir. İşte olgun ve kamil iman 
budur. B1naenaleyıh kuvvetli ve şer'i bir mani yok iken imanını, yalnız kal
binde sağlayan, -dimağını o yolda işletmeyen, onu sözü ve işiyle gösterme
yen veyahut ,göstermeye cesaret edemeyen, O ilahi nuru kendisine rehber · 
edinip de aydınlığında yürüyerek merhaleler kat etmeye çalışmayan ve hak 
bi1diğini söyleyemeyecek kadar zayıf imanlı olan kimsenin, Allah yanında 
imanının kıymeti olmayacağı da kitap ve sünnetin delaili ile sabittir. [1] 

i 

Evet, bizzat amel, ameli tatbikat, imanın aynı veya cüz'ü değildir. Fa
kat bunlar imanın fer'i ve matlup semere ve neticeleri olduğundan hiç 
şüphe yoktur. Bunu ibir. misal ile izah edelim : 

<cBu .da :imanın en zayıfıdır.» 

«Kuwetll mümin Afılah'a ızoyıf müminden daha !hayırlı ve sevgilidir.,» Hadis-i şerj,fJeri 
bu cihetlere nazırdır. Cünk'ü ikuvvet; ameli olan za1hiri :kıu:vvet ile ·i,lmi ·olan batını ,kuvvete 

. şamildir. Oünyado iken bu iman .nuru. ne derecede olursa, onun ilim ve amelleri,nfn nuru 
ahirette o nisbette zuıhura gelir. Tevhid ve iman nuru şiddetlendikçe, mertebeleri büyüdük
çe, ıkuwetl ,n.isbetinde şüphe ve şehvetleri ya,kar. ,iman kuvveti o dereceye kadar artar ki, 
buna sahip olan ne şüpheye, ne ,şehvete ne günah ve ne de seyyie (gibi) ·hiçbir şeye tesa
düf etmez ve bütü,n bunun giibi tesadüf edeceği şeyleri ya!<ıp mahveder. İşte :. 

«Allah Teôlô, rızasını talep ederek, LA iİLAHE İLLALLAH diyen ıkulunu cehenneme haram 
etmiştir.» «LA İoLAHE ·İLLALLAH diyen cehenneme ,girmez» [*] hadisi şeriflerinin manaları 
budur. Bu ,hadisler, bazılarımn zannettikleri gibi mensuh değildir. Bununla beraber emir ve 
nehiylerin blldir:ilmesinden ewel ,varit olduklarını söylemeye de hacet yoktur. 

! 

[*] 'Buharı · Kitab'·u'l-İman (Tere. Feyizli) 
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Müslümanlık ;bir meyve ağ_acına benzetilirse .temeli olan iman ve kalp 

ile tasdik, onun toprak altındaki köküdür. Dil ile ikrar onun ;gövdesi, diğer 

ihadat ve ameller de dalları, yaprakları çiçekleri ve meyveleri gibidir. To

hum ve kök olmadıkça ağaç olmaz. Ağaç olmadıkça meyve de olmaz. Bu 

nasıl böyle ise ameller de imandan doğar, dinin aslı olan tasdik, ağacın 
kökü gibi kalpte sabittir. Fakat fer'i olan a'mal-ı saliha Allah indinde 

makbul ameller. defterine geçmek için semalara yükselecek ve yükseldikçe · 

aslındaki kuvvet, revnak ve heyecanlar da artacaktır. 

Ağaçtan maksat onun meyvesi olduğu ,gibi, imandan maksat da insanın 
özünün, sözünün, tasavvurlarının ve işlerinin ;güzelleşmesidir. Bunun için 
de kalbin de~inliklerinde atılmış olan .bu ilahi temelin, kalp sahasını tama-

men doldurup dimağı sarması, ağızdan .taşması el ayak, göz kulak ve bütün 
vücutta zahir olması,hatta etrafını da aydınlatması lazımdır. Kalplerin de
rinliklerinde yerleşerek o saıhadan dışarı çıkmayan, ruhi kuvvetlerin üze-

rine tesir ederek, bütün. a'zaları kendisine uygun bir suret~e işletemeyen 

kuru bir tasdikin, elbette ameli ıbir kıymeti yoktur. Nasıl ki dalsız, budak
sız, yapraksız ve meyvesiz bir ağaç veyahut inkişaf etmeyecek yere atılı. 
veren bir tohum da böyledir. Filhakika, dalla1:'ı kesilmekle, yaprak ve çiçek 
açmamakla meyve vermemekle kökü sağlam olan bir ağaç, nasıl kurumuş 
sayılmazsa, kalpte yerleşmiş olan iman ağacı da ıböyledir. Sözünde ve içinde 

, tesiri göri).lmediğinden ötürü kalpte iman olmadığına hüküm olunamaz ve 
tatbikat-ı ameliye de kusuru olan bir mümine dinsiz imansız denemez. Fa
kat gövdesi yerle :beraber kesilmiş olan ağaçlar çuk kere kurudukları gibi, 

zamanını bulduğu halde sürgün vermeyenlerin de kurumuş veya tutmamış 
ve toprağa atılmış olduğu !halde çıkmayan tohumun çürümüş olduklarına 
hüküm olunur. İşte hiç lbir mazereti yok iken dili ile ikrar etmeyen ve ima-

nın emrettiği vacibaıt ve evamiri- şer'iyye ve ahlakiyeyiy ifa etmeyen ve ya
sak ettiklerinden uzaklaşmayanların imanı da böyledir. Onun da söndüğüne 
yavaş yavaş kararmaya ve sönmeye rriahkum olduğuna hüküm olunabilir. 

Ancak kışta kalmış olduğu için henüz topraktan filiz vermeyen tohumun 
veya kökün ,çürüdüğüne veyahut kuruduğuna hüküm olunmayacağı gibi, 
bir mazeretten ötürü kalpte :gizlenmiş olan iman ve tasdik de böyledir. Bu , 
halde iken yine iman vardır. İşte imanın böyle <tasdikten ibaret bir asli 
rükünü, bir de ikrar .gibi şartı veya tali rüknü ve bunlardan sonra da mala 
ve bedenin muhtelif uzuvlarına taalluku olan muhtelif derecelerde feri'leri · 
ve semereleri vardır. Ve imanın kemali ve olıgunluğu da bunlarladır. Nasıl · 
ki: «İman yetmiş :küsur şubedir» hadis-i şerifi ile daha birçok ayat ve ehadis, · 
'hu feri'lere ve .şubelere de iman itlak edilmiş o~duğuna delalet etmektedir. 
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Şu kadar ki ıbunlar, imanın kemali noktasından olduğu cihetle, hilaıfı küfür 
Qlan asıl ıiman d,eğil, fısk olan imanın kemalinde dahildir [1]. · 

DÖRDÜNC,Ü DERS 

İMAN, ARTAR VE EKSİLİR iMİ? 

18 - İslam dininin temeli olan iman, kalbi bir akit ve tasdiktir. Avam 
ve havas, salih ıve fasık bütün müminler . arasında müşterek ve hepsini 
iman kardeşliğin<le birleştiren, işte .bu akit ve tasdikdir .. Bütün müminler 
arasında vahdet noktası olan hu tas.dik, basit olup ziyadeliği ve no-ksanl~ğı 

kabul etmez, ibunda bütün müminler müsavidir. Maamafih iman, iz'an ve 
ikan ,(yakini) derecesini ,bulanı bir tasdiktir. Burada ,gerek kemiyyet ve 
gerek keyfiyet bakımından bir ziyade ve noksan mülahaza olunabilir. 

[1i) Ahlô'ki umdeler namındaki ese.rimizde imanın bu şubeleri uzun ·uzadıya izoh olun
muştur. Bu hodis-,i ,şerifteki· iŞUıbe tabir.i lbi-le ibunlonn birer fer'I, olup, oüz olma<lıklarıno de
lôlet ,etmektedi·r. 

«aslı sabit, ıferTgö:ktedlr.» {İbra!Mm 214) ôyeH kerimesindeki osıldari rooksot, iımon; fe,ri'den 
muksat do, amellerdir. Demek ıki ameller cüz değ.il, fer,i'dir. Selef ve muhaddisinin «amel 
imandan cüzdür,» dedikleri :halde amel ve taati bulunmayanı tekfir etmemeleri de bun
dandır. Ba,kara sOresJnin ibaştarafında : «üman edenler>> buyumlduıktan sonra : 

_:_,~;..ı,...4ıl..:,..:;j.)~., ö~\:.,~ 
«N.amaz ,kılan ve kendilerim~ ve·rd'iği;miz rızıktan •infak edenler·» (ıBakam: 3) buyurulmosı . 

iman ile ıberaıber ,ayrıca amelden lbqret olan namazı ikôme ve infakın lüzumunu daha sonra: 

«lman edip s<ı'l ih .ameller işleyenleri müfdele» (,Bakara : 25!) 

,Asr'o yemin ederim ki, insa,n gerçekten zarardadır. Ancak iman edi,p sa·lih amel işleyenler 
bundan müsıtesınadın> gibi ôıy,et-.i 'ker,ime ile de alel'itlak aımel-i solihin ehemmiyetini gös
termektedir. Şu ,halde yuıkarı<la geçen selef 'Ve muıhadd isin meııhepl€rini de 'böyle a·nlamak 
lôzım gel'ir. Onlann da ma·ksatları omeHn lüzum rııe ehemmiyetini anlatma:k olup «amel ima
nın rüknü ve cüzüdür. Amel'f olmayanın imanı do yoktur» demek değildir; binaeno·leyh 
«amel ,imandan cüz» diyen ~elef ve muhaddisin ile «amel imandan cüz <leğildir,ıı diyen 
ehl--i sünnet uleması arosındq netice 'itibarıiyle fark ıyokwr. 'Bunların arasınd~ki h'i-lôf da lôf
zi ve ZO'hiritji r. 
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Şu halde imani aslı ·Olan tasdik bakımından artmaz ve eksilmezse de, 
gerek yakinin kemal ve keyfiyeti ~ti:bariyle, ,gerek taalluk ettiği şeyler iti
bariyle ziyadeyi ve noksanı kabul eder. Bunda ameli tatbikatın mühim te
siri vardır. 

,iz AH 

İMAN, ARTIP EKSİLİR Mi? 

İman herkeste bir midir? Birse iman daima ,bir kararda durur mu? 
Yoksa artıp eksildiği de olur mu? Bu da islam mez!heplerinde ihtilaflı bir 
meseledir. Bunda da hayli sözler söylenmiş, hirıçok münakaşalar olmuş ve 
her mezhep erbabı kendisini haklı, diğerlerini haksız göstermeye çalış

mış ve bu hususta akli ve nakli bir takım'. delillere mü:ıtacaat etmiştir. Hal
buki; bi'zim fikrimiz ve tahkikimize ·göre bir tarafı haklı diğer bir tarafı da 
haksız gösterecek bir cihet yoktur. Bu mesele hakkında her iki tarafın mü
talaaları inceden inceye tetkik edilince, yek diğerine aykırı sanılan fikirle
rin neticede hep ıbir yere vardıkları ,görülür. Elverir ki bunda mezhep taas
subu hakim olmasın. Biz evvela iki tarafın mütalaalarını gözıden geçirdikten 
sonra hepsini hülasa ederek, 'bir. noktada ibirleş.tiklerini ve· bir tarafın di
ğerini hataya nisbet etmesi doğru olamayacağını da tebarüz ettireceğiz. 

Şimdi bunları izah edelim : 
1 

Eşaire ve ıMu'tezile mezheplerine göre im.an, ziyadeleşir ve azalabilir. 
Bu cihet Şafii'den seleften ve birçok ulemadan da rivayet olunmuştur. Ki
tap ve sünnetin zahfa'inıden de ıaınlaşılan budur ,[1]. 

[1] imam Bu:hari Sa:hih'inde «ırnan kavi ve ameldir, ziyade ve noksan kabul eder» 
d.i·ye aıomı1ş. ıolduğu hususi babdo buna oelil olmalk üzere şu ôyetleri· sev,ketırnekted ir : 

~-' A-ÇJ\.c} c:4 \:ı \..c-) \_, ~ h.:,.) ~ J.l\~ fo j ~ IJ.:; \ ı.S jJ \yb 
• ~ ~ dJj 1 ..:.> ~ ı_i,ı,,; "j ı.., ..::.., \~ \ .) _j.:,:-

«Allah odur ki , imanları üstüne iman .artırsınlar diye, mümin,lerinin kalbine manevi huzuru 
indirdi . ,Büt ün _göıkler,n ve yerin orduları Alloh'ın'dır. Aııa,h ·her şeyi ibWir, ,hikmet sohib'id1r.» 
(Fetih süres1i, ôyet : 41) 

_s .J..A ..yı \.:. ~_;., ~.,r.1.,:..0 ' ;, ~ :-., ~ \ ~ ~ ..-,ıt) \;. .._!.1 )~\...,~ ~ 
..• ly-4 \; :, ' ~ ~.; Jc t..b:>..).., 

«Biz sona, onların ;haberlerini doğru olarak onloıtalım : Ger~ekten bunlor, Roblerine iman 
eden birkaç gençlerd.i. Bizde onlann h idoıyetierin i a rtı rmış.tık .» (Keh-f : 13) 

..,..,.. e-' ~y; ~., ~..,},..:.,~\...Al, .. :).;, l:-l ı., r..S ..)Jl, .,~ \:,:.jj ı cUJ' -"!.i::., 
«Allah ;hidayefl ıkobul edenlere ziyade h·idayet v,erir. Baki ,kalacak olan salih ameller, Rab· 
binin kotmdo sevap bakımından daha /hayırlıdır. Akibet bakımından da da.ha hayırlıdır.ıı 

(Meryem : 76) 
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Akıl da bunu iktiza eder. Çünkü, diyorlar, eğer, iman ziyade ve noksan 
ile derecelenmiş olmasa idi, ümmet fertlerinin ve hatta fısk-u fucura dal
mış olanların imanı, enbiyanın ve melaikenin iman ve tasdikine riı·üsavi 
olurdu. Bu ise batıldır. İmam Ebu Hanife ve ashabına ·ve ehl-i sünnetten 
birçok ülemaya ,göre iman~ ne artar ne de eksilir. O, ne ise odur. İmanda 

«(iman etmekle) hidayeti kcıb'ul edenlere geHnce : (Onlar seni dinledikce) Alla,h onların 
hidoyerini a-rtı,r.mokta ıve kendilerine ,to1kvalarını ilham etmektedir» (Muhammed : 17) 

~~\ ::ıb.%_..,, ... /6l\lj>J\ ~jJI~ I_,_;$ ,:.,)Jl~"y\~.JS.l.:J .. :,,.~tp_, 

. \;. lc,_ 11.f-,o I 

«(O ateşin muhafızlarının) soyılarını da onccl'k ka.fir ,ola·nlar için b ir fitne yaptık. Kendi
lerine kitap verilenler de Kur'an'ın ıha·k -0lduğuncı inansınlar; müminler de •imanlarını ar
tırsın.» (Müddessir ~ 31) 

«B·ir süre indirİldiğ~ ·zaman, ımüntıfıkla~. olay yollu birbirine : «- ·Bu süre hanginizin •imanı

nı artırdı?» derler. Fakat müminlere gefince : Her ·inen sOre, onların imqnını artırmıştır. 

Ve onlar !bundan sevinip müjdeleş.irler.» (Tevıbe : 124) . 

«Onla·r öyle ·kimselerdir ki, 'halk kendilerine: «- Düşmonlarınız size karşı ordu hazırladı, o 
halde onlardan korkun.» dedi de bu söz onların imanını artırdı ve üsteHk : «Allah bize 
kô,fi.dir ve o ne igüzel .vekildir,» dediler.» (Ali ılmran : 17G) 

«Müminler, düşman birliıkleri,ni görünce : «- işte Allah'ın ve Resulünün bize ·va'dettiği zafer 
budur. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir,» dediler. Müminlerin düşman birli;klerini 
görmeleri ancak onların .rmanlar.ını v& tesJ.i.miyetlerini' artırdı.» (Ahzaıb : 22) 

~., ~;,:~ 0\.:-J\:,\ c!Jl\JjwJ\ \:j:; ~J,\..:ü ,zy.'.ı,jP.)~J.\ ı_?_J 

. ., l:.JI ""-:>-~ j:-~ ~~., ~\ ~~ J>~~~.;:.~J\; 

«Hz. :ibn·-i Ömer (RA.) den : «Ya Resulullah, iman artar ve eksilir mi dedik: «- Evet, a·r
tar, -niıayet sahibini cennete koyar, eksilir de, nih~yet _sahibini cehenneme koyar dedi.» 

(Tere. Feyizli) 
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' herikes müsa:vi olup fark ancak · amellerdedir. İmamü'l-Har.emeyn [1] de 
bunu ihtiy,ar etmiştir. İmam· A'zam Ebu Hanife ibunu fıkhı-ı Ekber'inde 
şöyle .ifade eder : ·<dman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdi.~tir. Yer ve gök ehli
nin imanı ziyade ve noksan olmaz. Müminler, iman ve tevhidde müsavi ve 
amellerde yekdiğerinden farklıdır. Çünkü iman, iz'an ve· ikan {yani cezm 
ve yakin) derecesine baliğ olan ıkalbi tasdii.kin ismidir. ,B,uında ,ise artmak ve 
eksilmek mutasavver değildir.» · 

İmam Nzam ·Ebu Hanife, ehl-i sünnet itikadına dair ashabına yazdır
miş olçluğu en son vasiyetinde şöyle diyor : <<lman ziyade ve noksan olmaz. 
Çünkü imanın ziyadeliği ·ancak, küfrün azalması ve noksanlığı da, küfrün 
ziyade olıması ile mümkün olabilir. Bu ise bir şahısta küfür ile imanın bir
likte bulunmasını gerektirir. Halbuki aynı şahsın bir hal ve bir zamanda 
hem mümin, hem de kafir olması, caiz değildir.» {2]. 

[1] ıEI-Cüveyni (:Bak : s. !10) 

[2] ·iımam A'zam -· Rahmetu'llah i ,aleyh ,dernek _ istiyor ki : «iman, hududu ve miktan 

malOm, mertebesi mahfuz haklki bir şeydir ,ki o da : «Hz. Muıhammed ,(S.A.V.J in Allah 

tarafından getirip tebliğ eyledl~i· şeylerin hepsini tasdiik etmekten» ibarettir. iman, ku·lun 
bu suretle tasdiikinden ibaret olunca, hodd~i zatında artmaz ve eksi'lmez. O tasdik, tasdi·k 
olmak haysiyetinde~, ıtaôtin kendisine ilôve edilmesiyle artmayacağı .gibi ma'siyetleri işle~ 
mek ile de n()ksanlaşmaz. Cünkü bu tasdik, ibadet ve ma'siyetıerden ewel nasıl mevcut 
ise, bunlardan sonra yine .aıynı suretle mevcuttur. Zira ıkul, peygamberi tasdJ,k etmekle 
kalbinden küfrü çıkarmıştır. iman, ·küfür ımuılmbilidir .Böyle olunca ima,nin ziyade olması 
demek, küfrün eksilmesi demeıktir: imanın eksilmesi de ·küfrün artması elemektir. Bu ise 
bir kiş'i de aynı haide küfür 'İJ.e ·imanın ictimoi · edebileceğini andırır, bu da mümkün değil
dir. Ayet-f Kerimedeki ziyade ve noksandan murat, rmonm kendisinde husule gelen ziyade 
ve noksan olımayı;p, bel·k:iı, Iman.ın semeratı ve iman nurunun a'ma,J-ıi saliha ile kalpte daha 
şiddetli ve . daha kuweUi bir surette. parlaması demektir. Cünkü ıımanın kendisine ma·hsus 
nur ve ziyos.ı ıvaidır. 

·~.) ı:,o..):;,j.c .,i, ("~")J,J O.)~ cıWI ~~\ 
iAllah'ıın isliim nuru ile tka·libine ,gentşlilk verdiği kimse, kalbi mühürlü nursuz gibr m idir?» 
(Zümer .: 22) .Sulanması foap eden ·bir ağaca göre su ne ise, ·imana nisbetle taôt ve amel-i 
sa'lih de böyledir. imanın ziyodeleştiğ'ini ·gösteren . ôyet-1 kerimenin tefsirinde «ibn-i Abbas 
ile EbO Hanife'den şöyle rivayet ölunmuştur: Ewelô icma'len iman ettiıkten sonra, her 
farz tebliğ edHdfkce hepsine ayrı <lyrı imaın etfüer. Bu suretle i'lk defa müomelen oltın iman
ları sonraki tafsil ile ziyadeleşti.» Bu tefsir imanda, kemiyyet cihetinden ziyadeliği kabul 
etmektir. Fııkh-ı Ekber şerhinde Aliyyü'I-Kari'nfn, vasiyet şerhinde Hidaye şarlhi Ekmelü'd
Din Ba1berti He Molla 'Hüseyin ,ibn·i İskender el-Hanefi'nin ve Menakıb~ı ~bi Hanife'de 
Kerderi'nin imam'ın fikrini şerh eden mütalôalarııicı istinaden diyoruz ··ki: imam A'zam Ebu 
Hanife ile ashabının «iıman ziyadeyi ve noksanr,kaıbul etmez» demeleri .osli olan tasdik 
cihetinden demektir. Onlara göre de mevcut imana. <laıho yüıksek bir kuvvet ıve revnak vere
rek kalptek,I heyecan ve lkemalinl o,rtırmak veyahut yeni baştan bir hakikat ve hüküm tas
dik ettirmek · nianalarına ima,nın ziyade olması cciıiz ve vakidir. Birincisi, keyfiyet, ·ikincisi 
de, kemiyet nokta-i nazarından ziyadedir. Ayetl :kerime ve hodis-i şerifteki ziyadeler de ,. 
buraya hamledilir. f,şte ılmam A'zar'n do bunu demek istemiştir; ,Bu cihet aşağıda dahc:ı 
ziyade 'izah edileoektir. 
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(Çünıkü küfür ile iman yekdiğerine zıddır.) Mümin hak olarak (şüphe
siz ve tereddütsüz) mümin olup onun imanında şek ıve küfür kokusu yoktur. 
Nasıl ki kaıfirin de küfründe şek yoktur . 

• ~ .:, .,.) ~ \ __. ..!),!J.., 1., .:, .,:..,, µ \ ~ ~., \ 

<Dnlar hakik·i mümindirler» <Onlar gerçekten kafirdirler,» ayetleri bunda 
sarihtir. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin asileri ve günahkarları, 
hep hak mümin olup kafir değildir. Amel imandan ayrı bir iştir, iman da 
amelden ayn :hir şeydir. [1]. 

Şirndıi İmam A'zam ıEbu Hanife ile as'habmdan menkul olan ıbu nokta-i 
nazarın, imanı; bu suretle şerh ve telakki etmenin, selef ve muhaddisin 
mezheplerine muhalif olmadığım izah edelim. Aliyyü'l-Kari merhum, Fıkh-ı 
Ekbe,r şerhinıde İmam A'zam'ın vasiyetinıde!ki :bu ~haresini aynen naklettik
ten sonra şöyle diyor : «Ebu Hanife Rahımetullah bununla, isyan ve güna
hın, imana müıriafi olmadığına isyan ve günah, insanı imandan çıkarmaya
cağına işaret etmiştir. Nasıl ki ehLi sünnet ve'l-cemaat mezhebi.de budur.» 
<4İma:n, ziyadeyi ve ınıoksanı k.albul eder>> diyenlerle, bıunlardan «hiç biri~ 
sini kabul etmez» diyenlerin fikirleri yek -diğerine muhalif gibi görünüyor
sa da hakikatte öyle değildiT .. 

İşte bunun içindir iki İmaım Razi ve diğerleri şöyle diyorlar : «İmanın,. 
ziyade ve· noksanı kaıbul edip etmemesi hakkı:i::ıdaki bu ihtilaf, imanın tef
sirinin fer'idir. Yani jbu mesele imanın hakikatindeki ihtilafın feri'lerinden
d:ir. -İman tasdikten ibarettir- diyenlerden bir kısmı, tasdikin . hakikati bir 
tek şey olup, ziyade ve noksan kabul etmeye.ceğine zahib olmuşlardır. Bi--

[1) :Ebu Haniife'n·in olmak ·üzere şöhret bul,nıuş olan ıbu eserlerdeki, ·mütalôalaro is
tinat edilerek: .:Ebu Hanife'nin aiman, ziyade ve noksanı 'kobul e~rriez demesi ôyet ve hadis
lerin s<ırahatı ve za!hiriyle bağd<ışmoz» diıye lbirco~ları tarafından i-timz olunmuştur. 

Evvelô şurasını söylemek lôzıımdır ık-i : Ebu Hanıife'ye nisbet olunan Fı:kh-ı Ekber. 
EI-Alimu ıve'l.-ıMütea~M111, Vasit-i Sağ'ir rve Vasit-i ,Kebir ıhakkınd<ı ihayl'i sözler ve bu k·iıtaplar 
Ebu Hanife'nin · otm<ıdığmı ·iddia edenler vardır. Mesela 'Fı1k<h-ı Ekıber'in imam A'zam tarafın
dan değil, onun tilmizi olan Ebu Mut'i IBelıhi ıtarafından t<ısnif edilmiş olduğu söyleniıyor. 

·Bununla beraber ,,imanın. zi:yade ve nok,sanlığı kabul edeceği, fı.krini, Ebu Hanife ve 
a.shabma nisıbet eden,ler de vardır. İıbn-·i Teymiye de bunlar arasınd<ıdır. Kfüar-ı H<ınefiye'
den ve 8bu Yusuf'un .. tilmlzleriinden olan İb[O'hiım bin Yusuf ve ,Aihmed biın İmrnn'ın da 
«iman ziyade ve noksanı kabul eder» ded.iikleri tabakat-ı hanefiye de zikir olunmaktadır. 

Mamafih ıher ne olursa olSU·f\:, ma<lem ik'F iİmom A'zam ,Ebu Haniıfe'ni·n «ınıan. ziyade 
ve noksanı kabul eder» dediğine dair !bir.sahih senedi yoktur ve kendine mensup eserler 
hakikında da aynı mütalôayı !>'Ürütmek mümkündür. Şu hal'Cte biz ~erek b'u eserlere •ba
kara.k ve gerek ıkendlsinden me~hur ala.n na1killeri' naza-r-ı dikkate alaraik ve İim:ım A'zam'ın 
akaidini ıbHdıiren Tahaıvi',nrn 1<i,tabını şerıheden Hanefüyyü',l•meZ!hep Konevi'niri şe·rhini de 
göz önünde tutarak 18bu Hanlfe'nin «iman, ,ziyade ve ,no:ksan olmaz» dediğini kabul ettik 
ve tq:hlil ve ımuiha,k,ememizl' tıe /buradan başlamayı mLwafıık bulduk. · 
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naenaleyh bunlara göre ibadat ve taat yüzünden imanda, artmak ve eksil
mek suretiyle bir değişiklik husule gelmez. Eğer iman, tasdikten ibaret ol
mayıp da ibadat ve taat da imandan sayılacak olursa, bittabi amellerin art
ması veya eksilmesi ile iman da artar ve eksilir.» Sonra Razi şu suretle bun
ların arasını buluyor : .<(:tınan, artma ve eksilmeyi kabui etmez» diyenlerin 
sözleri, imanın aslına ve ıhakikatine hamledilir. Onların artmaz ve eksilmez 
dedikleri imanın aslı olan tasdiktir. Artar :ve eksilir diyenlerinki de iman-ı 
kamile aittir. 

Buharı Şa:rihi Bedreddin Ayni; bu meseledeki ihtilaf, imanın hakikatin~ 
deki ihtilafın .feri'lerinden olduğuna işaret ettikten sonra, şarih ibni Bat
tal' dan naklen şöyle diyor : 

<~hl-i Sünnetin selef ve halefinden bir cemaatin mezhebine ,göre <<iman; 
tasdilk, kavil ve ameldir. ;Ziyade ve ndksan olur. Buhari'nin «imanında ziyade 
husule gelmeyen kimsenin imanı noık:sandır,» diye irad eylediği ·şey buna. bir 
delildir. Hafrz Ebu'l-Kasım Hibetullah eLLllikai [1] ehl-i sünnet ve'l-ce
maatin usul-u itikadını şerh ederken imanın, taatle ziyade ve masiyetle nok
sanlaşacağını ·zikretmiştir. Ömer İbn-i Hattab, Ali, İbn-i ıMes'ud, Muaz, 
Ebudderda, İ.bn_i Abbas, :tbn-i Ömer, Ammar, Ebu Hüreyre, Huzeyfe, Sel
man, Abdullah İıbn-i Revaha, Aişe Radiyellahu Anıhüm gibi bir çok sahabe 
ile tabiin fükahasuidan pek çokları da : <<İmanın taat ile ziyade, günah ve 
masiyetle noksan olduğuna ikaildirler.» Sehl -İhn-i Mütevekkil ıdiyor ki : «Bin 
tane üstada mülaki oldum, bunların hepsi de iman, kavı ve amel olup ziya
de ve noksanı kabul ettiği[li söylüyorlardı. Buradaki ihtilaf lafzidir, çünkü 
imandan murat tasdik olursa, ziyade ve niYksanı kabul etmez.. Eğer taat olur -
sa bunları kabul eder. Taat, tasdiki tamamlayıcıdır. Binaenaleyh imanın 
ziyade ve noksanı kabul etmiyeceği hikkmdaki delillerin hepsi imanın: aslı 
olan tasdike racidir. Ziyade ve noksanı :kabul edeceği hakkındaki deliller 
de iman-ı kamile racidir, bu ıise amel ile beraber olan imandır. Müteahhirin. 
den bazıları diyor ki : · ii:man, ister amel ile ibexaher tasdikten ibaret olsun, 
isterse yalnız tasdik·manasına- o:lsun, alelitlak her iki suretle de ziyade_ ve 
noksanı kabul eder:. Çünkü, kalp He tasdik, cezm ve yakin derecesinde olan 
itikattan ibarettir. Bu ise kuvvet ve za'fı kabul eder. Hak olan da budur. 
Muhakkik.inden baızıları da şöyle diyor : Hak :olan, tasdikin ıde iki suretle 
ziyade ve noksanı kabuJ e,tmesidir : 

1 - Kuvvet ve zayıflık cihetinden ziyade ve noksan olmasıdır. 
Yukarıda görüldüğü veçhile, tasdik; feralh, hüzün, ;gazapgiıbi nefsi keyfiyet
lerdendir. Bu ise bazen kuvvetli, bazen de-zayıf olur. Böyle olmasaydı Nebi 

[1] Ebu'I-Kosim eİ.-lclikoi {Öl : 4'18 H. 1027 M .) (Tere. Feyizli) 
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(S.A.V.) in imanı ile ümmetten iherhanyi 'birinin imanı arasında müsavat 
olduğunu kabul etmek lazım gelirdi. Bu ise, icmaen batıldır. Bir de İbrahim 
Aleyhisselaım : · 

«Lakin kalbimde ' itmi'ınan ve sükün hasıl olsun için» deme·zdi» [11
] 

(Bakara : 260) 

Yani imanın ziyade olması, mevcut imana daha yüksek ibir kuvvet ve 
revnak vererek heyecan ve kemalini arttırmak demektir ·ki. keyfiyet bakı- . 
mından ziyade olmaktır. 

2 ~ ·Tasdikin ·ziyadeyi ,kabul etmesinden maksat, tafsil bakımından tas
diktir. Yani tasdikin kemiyet ,ve/adet noktasından ziy?-deliği demektir. Me- . 
sela : Ne,bi (S.A.V.) in Allah tarafLnda.n ıgetirdiği ve te.bınğ eylediği şeyin 
hepsinin frıak olduğuna ahkamı_ şeriyye·tafsilen telbliğ olunmazdan eivvel, 
icmalen iman etikten ıs.onra, tebliğ olundukça onlara da tafsilen ve ayrı ayrı 
iman edip fbu suretle imamİn ziyadeleştirmektir. Bu ise ·. kemiyet bakımın
dan bir ziyadedir. 

Hül.fısa : . İster şer'i hükümlerin tekarrüründen evveL olsun, isterse 
tekarrüründe,rı sonra olsun, !kemiyet halkımmdan o1dıuğıu gibi, · keyfiyet, 
kuvvet ve zayıflık itiıbariyle de iman, :ziyade ve noksan olur. 

i 
İma,n artar ve eksilir diyenler bununla imanı- şer'iyi 'murat etmişler-

dir. Bunun ziyade ve noksan olması; kuvvet ve zayıflık, yahut icmal ve 
tafsil veya inanmakta esas :olanların azalıp çoğalması bakımındandır. 

Mesela ·: ·<iliz. iPeyıgamberin getirdiği şeylerin hepsine iman ettim;, 
demek onlara icmalen iman etmektir. Şüphe yok ki o ahkamı birer birer 
öğrenip iman etmek evıvelkinden daha kuvvetlidir ve bunda evvelkine nis
betle ziyadelik vardır. Binaenaleyh bu cihetle iman, zıyade ve noksanı ka
bul eder. 

Eş'arilerden hazılarmın ikavli de hudur. Nevevi dle ıbıuniu hoş görmüş

tür. Sadeddin Taftazani Akaid şerhinde bunu <<ba·zı muhakkikine» nisbet 
etmiş ve Mevakıfda da <<hak olan budur, demiştir.» [21 Hüccetü'l-İslam 

]1 ( ıiibraıhim Aley!hisselôm : l«Ya Raıo! . Ölüleri naısıl dirilttiği'ni. bana göster,» diye 

AHah'a· müra.caatto bulunmuştu. ,Cenab-ı Hakkın «iman etmedin '{!'li?» h'ıtob-ı 'izzetine karşı 
«Evet imanı,m var, !&kin llmfibimde itminan ve sOkunhasıl olsun ;için» demişti. Bu da gös
teriyor ki : Tasdikte kuvvet ve. zayıfhk ıh usule geliyor. ,Bu ciıhet ,aşağıda daha· ziyade izah 
edilecekti~. . 

(2) ,EJ7Fethu'l-ıMülhim Şerh-u Sa·hih-i Müslim. Bu cihet imam 'A'zam •Ebu Hanife'nin 
de .doğrudan doğruya ıkabul etti'ği bir ış,e,ydFr. 
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İmam Gazali merıhum şöyle cevap •veiriyıor : Selefin dedikleri, hak ve doğ
rudur. Bunda asla şüphe yoktur. İş onların dediklerini anlamaktadır. Sele
fin bu ,sözü «amel imartm eczasın'dan ve erkanından olmayıp da iman üze
rine zait ve imanın amel ile ziyade ve amelin (yokluğuyla noksan) olaca
ğına delildir.» 'Burada zait de, İıakıs da vardır. Halbuki bir şey kendi zatı 
ile zait olamaz, insan· ibaşı ile zait denemez.. Çünkü insan ancak onUın

la tamam olur. !Belki saçı ve sakalı ile, eli ve ayağı ile zi.yadeleşJyor denir. 
· Namaz rükuu ve sücudu ile ziyadeleşir, denemez. ıBelki ad~bı ve sünnetle
ri ile ziyadeleşir denir. İşte ·bu (yani imanın taatla artmasını ve ma'siyetle 
azalmasını söylemek) imanın haddizatında ayrıca bir vfü::udu olup; o vü
cuttan sonra ziyade ve noksan ile hali muhtelif olduğunu tasrihtir. Madem 

. ki ir:nan basittir, şu halde <<'.basit bir haslet ve halden ibaret olan ta3dik, zL 
yade ve noksanı ne suretle kabul eder,» denilecek olursa ~evaben deriz 
ki : İman üç şey üzerine ıtlak !Olunan bir ism-i müşterektir. 

1 - 'şe:ksiz ve :şüphesiz itikat, ya·hut kalbinde ibir :keşif ve inşirah ol
ma~.ızın sadece iyi bHdiği birisini taklit suretiyle kalpte husule gelen ibir 
tasdiktir. Avamın ve -hatta Ce-na·b-ı Hakkın enva-i maarifle kalplerini par. 
lattığı, vakar ve sekinetle te·zyin eylediği havas hariç olmak üzere ·" bü
tün halkın ima~ı budur. ıBu itikat kalp üzerine bir ukde, ·bir düğümdür. 
Bazen kuvvet ve şiddet peydah eder. Bazen de zayıflat ve ',gevşer. Tipkı 
iplik üzerindeki :düğüm ,gibi. · 

Bu · tasdikin ibai'en kuvvetleşeceği, lbazı seıbeplerden · ötürü de gev
şeyeceği hiç ide uzak bfr ihtimal değildir; Mesela · : Herhangi bir dine 
mensup öyle insanlar görüyoruz ki; itikatfarında fevkalade bir şiddet ve 
kuvvet vardır. Onları ne tehdit, i:ıe korku, ne ümit, ne de muhalif bir pro
paganda, asla şüpheye idüşüremez. Bazı kimseler de vardır ki; ufak bir 
şey, itikatlarında şüphe uyandırır. Halbuki bunlar da kalbi akide de ev
velkiler gibidir. Bunların da aynı şeyde itfüatları vardır. Kalbiyle bağlan
dığı şeyde şek etmiyorlar, lakin tasdikin şiddet ıve kuvvetinde bir değiller
dir. Bu hal, hak ve 1Jatıl her itikat sahibinde mevcuttur. İtikadına muvafık 
ve itikattan doğan am;el, ibu tasdi.kin gelişmesiyle ziyadeleşmesinde mües
sirdir. Nasıl ki ağacı sulamak onun: neşv-u nemasına tesir etmelüedir. Bu .. 
nun içindir ki, Cenab,ı Hak (ayetlerde) : 

. u\r) ~ ~ \.:,_; 

<~Onlara imanlarını artırdı» Ü]. Ve 

[1] Tevbe sOresi, ôyet : 12:4 
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«İmanları üstüne iman artırsınlar diye» [1] buyurmuştur. Şüphe yok ki 
bu ziyade ve kuvvet; amel ve taatin :kalpteki tesiri iledir . .. -Noksan olması 
da amel ve taatin kalbine tesir etmemesi, belki de ma'siyetlerin tesiri iledir. 
Bunu ancak; huzur-u kalp ile ibadete devam ettiği ve kendini ona verdiği 
zamanlarla, bir de ibadette ıgevşeklik gösterdiği zamanlarda, nefsini mu
rakebe ve bu ahvalde, iman ve itikadında husule· gelen sükut ve istikrarın 
değiştiğini idrak edenler anlayabilirler. Kalbe mahsus olan sıfatların hep
sini tetkik edersek, yine bu neticeyi alabiliriz. Onlardan evvela aza ve ce
vahirin amelleri meydana çıkar, sonra bu amellerin eserleri yine onlara 
dönerek, onları takviye ve tezyid ederler. İşte ibunun içindir ki; imam Ali 
Kerremella'hu vecheh ve radıyellahu anlı şöyle buyurmuştur : <<İman kalp
te beyaz bir parlaklık husule getirir. fosan güzel ibadetler, hayır ve taat 
yapiığı zaman o nokta gittikçe büyür ve nihayet kalp tamamen bembeyaz 
bir nur şeklini alır. Nifak da kalpte siyah bir nokta husule -,get irir. Haram 
şeyleri irtikap ettikçe o nokta büyür ve nihayet bir gün kalp kapkara bir 
hale gelir, bu grbi kalplere mühürlenmiş denir. Artık punlar, taştan daha 
katıdır.>> 

İşte imanın taat ile ziyade olmasının vechi ve manası zudur. 

2 - İman, cezm ve yakın derecesindeki tasdik ile amel ve taat mec
muuna da itlak olunur. Nasıl ki .Aleyhisselatü Vesselarri Efendimimiz 
<<iman, yetmiş küsur şubedir .. . Zina ·eden müınin olarak zina· etmez,» bu
yurmuşlardır; Amel imanın mefhum ve· muktezasında is ter rükün, ister 
ı:mu tekmH suretiyle dahil olunca imanın amel v e miktar cihetinden ziyade 
ve noksanlığı aşikardır. 

3 - İmandan, keşif ve müşahede tarikiyle husule gelen tasdi'k-i yakini, 
murad edilir. iBu manaca olan iman ve tasdik, ziyadeyi kabulden en uzak 
olanıdır. İşte imam Ali (R.A.) m «pe_rde açılıp da her şeyi gözlerimle gör- _ 
müş olsaydım kalbimdeki iman ve yakiynde asla artma husule gelmezdi» 
demesi ,buna işarettir [2.] . 

Mamafih kendisinde şek olmayan emr-i yakiniye, nefsin sükun ve is
tikrarı muhtelif şekildedir. <<İki birden çoktur» kaziyye (önerme) sine 
nefsin itminanı ve hunu hiç tereddütsüz kabulü ·<<alem hadistir ve sonra-

[1J Feth ,süresf. ôyet : 4 

[2) .Bunda ziyodelik husule gelmemesi de yokinin aslına- .nazamndır. Meselô, hiç 
görmeden Kôbe'n tn varlığına iman etmiş olan bir odamın Kôbe'yi .görmesi onun Köbe'nin 
varlığına ol-qn imanının ,aslına lbirşey ziyade ve ,iiô,ve -e,tmez. Faıkat onu gördüğü zaman 
ona olan yakini ve ona ait :bilgis·i de .ziyadeleşir. Şüphe Yok ki bu ziyadelik· ona oldn ima
nın aslına 1oi:t değildir. 
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dan 'oimuştur» kaziyyesine olan itminan ve vüsuku gibi değildir. Filhakika 
bunun h,:er ikisinde de şüphe yoktur [1]. Çünkü yakiniyet izah derecelerin
de ve ne.fsin kendilerine sükun ve itminamnda muhtelif olur. Yani yakinin 
de muhtelif mertebeleri ve d~receleri vardır.. Bütün bunlardan anlaşıılıyor 
ki : «İman ,artar ve ·eksilir» diyenlerin sözfori doğru ve vakıaya uygundur. 
Eğer böyle olmasaydı <(kalbinde zerre kadar iman ıbulunan cehennemden 
çıkar» hadis-i şerifinde imanın mulhtelif mikıtarlarla ifade olunmasında bir 
mana tasavvur olunur.mu idi? .. 

Anlaşılması hislerle olmayan iman ve hayrın, :böyle mahsus ve muh
teHf miktarlarla ifade olunması, onun ziyade ve noksanlığı kabul edebi~e
ceğini gösterir [2] . 

Hafız İ!bn-i 'Teymiye Rahıimetullah diyor ki : Cenab-ı ·Hak:kın emreyle
diği ve mümin kullarından husµle ıgelecek olan imanın artması bir kaç de
rece olur : 

1 - Kullara emrolunduklarında iıemal ve tafsil suretiyledir. Filhakika 
Allah'a ve , resulune iman ve Resul-u Zişamn emrettiklerini, bütün ümme
tin iltizam etmesi, mücmelen, ıvaciptir. Lakin şurası da muhakkaktır ki : 

· <<l:Cur'an'ın hepsi nazil olduktan sonra vacip olan, ilk önce ıvacip olmaz. 
Resul-u ·Ekrem'in haber verdiği şeyleri duymuş olanlara tafsilen vacip 
olan, diğerlerine o suretle vacip değildir.» l3inaenaleyh Kur'an He peygam
berin sünnetleri ve bunların manalarım bilenlere, başkalarına ·(o kadarı) 
lazım gelmeyecek bir ş~kilde, mufassalan iman vaciptir. Şu halde Allah'a 
ve Resul-u Ziyşanına hem lkafüiyle, ihem. de dili ile iman edip. de dinin 
şer'i hükümlerini bilmeden, ~ğrerimeden evvel ölen bir kimse, iman edili 
mesi kendisine vacip olan şeye mümin olarak ölmüşıtür. Bunun üzerine 
vacip ve ıbundan sudur eden şeyler, şeriatin hükümlerini bilip de onlara 
iman ve onlarla amel edenlerin ima.nmın misli değildir. Taibiidir iki : İkinci
nin imanı, vücuıben ve vukuan, birincinin imanında ekmeldir. Bunun üzeri
ne vacip olan iman, ekmel olduğu için ondan vaki olan da ekme1dir. 

2 ___:_ İmanın ziyadeliği, ,kendilerinden vaki olan hususlarda icmal ve 
tafsil demektir,. · 

[1] Lôkin birinci kaziye ıbedihiyatın ·en vazıhlarından olduğu ·holde ikincisi, nazoriya
tın en hafiflerinidendir. 

[2) Yukarıda görüldüğü vechile cehennemden çıkmaya sebep ·olan imanın miktarı 
ar.pa tanesi, !buğday tanesi ve nihavet zerre ile ifade ve temsil olunmuştur. Gazôli merhum 
deme·k 'i-sriyor' !ki ,: :«Ois•im olmayan hayır ve imanın, böyle vezni .ifade eden muhtelif 
mvktarlarla· temsi,! edilmesi, ~iyode ve nok.sanlı•kla birbirinden· farıklı olduğunu gösterir. 
Eğer ıböyle olmosa idi ika,lpte· olan bir şeyin, ımuhtelif miktarlarla ifade, olunmas ı n<la Gfr ma
na tasavvur olunmazdı .» 
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İnanmakta ,esas olan maddeleri ,tafsilen öğrenip de her biri ile amel 
edenlerin imanı, şüphe yok ki, sadece üzerine vacip olan miktarı öğrenip 
de onu ıkabul ve ikrar ,ederek bunun heps.i ile amel etmeyen ve bundan do
layı da korku ve nedamet duymayanların imanından ekmeldir. Üzerine 
vacip olan şeyleri ikrar edip de amelde kusuru olan kimse eğer günahını 

itiraf eder, taat ve ameli terkettiğinden dolayı Rabbının ukubetinden kor
kuyorsa, hunun imanı yalnız Resulün nubuvvetini tasdik ve ikrar edip de 
onun haber verdiklerini öğrenmemiş ve onlarla amel etmemiş ve bu -güna
hından dol:ayı Allah'ın ukubetinden karkma.yarak, bunlardan gafil bir haL 
de yaşamış olanların imanından 1ekmeldir. Binaenaleyh kalp, Resulün haber 
verdiğini bilip ,onu tasdik ve emir ettiklerini iltizam ettikçe hu :onun ima
nında, umumi bir ikrar ve iltizam ile beraber ,onlar hakkında bilgileri oL 
mayanlar üzerine bir ziyadeliktir. Kezalik A.llah'm isimlerini ,ve bunların 
manalarını bilip buna iman edenlerin imanı, bunları bilmeksizin yahut 
bazısını bilerek icmalen iman edenlerin imanından ,ekmeldir. Allah'ın 
isimlerine, yahut sıfatlarına ve ayetlerine insanın bilgisi ziyadeleştikçe, 
bunlara imanı da e:kmel olur, 

3 - Bazı ilim ve tasdik vardır ki : Bazısına nisbetle daha kuvvetli ve 
daha sabit, şek ve şüpheden daha uzaktır. Bunu herkes nefsinde görür ve 
duyar. Nasıl ıki ibir şeyi zahiren his etmekte böyledir. Mesela insanların 

hilali görmeleri .gibi. Ona bakanların bi:r' :kısmı görür, bir kısmı görmez. 
Görenlerin bazıları diğerlerine nisbetle daha kuvvetli ve daha iyi görmüş 
olabilirler. Bir sadayı işitmek, bir kokuyu duymak, bir yemeğin tadını al
mak da böyledir. Bunlar da •kuvvet ve zayıflık iıtiıbariyle insanlar arasında 
nasıl derece farkları varsa, kalbe ait marifet ve tasdikte de derece farkları 
vardır ve hu derece faDklan da ıbirçok cihetlerden daha büyüktür. Yani 
iman, kuvvet ve zayıflık cihetiyle ziyade ve noksanı olur demek istiyor. 

4 - Kalp işini icabettiren tasdik, icabettirmeyen tasdikten daha kamil
dir, sahibinin kendisiyle amel ettiği ilim,. kenidisiyle amel olunmayan ilim
den ekmeldir. İki şahıs farzediniz ki : Her ikisi de AHah'm birliğini, Hz. 
Muhammed (Aleyhisselam)ın :hak peygamber, cennet ve cehennem hak 
olduğunu bilirler. Bununla beraber birinin ilmi; Allah muhabbetini, Allah 
korkusunu, cenneıt ümidini ve cehennem korkusunu icabettiriyor; diğerinin 
ilmi ise ona, bunların hiç birisini icabettirmiyor. Onun bu hususlardaki 
bilgisi bunların bir.ini mucip ıkılmamıştır. İşte bu iki kimseden birincisinin 
ilmi, ikindsininkinden ekmeldir. Çünkü müsebbibin kuvveti, sebebin kuv
vetine delalet eder. Şüphe yok ki, bu, bilgiden meydana geldi. Sevgiliyi 
bilmek, onu aramayı ica•bettirir. Lazımın husule -gelmemesi melzumun za
yıflığına delildiF. Bunun içindir ki «duymak görmek gi•bi değil>> buyurul
muştur. Mesela Cenab_ı Hak Hz. >Musa'ya kavminin buzağıya ibadet ettik
lerini haber verdiği zaman, elindeki levhaları yere atmadığı halde, gelip 
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de onların yaptıklarını ıg.özleriyle .görünce derhal elinden attı. Bunun sebe
bi, Hz. Musa Allah'ın verdiği haberde ·şüpheye düşmüş olmasından değil
dir. Lakin Hz. Musa muhbirin doğru söylediğini yakinen bilip tasdi'Jr et
mekle beraber haber verilen şeyi nefsinde .gelip de gördüğünde tasavvur 
ettiği gibi, dehşetli tasavvur edememişti. Belki tasdik etmekle beraber 
onun kalbi, haber ve.rilen~ tasavvurla meşguldu. ,, 

Şüphe yok ki haber verilen nesneyi görüp tasavvur etmek ile haber 
anında hasıl olmayan bir şey husule gelir. İşte bu tasdik, diğertnden ek
meldir. 

5 - Allah ve peygamberi sevmek, Allah'tan korkmak ve Allah'm rah .. 
metini ummak ve bunlara benzeyen kalp amellerinin hepsi, imandandır. 

Nasıl ki ıkitap, sünnet ve selefin ittifakı buna delalet etmektedir, bu aınel
lerd_e insanların birbirinden ziyade olacakları ise açıktır. 

6 - ·Batın amellerle -zahir ameller de imandandır. Bunlarda da fn- · 
sanlar arasında derece .farkları vardır. 

7 - İnsanın. memur olduğu şeyleri kalbi ile hatırlayarak or1cu unut
mayaca.k ibir .surette hatırlamas,ı, tasdik edip de sonradan onu unutuverme-. 
sinden daha -efdaldir. Çünkü gaflet, ilim ve tasdikin kema:line zıttır, zikir 
ve hatırlama ise ilm-i yakini ikmal eder. İnsan evvelce bildiğini .. hatırla .. 
yıp onunla amel ettikçe bilmediklerini de hatırlamaya başlar. 

B - İnsan :bazen Resul-u Ekrem'in haber verdiği birtakım şeyleri bil
mediğinden ·ötürü tekzip ve inkar eder. Halbuki pey.gamber · tarafından 
haber verildiğini bilse onları tekzip ve inkar etmeyecekti, Belki de onun · 
kalbi, P eygamberin doğrudan başka bir şey söylemeyeciğin~, haktan baş
kasını erri·retmeyeceğine emindir. Sonra ayetleri ve hadisleri işitip de onları 
düşündüğü, yahut kendisine onların manaları ıtefsir edilip . anlaşıİdığı va
kit, .hemen .evvelce inkar ·ettiklerini tasdik . eder. - tşte :bu, yeni . bir tasdik 
ve yeni bir imandır :ki onunla, imanı ziyadeleşmiştir. Bu kimse evvelce ka .. 
fir :d~ğil, ihelki ,cahil idi . .Bu bir babından icmal ve' tafsile benzerse de 
mücmelen iman ed.en adamın kalbi, ;bazen tekzipten salim olur [Ü 

Şah Veliyyüllah Dehlevi Hüccetu'llah'ıl Baliğa adlı rriühlni eserinde 
şöyle diyor .: <<Nebi (S.A.V.) bütün beşeriyete Peygamber gönderildiği için 
evvel din-i İslam ile mütedeyyin olanla:r ile diğerlerini, sonra da peygam
berin. hidayeti ile, yollarını bulanlaria, kalplerine imanın neş'e ve heyecanı 
girmemiş olanları ,temyiz ve tefrik e.tmek vacip o,lduğundan, iman iki kısı
ma ayrilır: 

[1] Ki,tabu~ı ,İman. (Tere. Feyizİi) 

· 53 . 



. . ' 
· 1. Dünyaya ait !lıüıkümler !kendisi üzerine deveran eden imandır . 

.Allah'ın birliğini ıve .Hz. iMuhammed (A.S.)' Allah'm: resulü olduğunu dil 
ile söylemek, namaz kılmak, malının zekatın1 vermek, bu kısım imandır 
ki Ahkam-ı dünyeviye bunlara .terettüp eder. 

_y\:; \ .:,\ .::., .r' J \; ~' ~ <U) \j...:, .uı u..,......) .:> \\.~.~ <U) ~.) ~ • .:,:\ ~ 
,.;,~.,ö~\I~, .u)\J.,..->J '-*.:,\_, cl.ll\'tı.J\~ .:.,\ ,..,~~-.r\:.JL . 
1 ~ ~ :ı \ 0?-:'Yt-o->J \..,-. b--t> \... ~ ı.S-"\~ ~ ~ ,µ \ ~ '-9 o~.:}, 

-o..U\y~~., -

«Al!tah;da:n başka ilah olmadığına ve Muhammed (A.S.) in . Allah'ın 
Resulu (zahirde) şahadet edip, !namaz kılıp zekat verinceye kadar insan
larJa savaşm~ğa ıemrolundmn. Eğer lbuıılıarı :,iaparlarsa kanlarını, mallarını 
korumuş olurlar. Ancak «İslam'ın hakki» (hukuki mes'uliyetleri) [1] olan. 
lar müstesnadır. ıYine (de hesapları Al1ah'a ıaittir» [2]. 

t ,_J., ~ ~ \j...ı:, c,,ij \J.,-ı.) j\; j \:; ~ ).ı,jl ~-' ._:jj \.. 0: ~ \ ı:.,,c 
l-o-., .J~~\w.,~»~.~J;\.,\:\~~~~~~v4 -

. • cı...::...o~ ..j ~, ı.,_;ı..:s:. cıJ~_, cı...o.)..., ~, 

«Heı.• kim biziını kıldığımız. namazımızı· kılar, kiblemizff yönelir ve kestiği
mizi yerse Allah'm Resulu'nün fzilmmeti, ıahd·-ü emanı altındadır. Bi
naenaleyh onun zimmetine, Allah'a karşı hiyanet etmeyin» [3] hadis-i şe- , 
rifleri bu ikısma nazırdır. 

2. Ahirette nar' dan kurtulmak ıve yüksek yüksek derecelere ermek 
gtbi, uhrevi hükümler kendisine terettiip ed,en imandır. İmanın bu kısmı; 
Iıak itikadın, rızay-ı ilahiye uyıgun amellerin ve nielaike-i fadılanın hepsine 
şamildir. Bu iman, artar. ve eksilir. Şari'in bütün bunlara iman ıtlak et- _ 

· miş [ 4] olmasında; bunların 4-mandan cüz olmalarına beliğ hir tenbihi var
dır.» 

[1!] Tabamn.i'nin ;Evsat'da Enes radı·yallahu ,antı'den rivayet ettiğine göre müstesna 
ol-an «İslôm'ın !hakkı» ,nın ne olduğu Resulullah (S.A.V.) Hazretlerine sprulmuş ve O da 
«İhsôıi (eıİılilik) den sonra zina; ıİslôm'ın sonra küfür ve dönme :ve adam Öldürmedir. İşte 
bunlara, ımukaıbil katledilebilir.ıı diye açıklamışlardır. (Tecrid-i sarih c. 1·. 24 .. •hadis-in dip-
notu.) " . · 

· ;Buna binaen ,gerek hırsızlıık, gere1k zina gerekse adam öldürme cezalarını hak eden-
ler İnüstes·na olup !bunla·r, aynca cezalarını çekecerklerctir. (T,erc. Feyizli) 

[2] Sahih-i ıBuha-rr, ıkitobu'Hman c, ı (Tere. Feyizli) 

[3] Tecrid-i Sarih ~hod'rs : · 2'55 - (Ter~. Feyizli) 

[4ı] «Emanete riayeti olmayanın imanı, sözünde durmayanın dini yoktur.» (Hadis i.çin 
bak : MeNn : 25) 
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Bundari sonra Şah Veliyyüllah mütalaasına şöyle devam ediyor : 

«İmanın birçok şuheleri var<lır. İman adeta bir cj.ğaca benzer. ;Ağacın 
gövdesine, dallarına, bud,:,µlarma, yapraklarına, çiçekler.ine ve meyvele
rine hep birden ağaç denir . Bütün ,bunlara ağaç denildiği gibi, ağacın yap
rakları döküldüğü; meyvesi çiçeıkleri kalmadığı, dalları , kesildiği . zaman 
ona yine ağaç denir. Ancak, tam :mükemmel ve güzel değil, eksik bir. ağaç-

. dır. Fakat dibinden kesi1diği veya kökünden çıkarıldığı vakit, .· artık ağaç 
kalmamıştır. Çünkü bütün dalları. budakları, çiçekleri, yaprakları ve mey
veleri vücuda getiren esas ve gövde gitmiştir. İşte imanda böyledir. 

~ \.,L~--~~\~,.,~},;..:,.k._, ~9.~ \~\ ı:,:~\ı:.,_,:...o_;l.\U\ 
. . .. - - ' 

... \:. \..cj -..p ~ \_:, . 
<~üminler ancak o kimselerdir ki Allah zikredildiği :vakit kalpleri . 

korkarak ürperir· ,onlara ayetlı?ri okurı,duğu zaman, imanlarını · artırır.» 

(Enfal : 2) 

Kavl-i İlahiyesi bunu ifade eder. Bu kısım iman, mefhumunda dahil bulu
nan . şeylerin hepsJ aynı . seviyede olmadığı için Nebiyyi Ekreın (S.A.V.) 
bunları iki mertebeye ayırmıştır : 

1 ~ . İmanın erkanı, yani imanın ,cüzlerinin ,ve kısımlarının umde ve 
esasıdır. Bu; 

r,L:;\; cıJ~.)., o~~.:,\.,ö.ll\l'\.ü\';L:,\ ö.,~v-2""~r~1\s! 
. ..:,\....:p.o., C-Y"'-'l'" ö'6}h~\., ö.~' 

<<lslam ıbeş ıtemel üzerine kurulmuştur : Allah'tan :başka ilah olmadığını ve 
Hz. · Muhammed'in Allah'ın kulu ve reşulü olduğuna ~ahadet etmek namaz · 
kılmak, zekat vermek. hac yapmak ve ramazan orucunu ttİitmak>> hadis-i şe-
rifinde ibeyan ıbuyurulmuştur ([m. ı . 

" .. \ \ 

2 - Imanın diğer şubeleri ve feri'leridir.. ırşte : 

~)J\öS-\~ Y\ d..k\...\\.ı.t .),., cı,ı.ı\)'I .J\ 1Jj~\ ~0~ J &.:.ılcJl 
. .:,\.c)J\ ı:_,. ~ r.Ü\, 

~ . ~ 

<<İman y~tmiş küsur şubedi:r En üstünü Kelittıe-i tevhittir ' [2] 
En aşağı şubesi de ez.iyeıt veren bir şeyi yoldan uzaklaştırmaktır. Haya d;ı 
imandan bir şubedir» hadis-i şerifi bunu beyan ede·r. Birinci mana ile, · ima-. 
nın mukahili küfürdür. İkincinin mukabili ise, tasdik olriıa:dığı halde yalnız 

[l] BuradOki şahadet; tasdiık ve i1krc:İrı, hem ikulp, hem. l'isan ve ('hem de) bedenen 
. teslimi . mütezommın ol.amk alınmıştır. 1İslôm He ·imanı bk manaya almıştır. . . 

[2] Maksat yalnız ikrard ı r. tasdik ister !bulunsun ister 'bulu11'masın . 
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korku veya başka maksatla inkıyat gösteriyorsa, halis münafıktır, ki ahi
rette küfürden: farkı yoktur: Belki küfürden daha kötüdür. Kalben tasdiki 
olduğu halde amel ve ibadeti fevt etmiş ise yalnızca fasıktır. Selefin <<ameli 
nifak>> dedikleri ibir şey daha vardır ki o da, kalp kararıp büsbütün maddi
yata dalmak ve masiyetlere cür'et etmektir. İmanın iki manası daha var0 

dır : Birincisi zaruri tasdik olan inanılacak esasları, kalbin tasdik etmesidir. 
Cenab-ı Pey;gamber'in : <<İman; Allah'a, Allah'm meleklerine inanmandır» 
kavLi şerifi bunu ·ifade etmektedir. Diğer manası da Allah'a yaklaşanlar 

için husule ,gelen sekin.et , peşaşet, hala·vet ve itminandır . 

. .... ~l.r} t_"\:.lc_l\_,.:ıb~ ~.;t'y_,l.;j ~u.:,:,_, 
«İmanları artsm diye müminlerin kalpıerine sekinet indirdi.>> 

(fetih : 4) 

«Allah sekinetini indirdi. .. » 

... .ı.f-J u \ .:.., u..w \:r ..s;;~ 
«Sizi zulmetten ,nura çıkarması için ... » (Ahzab : 43) 

-~ ~ ~.,J.:J\iı:,.a1~.,, 

<~İman etmedin mi? Evet. Fakat kalbim mutmain ·olsun ıçm ... » (Baka
ra : 260) Nazm-ı celilleri de :bu manayı müfiddir. Bunların tasdik derecele
rinin yak;in itibariyle farklı olduğuna işaret ediyor.» 

Bu iBahsin Hülasası: 

tınan . artar ve ~·ksilir, diyenlerle, iman herkesde birdir, ne artar ne de 
eksilir diyenlere ait mütalaaları buraya kadar nakletmiş bulunuyo,ruz .. Ha
nefüye ile Eş'ariler, selef ve muhaddisin arasında ihtilaflı olan bu mesele
nin la,yı1kı veçıhile izahı, sözün ıhayli uzamasını mucip olmuştur. Bunun için 
bıiz bütün ıbu izahattan soma bahsi bir de şü suretle hülasa etmeyi muvafık 
buluyoruz : <JAmel, imandan cüzdür, iman artar ve eksilir» diyen selef ve 

· muhadddsin ile <<amel imandan cüz değil, iman artma,z ve eksilmez>> diyen 
ehLi ·sünnet arasındaki niza ·ve. ihtila:f esasa ait olmayıp lafzidir. Cihetleri 
ayrı olmak üzere her iki telaıkki doğru ve sıahi'htir·. Şöyle ki : 

l __:__ İslam dininin m ebdei ve Hk temeli hir k ;übi akittir. Bunda kim
senin şüphesi yoktur. Avam ve ha.vas, salih ,ve fasık bütün müminler ara
sında miişterıek (olan) ve hepsini iman kardeşliğinde birleştiren, bu akit 

· vıe tasdiktir. Bu tasd:ik, mıüslümanlığın hem ıgirişi hem temeli, hem de 
çıkışıdır . . Müslümanlık dairesine buradan ıgirilir. Müslümanlığın ilk temeli 
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budur. Allalh korusun :rnüslümanlıktan ,çıkmak da buradan olur (yani) bu 
tasdikin kalpten ,çıkmasıyladır. Çünkü bu ,giderse bunun yerine küfür ge
lir. Bütün müni.inler arasında müşterek ıbir nokta~i vandet ve uhuvvet teş
kil eden bu tasdik ve akit, basit bir şeydir. Bunda gerek rükun ve gerek 
kemal şartı olarak, amel dahil olmadığı gi1bi, bıütün müminler arasında vah
det noktası oJan bu tasdik ve abt, ziyadeliği ve noksanlığı da ka_bul etmez; 
Birinde ne ise diğerinde de odur. Nasıl ki Razi ve Gazali d.e bunu tasrih et
mişlerdir. Bu akit itibaııiyle ;bir mümin ile <liğer bıir mümin arasında fark . 
yoktur. Hepsi mümindir, hepsi kardeş.tir · Nasıl ki mertebeleri, defeceleri 
çeşitli olmakla !beraber, bütün peygamberler: de nübüvvet ve risalet mes- · 
leği olan kardeşlikte birdir. ıBu bakımdan ibirini diğerinden ayırmak caiz 

. ' . ı 1 . • 

değildir. : 

. cıJ.-J d ..><>. \ ~- ..:; _;ı;, y 

= <{Resullerinden hiç birini diğerinden ayrı tutmayız» (Bakara : 285) ayet-i 
kerimesi ,bunda nasstır. ,Fakat nübüvvet ve .risalet üzerine ·zait olan kema
lat, mertebe ve dereceleri itibarı ile enbiyay-ı zişan arasında farklılık ve 
üstünlük vardır. Bu cihet 

. ' . 
<<lşte :bu peyıgamber !erden· kimilerini kimilerine üstün kılmışızdır» (Baka-
ra : 253) ayet-i kerimesinde sarihtir. 

Enbiyanın nefs-i nÜ'büvvet ve risalet üzerine zait olan kernalatta yek
diğeri üzerine üstünlükleri nübüvvet ve tlsalette üstünlüklerini · diğer bir 
tabirle nübüvvet ve risaletin ziyade ve noksan olmasını nasıl icabetmiyor
sa, müminler de böyledir. Akit ve kalbi tasdik itibariyle aralarında hiçbir 
fark olmayan müminler, tasdik üzeTine ·zait 9lan ıVasıflar, ameller ve fazi
letler itiıbariyle yekdiğerinden .farklı olabilirler. Binaenaleyh imandaki zi
yadelik ,ve ·noksanlık bizzat imanın asli olan tasdik ve akd-i kalbide değil, 
bunun üzerine zait olan ,evsaftadır: · . , . · . . . 

Bunun ikinci bir misali de : İhs,aıilığm ıiı~lıiyet ve hakikatinde müş- . 
terek ve !beralber olan bütün insanların, güzellikler ve ahlakta farldı, fazi
'let ve :favazıl'd:a [1] bir diğerinden ıüsıtün olmalaTıdır. Şüphe yö'k ki muh
telif bakımlardan mütalaa edilebilecek olan insanlar ar.asında }?.ir çok de
rece ve mertebe farkları vardır. Bu ·itibar ile biri diğerinden çok yükse~, 
diğeri ıise öbürüne nazaran gayet.basit ve aşağı bir derecededir. Bu suretle 
ol;m farklılık namütenahi bir silsile takip edip ıgider. Lakin bunların hep-® . . . . 
sinin müşterek oldukları hakika:t-ı insaniye, hepsinde :birdk O· ne artar, ne 
de e.ksilir. İşte öu nruı.ıl :böyle. ise, hakikat-ı imaniye de böyle anlaşılmak 
i'ktiza eder. O, · her müminde ıbiııdir, . Bu basit hakikat kendisinde . bulunan 

[1] Büyük nimetler (Ffrdılo'nm cem'i· rn;gat,) :(Tere. Feyiztii) 
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her :fert, mümindir. Bunun zıddı ise küfürdür. İmam A'zam Ebu Hanife'nin 
gerek Fıkh-ı ekberde ve gerek Vesayasmda «amel imandan cüz değil, iman 
artmaz ve eksilmez, yer ve gök ehlinin imanı müsavidir>> demesi imanın 
basit her müminde mahfuz bir meııtebe-i ula hakikatine raci olduğu cihet- · 
le doğrudur. Ve hak olan da budur. Çünkü, iman olmak haysiyetiyle her 
müminde bir olup değişm~sine asla ihtimal olmayan ve ,bundan ötesi kü
für olan bu nıertebeye de şar'i' iman ıtlak etmiştir. Bu mertebenin artıp 
eksilmeyeceğini diğerleri de kabul ,ederler.. 

2 - Diğer cihetten iman; iz'an ve ikan (yakin) derecesini bulan bir 
tasdiktir. HalbU'ki yakinin üç derecesi vardır : İlme'l-yakin, ayne'l-yakin, 
hakka'l-yakin. Bunlar da şahıslara göre mertebelere ayrılabilir. Bi
naenaleyh ehl-i yakinin mertebeleri, dinin kermalinde muhteliftir. Ayne'L 
yakin mertebesi, İlille'l~yakinden; haı~kal-yakinin mertebesi ise, ayne'l-ya
kinden yüksektir. Bunlar arasmda ancak zevk ile ayrılabilen bir kuv~ . 
vet ,ve vuzuh farkı vardır ki., bu yakinin aslına değıil, keyfiyetine ve kemal 
derecesine aittir. 

<,Duymak, görmek gi~i ıdeğildir» i[~l 

\Jşr')~ ~f~U ...... j ~'-'-~.r~\ J,\.s! ..w\.:,\ ~W.'6~W 
. . ..::..;?\.; c'}:JIJ)ll~~.:,,_\.c 

<:Duymak, görmek, gibi değildir. Allah· rteala, kavminin yaptıklarını Mu~ 
sa (AS.) a haber verince levhaları yere atmadı. Ancak yap.tiklarını görün
ce levhaları yere attı, levhalar .da 'kırıldı>> [2] hadis-i şerifleri de gösterir 
ki gayb .ile ırnuşahede, duygu ile görgü, bedahet ile -istidlal ıbir değildir. Ma
dem ki böyledir, ;madem ki ya:kınin derece ve mertebeleri farklıdır, şu 

halde : Basit olan imanın :aslında, kemiyet itibariyle olmasa bile, keyfiyet 
bakımından, yani yakin cihetinden bir ziyade ve noksan mülahaza oluna
bilir. 

Bir müminde tasdik bulunmakla iz'an ve yakin bulunacağı şüphesizdir. 
Fakat bu yakin kimisinde ilme'l-yakin kimisinde ayne'l-yakin, 'kimisinde 
de hakka'Lya!kin derecesindedir [3]. Bu haysiyetle enbiya ve sıddıkin ile, 

[1] Taberônı Evsatta Hz. Enes'ten rivayet em. . 
[21 imam Ahmed, Toberani ve Hôıkim, İıbn-i Abba,s'dan riv:a,yet etti. 
[3) Va'kin : Kes,inlik derecesinde asla şüphe ve terepdüt olmayan sağlam bilgi. · 
«Yakin (ikes.1n!J,k) rifade eden ilmin pıer-eceleri ,üictür : 

a) İlme'l-yakin ': Akıl ~e na'klin (nazar ıve ıha:b~rin) ifade ettiği ilimdir. 
b) A:yne'·l-yaıkin : ;Sağl,aım ıctuyu organları (havass-ı selime) nin, tecrübenin veya mü- . 

şahedenın ve~diği ıilimdir. (·İlme'ltYakinden •üstündür.) 

c) Hakka'l-yakin : Batını his. denilen kalbin sezdiği ve, tecrübenin verçiiği; kendisinin 
· duyduğu ve kendisinde (yaşayarak) müşahede ettiğ,i bilgilerdir. 

Bu ıha!, yakin derecelerinin en üstünüdür, daha üstünü yoktur.» (Feyizli) 
Baık : iİzımirH i,sımoil 'Hakkı, Yeni hm-i !Kelam s. '68. 
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diğer insanların iman merteheleri arasında büyük farklar bulunacağı da 
muhakıkaktır. Hatta :bir şahsın ıimanmda bile ,bu ıbakımdan , artma ve ek
silme mül,ahaza olun~. >İşte Hz. İ:brahim'in : 1(:Ba'kara suresi 260, ayet-i ke
rimesindeki) <~fakat ikalbim mutmain olsun için» demesi bu neşenin en 
yüksek kema1ini istemiş olmasmdandır. O Allah'ın ölüleri nasıl dirilteceği- . 

ne iman etmiş ve bunu iline'l-yalkın biliyor ve ,bunda da · şüphe etmiyor du. 
Fakat 1bunti· ayne'l-yakin de bilmek istediğinden, bunları nasıl dirilteceği
ni Allah'dan sormuş rve ilme'l-yakin ,olan iman ve tasdikini ayne'l.yakin 
mertebesine ,çıkarmak ıistem[ştir. Binaenaleyh bu haysiyetle iman zıiyadeyi 
ve noksanı kabul edeı:r, ahad-i ümmetin ima~ıı; ne ıpey,gamberin imanı; ne 
de Ebu ıBeikir'in imanı gibi ıdeğiidir: «Ebu Bekir'in imam bütün müminlerin 
imanı ile tartılmış olsaydı Ebu J3e1kıir'ıin imanı agır ıgelirdi>> mealindeki ha
berin ifadesi de ıhudur. Bütüın müminlerin kalbinde sa.ibit o1an aman 've tas
diıkin ,nuru her kalpte 'bir değildir. O nur, kırninin kalbinde bir güneş gibidir, -
lkimisinıde ay, kiminde parlak bir y1ldıi, bazılarında ıbüyük bıir elektrik 
lambası, bazısmda da bir mum ışığı :gihidir. Bundan öte.si ar.tik zulmettir. , 
Yakinin en lbastt iderecesirie iman denildiği igibi en. yüksek mertebesi
ne de iman itla~ olunmuştur. İşte .bu dhetteri imanda ,eksiklik ve artıklık 
muhakkaktır. Ve bunda ·füaıdat ve taatın, ;günah ve ımasiyetin çok büyük 
tesiri ·vardır. Hatta ibu hakımdanı ammeden birinin-· icmali im~nında, !bir 
alim~n t,afsili imanından ziyade ;bfr kuvvet ibtilunalbilir. Binaenaleyh «iman, 

· ziyade vıe nolks.anıı kabul eder» demek, hu cihetten doğrudur. «:İman, iz'an ve 
,,ikan derecesini bulan ·tasdikten ihareiıtir, ıziyade :ve nokşan olmaz» diyen 
Ebu Haüife ve ashabı da bunıu ikabul ederler. 1Na~ıl ıki, iKer<l'eri de, İmam ' 
Eb.u Hanife'nin 'rnenakııbmda , ayet ve hadislerin sarahatinden · anlaşılan 
ziyade ıve lndksanı,· ibu sıuretle izah ıetımiştir .'[l]. . 

[11 Kerderı, imamı.ar o,r,asınıcia •imonın artması muha'kkuk olup, ar(ldoık.i hHfüm ancak 
artmanın •keyfiyetine ait ,bir şey olduğunu ve b'Unun da ibirkac suretle olaıbileceğini (İhkak) 
tan naklen ıbeyan ederek, :Peygamber Efendimizin evvelô; şahadeteyne «,AIJa,h'ı ve ken
di$inin peygamberHğ;ini ikabule» ibunlam Iman edenl·e(i de ,sonra «nomaza·, oruca ve zekô- -
ta ve daha, sonra dinin hü'k-üım'lerin'i ıkabule davet ettiğinhı ve. ·İmam ·Eıbu Hanife'nin «ev

velô icmalen, sonra tafsilen iman ettiler» sözünün manası ,da bu olduğunu izah ettikten 
sonra şöyle diyor : ,Bazı ôyet ve tıadislerde'ki• ziyade ile, ,imanın nur-unda,ki ziyade, murat .. 
olunması da caizdir. Çünkü,, ıhıiıc bir amel v.dk<tur iki ona: ,mahsus ıbir nur olmasın. işte .bu 
nur idareynde ıziyode Ne noksanı !kabul eder. 

' ! ' . 

Görülüyor -lk'i : . «imanın aslı ziyade ve noksanı lkabu·ı etmez. ,Herkeste birdir» diyen 
imam A'zam, ıydkın ;cihetinden, lziyode ,ve noıksaını ·kabı,!ol edeceğini ·söylemiştir. Bu nurun 
a'mel ;ile ,husule geleceğini iKerderı ,tasriıh etmiştir. Selef ve muhaddisinin ma:ksatları da 
budur. Çünkü ,yu,kando· da görüldüğü vechile «iınan; ibadet ve taôtla ziyade · olur, ma
siyet ve ıgüna:hl·a azalır,» :ctedikler.i de seleften. ntikU ve ·hfkôye olunmaktadı r. Şu holde . 
selefin «iman ziyade 'Ve noksanı kobul edeD> SÖZieri· mutlak Olmayıp ıiıbadet ve JSyan . 
ile mu.koyy,eddir. Se,leften nakledilen bu iıb_ar~. sarih ıoir surette delôlet ediyor ki iman, 

' tasdikten ibarettir. ,imanın z·iyade ve noksan olması, tasdikte ,hu·sule geleceık olan por-
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Aliyyü'l-Kari merhum da F1:kh-ı Eınber şerhinde şöyle , diyor : 
<4ralıkik ,olan, ;İman Razi'nin de ıctediğıi. gibi, imanın ziyade ve noksanı 
kabul etmemesi, aslı -olan tasdik Cihetinden olup, yakin cihetinden değiL 
dir. Çünıkü ehl-i y~kinin mertebeleri dinde muhteliftir.-. 

5<Üzerlerine ayetlerimiz okunduğu ·zaman imanları artar» (Enfal : 2) 
Ayet-i ıKerimesin'de imanın ziyade olmasından murat, ikan (yakin) cihe
tindıen ıziyade olması ıdemektir. Yahut inanılacak esasların çoğalması 
noktasından demek:tir.» 

İmam A'z:atn ~bu iHanife ile İmam \Ebu Yusuf ve İmam Muham
med'in mezhepleri üzerine, Ehl-i sünnet ve'l-cemaat itikadıni beyan için 
yazdığı kifabında ,Tahavi merhum da <<İmanın !bir aslı olup onda bütün 
insanların müsavi -olduklarını, ziyade ve noksan olmak suretiyl~ vaki olan 
farklılığın ancak <<ta:kva ve haşyet 1(Allah'tan ·korkma) manasına olan 
imanda olduğunu» söylemekle, Ebu Hanife'nin maksadını izah etmiştir . . 

3 - !man, yakının kemal ·ve keyfiyeti itibariyle ziyadeyi ve noksanı 
kabul ettiği gi:bi tealluk ettiğ,i şeyler itibariyle de ziyade ve noksanı ka
bul eder, ,Çünkü i'man lbir şeye değil, ımüteaddid umura ,taalluk eder. 
Akait, feraiz, Şerayi', hudud ve sünen, 'hepsi imanın müteallakatı cümle
sin:dendir. Binaenaleyh ibu nokta-i nazardan mulahaza . olunduğu zaman 
müteaddit tasdikler birbirinı takip edeceğinden, imanda kemiyet itibariy
le de bir .ziyadelik vardır. Mesela : Allah'a Peygamber'e, meleklere, Ki-

. taplara ayrı ayrı iman etmekte, yalnız Allah'a ve peyıgambere i~anmak
tan daha, ziyade .bir iman vardır. Akaid, ~ feraiz ve hududa . iman etmek, 
yalnız alkaide ,olan imandan daha ziyade bir tasdıik ve imam · mütezam
mındır. Hunların hepsine iman ede_n ve he,psini yapan imanını kemale er-

lolklık ve nurdadır, Dii:)er tabirle ,p,manın ,aslında değil, evsa,fındadır. Selef ve muhaddisin 
bununla omelleri'l', hcrkika,t~n •imandan cüz olduğunu kasdetmeyip 'i,n:ıanda tesi~ini ve 
sifoıyetini ımı.ırnt etmişlerdir. ,imam'ın ' «Ziyade ve no,ksanı !ka,bu,1 etme.z» dediği ;iman da 
amellerden evvel mevcut olup, amellerin sııhıhatiniİi şartı ola.n imandır. Yoksa imanda 
husule ıgeleii bir «lnbiısa,t ıve ·infisah,» [*J · değildir. Şöyle 'ki : !Bazı ôıyet ve hadislerde zik, 
redHen imandaıki zfyadeliği, imanın nurunda •kabul ,etmek caizdir, Çünkü kendisi icin bir 
nur olmayan 1hiç lbir tı>mel ıvoktur, Halk Tefüô «A:Jılah, :kalbini ,islôm 'içir\ (acıp genişlik 
vermekle) Rabbı tarafından lbir nura kavuşan ·kimse ·katı (nursuz ve mühürlü) kalpli kim
se ile birmidi,r » ;(Zutner .: i22) (Aye,t-i Kerimesinde) Allatı'ın . kalbe genişlik ıverımesi onun 
yardımından ve ·rhsanındanı, ·iutuflarını ibahşe-tmeısinden i:t,arettir. ·iman nuru, bütün 
müminlerin nail olduğtİ umumi bir kelimedir. Yqlnız Hz. Ali !\le Ammar (RA.)'cı bağlaması 
caiz değ-ildir, <ıBu .nu.r 'dinde ziyade ve nok·sanı :kabul eder» Menakıil>-ı imam Ebi Ha
nife c. '1, s. 192 !Ker<leri ((Tere. Feyizli1 

[*] ·Geni,şleme, Bolilaşıma (fazlplaşma) i(T~rc. ,Feyi,zli) 
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dirmiş olur. Bunları tamamlamayan imanını kemale erdirmiş sayılama,z . 
Bunun ıgibi hem K:ütüh-u ıSa1ifeye [1], hem de Kur'an'a iman eden bir 

· müslimin imanı, yalnız Tevrat'a veyahut yalnız İncil'e inananların ima
nından ·ziyadedir. ıBu suretle iman edilen teklif :ve ahkamın ziyadeliği 

nis:betindıe ,imanın miılrtarı da ziyadeleşir. -Bu zannedildiği gibi sadece 
Kur'an'ın nazil olduğu , asr-ı Nebiye münhasır deği1dir. Çünkü Akaid-i 
Nese:füye şerhinde Allame Tefta.zani'nin de dediği ıgibi «feraizin tafsilleri 
üzerine muttali olmak asr-ı Nebi'nin gayrısında da mümkün ve vakidir. O 
zama·n ahkam ,ziyadeleştikçe onlara olan iman, artacağı gibi sonradan iti
kadat ve ahkamın tafsilatına .vakıf olanların imanı da, birine imandain 
şonra diğerlerine de iman etmekle ziyade olur.» İmanda bu itibarla husu
le gelen ziyadeyi, :Ebu IH<l;nife ve as'habı da kabul ederler. Nasıl ki ima
nın ne suretle, ziyadele.şeceği ıhakıkında ·Ebu Hanife'dıen n,a•kledilen «Top 
tan iman ederler, farzdan sonra bir farz (daha) ,gelir," böylece her yeni gelen 

, \ 

farza iman ederler. Bu şekilde imanları, fafsilen artmış olur» [2] sözü de 
·bunu teyid edici ve bunu açıklayıcıdır. Çünkü bir farza muttali olarak nna 
iman ettikten sonra diğer bir farza daha muttali olarak ona da iman etmek, 
tafsili imanda bir ziyadelik husule ,gelmesi demektir. Bunun içindir ki asıl 
iman ile, muttasıf oJma noktasından iman-ı icmalinin derecesi, iman-ı taf~' 
siliden aşaığı olmad~ğı iha1de, tafsili (iman) da olan ziyadelik itibariyle 
iman-ı rtafS'ili, [man"ı icımaliden daha ziyade, daıha !kamil ve · olgundur. 
Sonra yalnız akait ile iktifa etmeyerek farz ve .sünnetleri 'de ifa edenlerin 
imanı daha kamildir. 

İşte ıiımanın as1ı olan tasdik de iki .şe'ki1de ziyf1de ve noksanı kabul 
eder · : Keyfiyet cihetinden ve müteallakatı itibariyle· (diır ki) hak olan da 
budur. Her. iki surete göre de ziyadeifa ve noksanlık tasdikin kendisinde 
değil, onun .evsaf ve avarızmdadır. Çünkü başka sebeplerle kuvveti, parla
ması ıartıyor ve eksiliyor. Şu halde asıl ima n, tascHkten ibarettir. Amel ve 
taat, imaı:ın aslı demek olmadığın?an, bulunmaması imandan çıkarmaz. 

4 - Bununla bernber .§Urası muhakkaktır .ki : Aslı ve başlanıgıcı, bir 
kalbi akidden ibaret olan müslümanlık, gaye ve hedefi bakımından sade
ce iman ve tasdik meselesi değildir. Belki o iman, amel ve ahlakın mec
muudur. 
«iman edip amel-i salih işleyenleri müjdele» (i8a1kara : 25) 
«Asra yemin ederim ki insan muhakkak ıziyandadır. Ancak imari edip sa
lih amel işl'eyenler müstesnadır .. » (Asr suresi) ,gibi birçok ayet-i kerimede 
amel-i salihıin, imanı takip etmesi, felah ve saadetin iman ile birlikte 

[1] Kur'on'dan •öneelki ıi'lahi ıkitaplar (Tere. ·Feyizli} 

[2] Tere. Feyizli. 
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amel-i salihe bağlı [1] olı:n:ası ıgösterir ki, Cena!b-i H.ak, dinin fuyuzatını, 

onun amel kısmı dediğimiz ahkamına, ameli ahlak ve malum rukünleri
ne dahil etmiş, OTaya koymuştur. iSöz temsili : Allah ve peygambere iman 
ile beraber namaz kılars,an, oruç tutarsan, dinin emretmiş olduğu diğer 

şeyleri yaparsan, yasak ettiklerini işlemez ve daima fazlletkar yaşarsan 
bunlar, sende tedricen öyle ha~ler meydana getirir, ruhunda ve kalbinde 
öyle değişiklikler vücud,a gertixir ki; 'bir ,gün evvel siyah · gördüğün şeyi, 

. ertesi gün beyaz görmeye haşlarsın. Çünku bunlarla ,kalp sahası parlamış. 
kalpteki iman ınuru ıparlcf;klığını artırmış, her şeyi, iyiyi, kötüyü tama
miyle görüp ayırt etmesine bir ımani kalmamıştır. Şüphe yok ki bu in
kişaflar hep, iman ile birlikte tbadet ve taatlarla husule gelir. İşte ameli 
tatbikat bu deJ'ece mühimdir. Ve lbu tatbikatta ,gösterilece!J{ terakki iti
bariyle insan, namütenahi bir: inkişafa ve ruhi terakkilere mazhar olabilir. 
Bu suretle Allah'a ,yaklaşma ıhusule gelir de · «İmanları arttı» ayetinin sır
rı tecelli eder :[2]. Demek ki iman; kemalini ameli· tatbikat ile buluyor, 
revnak ve heyecaınını ibu suretle arthrıyoır:' Şu halde ameli tatbikatı bırıa
kı:p da yal'nız tasdik ile dinin bütün 'feyzini beklemek doğru değil ye hat
ta tehlikelidir, Dinin va'.d eylediği saadeti, felah ve necatı :bekleyebilmek 
için evıvela. :bizden. isteneni yapma1k, ü:zerimize terettüp ede,n bir vecibe
dir. ·Biz vazifemizi yaparız, gerisini ae Allah'a bırakırız. İşte bu bakımdan 
da «aırnel imandan cüzdür, iman ziyade ve noksanı kabuı eder» diyenle
rin sözleri sahih ve doğrudur. Bunu hiç şüphe yok ki Ebu Hanife ve as
ha:bı da tkabul eder'. Böyle olmasaydı .Ebu Hanife amel -ye taata o derece 
önem verirmiydi? 

[1] ıs.irinci :ôyet-i kerimede, iman ile amel-i salihin a'{rı ayrı şeyler olduğuna işaret 
olunduğu gibi, cennetle müjde· sade imana değil, ,iman ve amel-i salihin mecmuuna • 
yapılmıştır. Bundan amel, .imandan ·Oüz olmadığı anlaşıldığı gibi, müslümcmlığın hedefi 
bakımında.n amelsiz 'kuru !bir ·imanın o ıkadar ıkıymeti ıofrımayo.cağı do ,anlaşılıyor. İrkinci 
ôyet-i ,ke~imeıde dünya ıve ·ahiret, ıhüsrarıda·n kurtulup smıdete kaıvuşrna,k için iman ile 
bera:l:>er, ameli salih ve umurriun maslaıha,t ıve menfaatlerine yamyqn işlerde 'bulunmak 
lôzım oldu~u :bildir'.iliyor. ·' · · 

[2] •. ı 

. . 
1 ' 

L..., j\~\ ~~~j.\ '-:"_;:o:;\.....,~.)..~. ~::.ı ~~.J.J ı5~k&o .. ~ :.) ~,,~ı.; cL.>,\ ı_S',>J;~~ _j \ '-:'fa'-ı.S~Jı.:.,,_\...., ~~pi 
_.:;J 1 ~~.,lr,~tiJ\o~Jc....;~ı.S.:ı.\lo~-' ~ t_--;..s~\~ 

.• o JJ":J j ~ l:,.;:._,, jJ., ~ :1 jJ L. JJ.3 lr. tP-
~ . . -

«Her kim benim veliler,inıden bir veliye düşmanlık ederse, ·şüphesiz ben ona harbe izin 
veririm. Benim,kulum, üzerine farz ettiğim, .şeyden daıha sevgm hiçbir şeyle bana ya~laşa

. maz. Bir de kulum nevafil ile bana takarrüp ede ede nihayet öyle ,bir ,hale geli.rki, ben 
onu sever,im. Onu sevdiğim .va:kitte de onun işitmesine vasıta olan 'kulağı, görmesine 
vasıta olan gözfr, tutup ,yakalamasına vasıta. olan eii, yürümesine vasıta olan ·ayağı, (oıi-
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5 - Tatbi'kat-ı ameliye bu derece müıhim oimakla beraber., iman, 
amel de,mek değildir. Amel ile iman aynı safta ve bir kull'ün rükün}eri 
veya cüzleri durumunda veyahut biri diğerinden cüz de değildir. Yukarı
da uzun uzadıya izah olunduğu üzere :bunların ayrı ayrı şeyler olduğunu, 

kitap ve sünnetin delaleti ile sabittir. Filhakika i,badet ve amel <kısmından 
olan namaz ve orucun far.z olduklarına iman He, onları yapmak bile bir
birinden ayrıdır. Müslüman amel ettiği ve ibadet yaptığı ,içiın mümin ola
cak değil, Allah'a ve Allah'm peygamberleri v,asıtasiyle tebliğ eylediği 
hüküm ,ve emirlere iman ettiği ve onların hak olduğunu kabul eylediği 
için amel edecektir. İmanın vücudu, amel v.e taatın vücuduna bağlı de
ğilıse de amelin sıhha:ti imana bağlıdır. Binaenaleyh d.inin amel kısmını 

inkar ·ve küçümsemeden dolayı· değil, ibelıki sırf ihmal ve temibelliğinden 
ötürü teııketmiş olan bir mürnin .,dinden çıkmaz, kafir o1maz. Fakat bun
la:rıı küçümser ve !inkar ederse o izaman dinden çıkar. Bu izahattan da an
lıyoruz ki: «Amel imandan cüz de.ğildir» diyenlerin bundan maksatları, 

cüz'iin bulunmaması küll'ün ibulunmamasını gerektirir,~ şe'kilde bir cüz'i
ye,t isha.tını reddetmektir. Çünkü bu şekilde bir cüz'iyet isbat edenlere 
göre Resulü Ekrem E,fendimiz'in ·habeJ:' verdiği. şeylerin hepsini tasdik ve 
iıkrar ,etmiş olan bir müminin, hasbe1beşeriye, gü:rıah-ı keba-irden birini 

· irtikap etmesi, imandan çıkmasına sebep olur. Nasıl ki mu'tezile ile Ha- · 
variç, ameli böyle telakki etmişler ve ameli terkeden veya ma'siyet irtikap ' 
eden bar ımümin,in. dinden çıkıp ,cehennemde' ebedi ikalacağma -zahip ol
muşlardır. (Halhukıi, amelin, iman deme'k olmadığı evvelce verdiğimiz . 

· i-zahat ile anlaşı1mıştı.) Bunların <Jman ziyade ve noksan olınaz» de
mekten maksatları da, imanın aslı olup, bütün müminler arasında müş

terek ;bulunan akit ve tasdiktir. <~Amel, imandan cüz» diyen selef ile mu
haddisinin de. bundan maksatları, hiç şüphe ' yoık iki cüz'ün bulunmaması, 
küll'ün bulunmamasını icap ettirir şeklinde bir cüz'iyet isbat etmek . de~ 
ğildıi.r. Öyle olsaydı Havariç'ten farklan olımamak lazım ;gelirdi . .İman ile. 
imanı- kamili murad' eden selef ve muaddisin <<amel iıma,n,dan cüz» demiş
lerdir ki maksatları amel olmadıkça iman \kemalini bulmaz ve matlup şe
kilde inkişaf e,dip semere .vermez demektir. Bunlara göre tasdik ve amel
ler, imanın eczay .. ı şer'iyesd.ndıendii.r. Binaenaleyh ba·zı eczanın yok olma
siyle hepsinin yok ·olması yaıni iımaiı-ı ,,şer'inin cüz'ü olan ame1in bulun
mam~smdan, ne.fs-i iman ve tasdikin dıe bulunmaniası lazım gelmez. Fa- . 
kat tasdik ıbulunmazsa iman dcJ. 'lmlunm,az. Bu d~ insana ,göre baş, el ve 
ayak •gibidir. İk,incilere (.Ebu Hanife ~ ona tabi oJ.anlara) göre şer'i amel-

lamasına vasıta ,oJan kalbi, söylemesine vasıta olan dili} · olurum. Öylesi benden bir ş-ey 
isterse muhakkak veririm, Bana sığınırsa, onu hıfz · ve ,himaye ederim.» {Buharı) 

Bu hadis-i ·şeri.f, omel ve ibadetler,le iman nurunun en yüksek bir inkişafa mazhar 
olacağını ve nihayet ,Allaıh'.a yaklaşma, husule geleceğini cok beliğ bir surette . ifade et
mektedir. 

63 



ler, imanın cüz'ü olmayıp, ancak tasdik ve, inkiyad0 1 kalbııden ibaret bulu
nan imandan fış'kıran for'iler, dallar ve budaklardır. Her ikisi de für yere 
varır. Nasıl ki ameli, imandan cüz sayan ve «1:manı ziyade ve noksan olur~> . 
diyen Şah . Veliyyullah Dehlevi de bunu pek güzel izah etmıiştıir. Şu haldıe 
amellerin imana nis.beti, ·cüz'ün küll'e nisıbeti kabilinden olmayıp, belki 
fer'iri asla, yahut bedenin, ruh-u müdebbirine nisbeti kaihilindendir. Şüp
he yok ,ki bir ağacın dalları, budaikları; meyveleri vıe · yaprağı o ağaç de
meık değildir. Lakin gövdesiz dal ve budak olamayacağı ıgibi, dalsız bu
<lia:ks:ız, meyvesiz, yapi'aıks;ız ,ağaıçta yanmayı halk etmiş olan odun kü- · 

. tüğünden ·başka bir. şey değıilcİir. Ruhdan !hali olan hir ,beden, nasıl bir işe 
yaramayan ,gölge ise, bedensiz olan ruh da kendisinden be'klenen bazı iş
lerden aciz mücerret bir ruhtur. işte bunlar böyle olduğu ıgibi imandan 
hali olan ibadet ve amel de şadin n~arında: asla şayaın-ı k-abul · değildtr. 
Amel ile •beralber olmayan iman ise, ancak ,bir der.eceye :kadar muteberdir. 
Evet, dman, kökü yerde sabit fakat dalla'rı ve yaprakları semalara yülk
selmeye namzet güzel ıbir a:ğaç .gibidir. Aslı olan tasdik, kalbin derinlikle
rinde daima sa1bit kalmaık lazımdır. L§;kin ,bunun kalpte sa,bit kalması, 
orada hapsedilmesi manasına değil, . 'be1ki ,orada kuvvetleşip o membadan 
fış'kırmaSJ ve bütün beşeriyet muhitine· aırneli güzelli'kler saçması ve bu 
suretle ta arşa kadar yüks,elmesi demektir. Bunun arş-ı ilahiye yükselip 
de makbul ameller defterine yazılması .ise, ancak güzel ibadetler ve güzel 
işlerle birlikte olması iledir. 

= «Güz,el kelimeler ona doğru yükselir. Onları da ameLi salih yüksel
tir>> (Fartir : 1-0) ~yet~ kerimesinden qnlaşıliyor ki «La ilahe illallah» 
kelimei tayyiibe'sinin mıedlülü1 olup, !kalpte sa,bit olan imanı, kemaline 
eriştir.ip Allah'a yfrk~elteın anlı.eli salihtir. İlahı, ahlaki ve beşeri bütün 
vazifelerini yapmak suretiyle· Allah'a layı1k bir surette kulluğunu göster

mektir. \Binaenaleyh .Alfah'm ve peygaım'berin ,emirlerine yapışmak ve 

yasak ettiklerinden: ısakınmak imanın aslıria nazaran, suyun ihir ağacı su-. 
laması gibidir. B.ir bahçıvan, zamanında su verilmesi icaheden ağacı ve

yahut diğer b:ir şeyi ihtiyacına göre s_uladığı ·.zamari, ağacın büyümesi na

sıl artar kuvvetleşir ve faydalı meyveler verir ve bunu yapınad.ığı zaman, . 

nasıi zayıflar ve gittikçe kurumaya yüz tutar veya bakılmaya bakilmaya, 

nihayet nasıl kurursa, iman ve amel-i saliih de ·böyledir. Kalbin derinlik
lerine iman ağacını diıkmiş olan bir mümin, Şari'nin ,emfrlerıini vakti vak
tinde yerine getirir ve yasak ettiklerinden sakınırsa imanın, ikalbindeki 
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kökleri daiha tziyade:kuvvet bulur ve' ondan fışkıran nur, vüeudu:ri her tara
fını kaplayıp aydınlatır v:e bu suırıetle daha ziyade semereler. veirir. Fakat 
AHah'ın emrettiklerinı thiç yapmayan; yasak· e-ttikl~rinden sak.ıhmayan bir 

.. mümin böyle devam ettikçe onun bu hali, :k:alpte parlamış olan imaiun 
. ' yavaş yavaş sönmesini ve nihayet haıber.i bile _olmadan .veyahut ib:ilerekten 

kalpten ;büsbütün çıkıp, yemni ·başıkasmını işgal etmesinLintac edeıbilir [1] . . · 

GörülÜyorıki <cİm~mn •hakikati kalben .tasıdikıdir, amel imandan cüz de
ğil, iman ·ziyade ve noksanı kabul · e1ımez>> diyen Ebu Hanife ve O'nun as-

·. habı ile <<İman; tasıdık, · ikrar ve amelin ibir araya gelmesidir, amel iman- . 
dan cüz.dür, iman ziyade ve noksani kabul eder» diyen selef ve muhad
disin arasındaki bu ihtilaf, esasa ait olmayJıp, imanın 1ıe,fsirine ai.ttir. Ara
daki niza ve ihtilaf sırf lafzi ve ~ahiridfr. :Başka bir .tabirle imanın tefsiri- · 
ne ai>t ieM.kıki farıkııdır. · 

BEŞİN .Cİ DERS 

«iSLAM»IN MANASI. 

10 - İslamın Şer'i vıe Hakiki Manası : Pey.gam'berin haber verdiği 
ı ahkam ve evamiri, vacibat-ı şer'iyeyi 'kabul ve iz'ari., ona bütün varlığıyla 

teslim olmak, itaat etmek, !boyun eğmek demektir ki kalben teslim ile· be
rıaber zahiren de Allah'ın ve Resulünün emirlerine i:n!kıyattır. Bu manaca . 
her mümin müsl~. her . ımüsliım . de mümindir. Mümin ile mfusliriı, ayrı 
ayrı 'hüküımlere tabi_ değiliClir. İslamsız iı;nan, imarunz İslam olmaz: İman 
ruh, İslam ıonun ibedienidir. · . . . . 

20 .,...,- 'Tasdik ve inkar bakımından insanlar evıvela iki kısma ayrılır 

1-) İslamın itikat esaslarını tasdik-Ve kabul edenle; , · 

2,.:.....-) Bu esasları kıalhul etmeyenler; 

Birinci kısım mümindir. ,İkinci kısı,m mümi.p. değH, 'kafirdir. 

21 - Mümin de . üç ık.ısım.dır, : ,, . 
1) · İslamın eıs:aslanm kalbiy l,e tasdik ve kabul. edip:,. ·.dm· ile de ikrar 

edenler. Bunlar ha:ki'ld mümiri -ıve müslimdir. Hem Allah yanında, .hem de 
· · · insanlar ıyanında mümindir. · . ' 

. . : 2) . AHah'ın birliğini ve M~hariırried (A.S.) ın, Allah tarafından gön
derilmiş hır peyıgamber 'oluıp, fob,Uğ eylecliği ,şeyI~tin., hak ol<l~ğı.mü tasdik 

[11 fntac edebili r : Neticelendirebilir, ,cibğurnbili r: (Tere. Feyizli} 
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ettiği halde, dili ile ikrar ve •itiraf etmemiş ve kimseye söylememiş olan
lardır. iBu g:i:'bi adanilar, ;hakikatte (Allah yanında) mümin iseler de, 

_ insanlıar nazarmda mümin değilfordir. Çünkü kalbindeki tasdik ve ima
. · mm, ikrar ve şahadet ıgiıbi ıgöızle ıgörülen bir delil ile göstermedikçe bu 
. adam, insanlar nazarında mümin sayılma·z ve insanlar ona mümin naza-

riyle bakmazlar. 

3) Ana•h'ın birliğini ve Muhammed Aley:hisselam'in p~ygamberliği
ni s:ade, dili ile :i!krar ediıp de, k·alhi ile tasdik rve iman etmemiş olanlar . . 
Böyleleri, ,görünüşe hük:meden insanlar nazarında lügat manasiyle mümin 
· ve niüslim sayılırlarsa da, haki1katte mümin ve müslim değilqir. Bunlara 
rnünafıık denir. 

2-2 - Şu ha1de inscı.nlar üç :kısımdır 

Mümin, Kafir, Münafık, 

Mümrfak yalnız lügat manasıyl@ İslam'dır, şeriat bakımından İslam 
deği1dir. Kur'an insan1arı ibu suretle üç kısma ayırmıştır. İnsanlar bü üç 
kısmın bir.ine dahildir. 

i Z AH 
/ 

iman ile İslam Aı'/aısılnc,aJ.ki · Nisbet : 

«İman>>· bahsinde iki;nci ve mühim bir mesele de «iıman» mefhumu ile 
<~İsfam>> mefhumu arasındaki nisbetin neden ibaret olıduğu:dur. «İman» ile 
<<İslam» a'Ynı manaya mı gelir? Müıslim ve İslam demek «mümin» demek 
mi,dir? Yoksa bunlar arasınıdia bir fark var mıdır, varsa neden ibarettir? 
Bu ibapta muhtelif mütalaalara tesadüf edilmektedir. Biz bunları birer bi
rer ıgösterdikten sonra [bir hüfüsa yapacağız. Bunun için d~ her şeyden 
evvel tslam'ın lugat manasıyle şer'i örfteki kullanılışlarını, bir gözden 
geçirmelk istiyoruz. 

İsla:m'ın Lu.gıat M~nillıS,1 . 

İmanın lı1gat manasiyle şer'i manaları yukarıda uzmı uzadıya izah 
edilmişti. Şimdi .İslamın lugat ve şer'i manalarını · da izah ederek iman 
ile İslam arasındaki nis,beti tayin ed€lim, İslam :kelimesi «silm» madde
sindendir. ınm-i Düreyd'fo I(itah-ı İştikakı, Cevfö.erı'nin S.ıhah'ı, Rağıb'ın 
Müfredatı, İbn-i . ıM)aıısm~1un Lisanu'l-a:raıp ·adındaki K,itabı, Feyyu_ 
nii'nin [1] ELMısbahu'l · Münir'i, Firuz A:ba<lı'nin Kamusu'l-Mu!hit'i gibi 
meşhur ve muteber lfı.,gat kitaplarına göre selam ve silm laıfızları sert taş 

[1] Ahmed bin Muhommed b. Ali (ÖL 47'7) (Keş,fizzunu n ) (Tere. Feyizli) 
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demektir. fü~haıvet ve gevşeklikten salim olduğu için bu isim verilmiştir. 
Seleni <le; di'keni olan hüyük ve kqvvetli bir ağacın adıchr. Meyvesi He 
deri deıbağat olunur. Afetlerden salim ,olduğunu itikat ettiklerinden bu 
adı vermişlerdir. Demek ıki bu maddenin aslında; kuvvetli olmak, reha
vet ve ıge:vşe!klrkten · uzıak ,bulunmak,· her türlü . afetlerden salim olmak · 
manaları vardır. (s, 1, m) maddesinin asıl manası bu olup bunlardan diğer 
bir takım manalar daha doğmuş.tur ki. ibazıları şuınlartlır : 

. <~Selim» ·barışın.ağa denir, sulh ve m~alemet manasınadır. İnkıyad 
(iBoyun eğme) ve itaat etmek, imtisal eylemek, İslam ;ve müslim ·olmak
tır. <~Selem» Allah Tefila'nıiı. emirlerine ·ve hükmüne rıza ve boyun eğ
mek; ,Alııah!'ın hil:kmüne, kaza ve kaderine razı olup emrine boyun . eğiPt . 
her ne zuhur ederse tam bir lbağlıl:ıikla kabul eylemektir. · · 

Yine bu maddeden çıkmış olan dstislam». kelimesi de boyun eğme ve 
itaat etmerk, hiç bir suretle şaşıp sapmayarak daima yolun ortasından git~ 
meik manasında kullanılmaktadır. · 

Selrri, Selem, Silm, Selam, Selamet maddelerinin ibir manası da zahir 
ve batın her türlü :ay:ı;p ·ve şaföelerden salim, temiz ve !halis · demektir . . 
Esma.i İlMıiyıeden ıolan Selam ile, tahiyye ve dua manasma olan selam 
kelimelerini de lisancılar, hulus (halisli'k) afat ve hoşa gitmeyen şeyler
den selamet manasına irca ediyorlar. 

Hülasa : Bu maddenin gerek · aslında ve gerek o kökten çıkmış olan 
diğer ·feri'ler de maddi ve manevi her türlü le'keden temiz · gevşeklikten 
ve eğrilip 'büğrülmekten salim o1malk, sulh :ve müsafomet, hakka taat ve 
boyun eğmek, halis ve salim olmak, . doğrudan ~yrılmamak ina~ala~ı var
dır. Aıynr lkÖikten gelen (İsla:m) kelimesinde de ibütün ibu manaları müla
haza etme'k la:zımdır. Bu manal•arın . bir çokları Kur'an'd'a da . (lisandaki 
kullanışlarına •göre) varid olmuştur: Bakara suresinin 71. Şuara suresinin 
89. ayetlerinde : Hulus, zahiri ve batını şaibelerden !beri olmak manasına
dır. Enfal suresinin fü. Muhammed süresinin 52. ayetlerinde sulh ve mü~ . 

· sıalemet manasına; Sa-Mat suresinin 26. ayetinde ,: İnkıyad ve huzur ma
-nasına !kullanılmıştır. 

<<İSLAM»IN ŞER'İ MANASI VE İMAN İLE BİR MANAYA 
OLUP OLMADIGI . 

Kur'an-ı Kerim'in . :ba·zı ayetlerinde İslam kelimesi Ara'b'ın kullanış
larına 'uygun olarak varid olduğu gibi yine aynı manalara muvafık, firkat 
ayrıca ıbir hususiyeti haiz ,bulunan diğer bir manada da vari,d· olmuş ve 
İslam tkelime~inin, Kur'an'ın talhsis eylediği bu manada kullanılması şer'i · 
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· hakikat b'lınuştur. · İşte· Isl.im'ın şer'i. manasından bizim kasdettiğimiz de 
a.s.ıi budur.· Gazali merhum İslam ıkelimesinin, h1gatta ve şer'ideki isti
malleri, · ile imari ve· İslam mefhumları · arasındaki riisıheti şu suretle·. beyan 

· ediyor : Lılgatte iman tasdi'kte·n İslam da teslim olmak, iz'an ve itaatle 
inkiyad göstermekten ibarettir. Tasdikin mahalli kalp olup, Usan da onun 
tercümamdır: Teslim ise kalp lisan ve azaların hepsine şamildir. Çünikü 
ka1p ile olan her ,tasdik, aynı zamanda Allah'm emirlerine ve iradelerine . 
tesı'im olmak. isyan ve inikarı terketinektir. Lisan ile itiraf, ·aza ve ceva-

,rihle ,bo.yun eğme ve itaat de 'böyledir. Yani tasdik, teslim ve boyun eğme 
manasmi ihtiva ettiği halde İslam ve teslim mefhumunda, kalp ile tasdik 
manası yo'ktur. ;Bu saq.e <lil .veya ,diğer aza ·ve cevarihle de gösterilebilir. 
Binaenaleyh 1ugat manasına göre· İslam mefhumu, daha umumi; iman da 
daha hlli3usidir. İD?,an, bu itibar ile İs1am'ın en .şerefli eczasmdan iibarettir. 

, ·• · · . Şu halde her . tasdik teslimdir .. · Yani tasdiik etmek taat ve · inkıyad · ile 
teslim olmayı ve 'ka:bul etmeyi icabettirir. Fakat her teslim tasdik değil

. . dir. ()'.'}ni zahireı:ı inkıyad ve teslimiyet, kalben de tasdik ve teslimiyeti 
. ger~·ktirm,ı;z.) Thmie,ık ki Jugat ibakımından mıan ile İslam mefhumları 
· -farkiı ve İbirbirlerinden ayndır, meşhur olan da · budur. İşte <iller iman İs
lamdır, fakat her İslam iman değildir» diyenler İslam'dan :böyle mutlak 
· inkıyad manasını murad etmişlerdir. N~ıl ki Zebidl merhum, . İhya şer
hind,e şöyle eliyor : <~İmam ıSuhki'nin 'beyanı veçhile : İman ile İslam ara.,. 
-sında p:mum · ve 'husus, mutlak ile mugayeret . olduğu meşhurdur. Bi
naenaleyh he:ı:; iman, İslam'dır. Lakin her İslam iman değildir. Kalbi ile 

: iman etmiş ve Allah'a teslim olınuş ,olan ,zahiren <le inkıyad ve itaat· et
miş demektir. Fakat zahiren in'kıyad ve · itaatten :de kalben iman lazım 
gelmez.>> Bundan sonra Gazali merhum diyor ki : <tŞeriatte iman ile islam, 
bir manaya Jmllamldrkları gibi muhtelif ve biri diğerinin yerine de kul-

. ., .lahılmışlardır.» 
·. . ·::,..._ . . 

~t,....:..;-:Y.f,~t~.,u,·~y.~y,.:.,15~4?\9 

<~ada ıofan :müminleri ,çıkardık; faıkat orada bir ev {halkın) dan 
başka müslümanda bulamadık» (Zariyet : 35, 36) 

<(Musa, ey kavmim; siz ,gerçe'kten Alla,h'a iman ettinizse ·ve O'nun birliğine 
ihlas ile teslim olmuş müminlerısiniz, artık Allah'a tevekkül edin>> dedi. · 

.: (Yunus· -~ 84) ayetlerinde müteradif olarak varid olmuştur. .. Böyle İslam 
· ile inianin · ittihachria delalet ed.e:n yerlerde :rtıefhumlarmm ayrılmaması 

veya her iki lafzın m Ü te:ta<lif olması, nafar-'ı . i tiibare alınmış. olacağından o 
stir~tle anl~mak lazımdır. Bu gibi yerlerde iman ile İslam, bir manaya 
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o~up o da içi ve dışı ile teslim ve inkıyadden ibarettir. Bu, ise İslam'ın 
Şer'i manasıdır . 

. ~faj .:.,VJ ~~ U..~U-\ 1 i };:$J., \_;-A _:; fJ; Lol~ir ~ t:J \; . 

«Bedeviler; · ·biz; gerçekten .iman ettik, dediler. De k.i : Siz (kalpleriniz-· 
le) iman etmediniz. Ai:ıcark siz, müslfünan .qlduk deyin. İman :heriüi kalp- ·· 
leri.nize girmemiştir» (Hucurat : 14) ayetinde kalpleriınıden iman ve . tas
dik nefyedildiği halde İslam, yani lisan ve aza ile inkıyad isbat olunmuş
tur. Tahrim suresinin 4. · Ahzab'ın 34. Zuhruf'un 68. ayetlerinde de İslam, 
iman mukabili ofara'k varid !olmuştur. Bunlarda İslam ile iman ~ras;ında . 
bir farklılık olduğu hissini verirse de hakikatte ,böyle değildir. Şeriat 

bazen İslam kelimesini, lügat manasına göre de kullarınuştır. Bu, şeriatte 
varid olmakla beraber, hakikati şer'iyye olmayıp lügat manasınadır. Bu
nun içindir ki bazı ayet ve · hadislerde İslam ile iman, . farklı ve yekdiğe·- · 
rinden ayrı gösterilmiştir. Binaenaleyh böyle ayrılığa delalet edecek bir · 
tarzda varid olunca ibunun, asıl mefhumları itibariyle · olduğuna hüküm 
etmek lazımdır. Böyle olan yerıde iman, İslarn'dan daha hususidir"' ·Çürikü . . 
bu ayetlerde jslam; kalıp, dil ve d.iğer a'za ile teslim olmak ve inkıya·d 
göstermekten daha umumi bir manada ,kıullanılmıştır. Bu ise İslam'ın asıl 
lugat manasıdır. Görülüyor ki: Gazalt merhum, iman ile İslam arasında 
dört nisbetteri umum ve husus ,yönünden 'başkasıı:ıı, muhtelif itiharlarla 
tecvi:z etmektedir .. İman ile İslam'ı taTi:İ' ve talim eden Cibril hadisinde 
de : :İslam Kavı ve amel ile olan beş haslet <liye taıbir olunmuştur. İman 
da ka1'ben tasdikiten ibaret ,gösterilmiştir. Şu ,hadisi şeriflerde ise İs.iarn ile 
iman mutedahil, olarak varid olmuştur: <1Amr bin Utbe (RA.)' den : .Bir 
adam : «Ya . Resulullah, İslam nedir?» dedi. Efendimiz şöyle buyurdu: · 
«Kalbini Allah Tealaya teslim etmen' ve müslümanların senin <lilinden ve 
elinden salim olmasıdır>> ·adam : (tlslam'ın harıgisi afdaldir, deyince iman
dır, cevabını verdi.» <(İman nedir?» sorusunu da «Allal:;ı'a · mele'klerine ve · 
kitaplarına .. iman etmendir? diye cevaplandırdı» [1]. İşte ,bunlarda ihtL 
laf, biri diğerinin yerine kuHanıldığma delildir. Lügatteki istimallerin en 
muvafıkı hiri diğerinin yerip.e :kullanılmak üzere varid olmasıdır. Çünkü 
iman, amellerde!). en :a,:Mal .bir ameldir. İslam ise ya lisan ile veyahut a'za 
ve cevarihle Allah'ın emirlerine teslimiyet ve 'boyun eğmektir. Bunun 
efdalı de kalp ile olandır ki, iman namı ,verilen tasdikten ibarettir: ... 

Bedreddin Ayni, · Buharı şer,hinde şöyle diyor : «İslam'ın lfrgat manası 

inkıyad ve itaattir. Şeriat örfünde Allah'ın birliğini ve Muhammed Aley
hisselam'ın Allah'ın kulu ve resulü olduğunu dil ile söylemek ve Hz. Mu
hammed (S.A.V.)'ın haber verdiği şeylerdeı'ı vacip olanları yapmak, ha-

[1) .imam Ahmed 'ile Taberani rivayet etm işlerdir. Ravil·e,ri mevsuktur. {Tere. Feyizli) 
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ram olanlardan sakınmak suretiyle Alla,h ve resulunu kaıbul ve onlara 
itaat etmek emirlerine teslim olmak, boyun eğmek demektir.» Nasıl ~<İs· . 
lam, Allah'a iıbadet edip ona hiç bir şeyi ortak koşmamak namaz kılmak, 

·· farz olan zekaıtı venn~ Ramazan o,rucunu tutmak ve beyti tavaf etme,k
tir [1]. ·«İıslam : Allah'dan ba§ka ilah olmadığına Muhammed (S.A.V.) ıın 
A,l.lah'ın Resulü olduğuna .şahadet ~tmen, namaz !kılıp .zekat ıvermen ve 
gücün ;yeterse hacca lgitmendir» [2]. hadisi şeriflerinde bu suretle tarif 
edilmiştir. 

··, 

İslam, Muhammed Aley,hisselam'm Allah'dan tebliğ eylediği dhı ve 
şeriate de itlak olunur : :<4İs1am dini» ıgföi. 

<<Allah indinde gerçek din İslam'dır» . ayeLi 'kerimesinde ve «Allah'ı 
Ralb, İ'Slam'ı din ve Hz. Muhammed'i peygamıber olarak tanıyanlar ima
nın tadını tadrnışlardır,» 1(3] :hadis·i şerifinde bu manayadır. -

Fahreddin Razi, tefs.irinde İslam'm lugat ma:nasını söyledikten sonra 
şöyle diyor : <•Şer'i örfte İslam ile iman .bir manayadır. İman tasdikten 
ibaret olduğu gi'bi İslam da imandan ibarettir.» 

. i )fı_. ":} 1 cU.\ ~ ,% ...J \:, \ 
. .ı.;....~.:fa~.)\~:ll~~V"..:1 ' 

«Allah ka,tında gerçelk din İslıfım'chr,» <<lslam'dan. başıka din arayamn (ça· 
bası) makbul değildir,» ayetleri buna delildir. 

Ragıp, Müfredat'mda şöyle diyor : İslam, şer'i'de iki kısımdır : Birisi 
imanın durumundadır kı ıbu, lisan ile ikrar ve itiraftır. Beraiberinde ister 
itikat bulunsun, isterse ,;bulunmasın. Buna ahkam-ı dünyeviye terettüp 
eder. «Bede1vile:t' : [Biz gerçe:kten iman ettik dediler. De ki : Siz kalp-
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· lerinizle iman etmediniz. Ancak biz müslüman oldu'k, deyiniz.» ayetinde · 
bu mana kasdolunmuştur. Bir.isi de imanın fevkindedir ki !bunda lisanei1 
itiraf ile beraber hem kalben itikat, hem de Allah Teala'ya 'bütün kaza ve 
kaderirtde teslimiyet vardır. İbrahim (AS.) haıkkmda : 

Rabibı ona : <~Benim emrime teslim ol.» buyUI1duğu ·zaman. <~Kendimi alem
lerin Ra,bbine teslim ettim» buyurması 'bu manayadır. «Allaih indinde· ger
çek din İ:Silam'dır .. . » 

<ilieni müslüman olarak ö1dür.» nazm-ı celilindeki İslam ve müslim 
de bu manayadır. (Bu ihtimallerin ·birincisi, fugatte muvafık olarak varid 
olmuştur. :Bu mana İslam'm şer'i haikikatı değildir. İslam'ın şer'i hakikatı 
yalnız ikinci manadır.) , 

Buhari'nin kıymetli şarihi Bedreddin Ayni merhum, iman ile İslam 
arasmdaki nisheti uzun uzadıya tetıkik · ve izah etükten sonra bahse şu 
suretle nihayet veriyor : «İman ile İslam'ın vahdetini isbat etmekte güç~ 
lük ve ·zorluk vardır. Filhakika <~Kim İslam'dan başka .bir din ar.arsa, o 
istediği · din asla kendisinden 'kabul olunmaz,>> ayet-i kerimesi bunlar ara-: 
smda mana birliği olduğunu gösterir. Çünkü iman, İslam'ın gayrı olsaydı ·· 
katiyen kabul olunmazdı. Şu ihalde aynı olduğu taayyün ediyor. İ:ınan 
dinden ibarettir, din de İslam'dan başka değildir. «Allah indinde gerçelk 
din İs1am'dır:» Ayet-i kerimesiyle de iman, İslaı::rı'daın föarettir.» . 

Diğer taraftan iman ile islam'ı tefsii' eden dibril hadisi, bunlarınara
sında değişiklik olduğuna deJalet etmektedir. (Mü'min erkeklerle mü'min 
kadmlar, müslüman erkeklerle müslüman kadınlar ... ) Ayet'i de araların
da değişiklik ,Q!Muğunu is:bat eder . 

. Hafız 'İbn-i Recep diyor ki : «İman i.l.e İslam'dan 'her birerl-eri ayrı ay
rı -zi'kir ıolunduklarında aralarında fark yü!ktur. Fakat bu iki kelime bir 
arada kullanılınca aralarında fark olur.» 

· Filhakika iman, kafü,in tasdiki. kalbin marifet ve ikrarıdır. İslam 
ise Alla'h'a te•slimiyet, ona inkıyad ve .huzu'dur. Bu ise amel ile olur. An
cak hunlardan hangisi yalnız olarak zi'kredils:e, manası diğerinin manası
nı içine alır ve diğerinin; yalnız o1ai·ak, delalet eylediği manaya delalet 
eder. · ·· · 

Binaenaleyh iman, yalnız zikir edildiği zarrian :batı~ve Zahiri (içi ve 
dışı) . ile inkıyad v~ teslimiyeti tfade eder. Ayrıca (İslam) kelimesi, zi'kir 
olunduğunda da hu mana murad olunur. Fakat iman ile İslam bir arada 
zikir olundu'kları zaman imandan murad kalbin ta,sdiki; İslam'daı'ı murad 
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da dil ile ikrar ve şer1i · vacipleri ifa demektir. Yukarıdaki hadislerde bu 
cihet sarihtir. Ancak şahadet :ve şer'i vacipleri ifa etmeik iki suretle olur: 
Bunların biri !ka~bin iderinliklerinde ıbulunan tasdik ve tevhide tam ibir 
tercüman olmaları, diğeri ,de sırf bir gösterişten ibaret olmalarıd1r. l3i
rinciye lslam denilmesi şer'i ve hakikidir. ikinciye İslam denilmesi ise 
yalnız ·. lugat iti'bariyledi:r. 

Hülasa : Bu mütalaalardan ve bunların delillerini tahlil etmekten el
de ettiğimiz netke şudur: Asıl lugat baikımmdan iman ile İslam arasında 
fark vardır. Bunların her ikisinin' ayrı ayrı lugat ihakika tleri olduğu gibi 
şer'i hakikatleri de vardır. İmanın lugat manası, ancak kalp ile tasdik ve 
teslimiyet demektir. İs1aım'ın lügat manası ise n1ıUtlak '.boyun eğme, tabi 
olma :ve teslimiyet demektir'. ıBu ise kalp ile ol'a:bileceği gibi söız ile ve
yahut ibütürı vücudu ile, işi ile de olur. Teslimiyeti boyun eğme ve tabi 

· olmayı !hunlardan ıbirisi ile (Sözü veya işi ile) gösterene de 'zahir ve lu
gat manasiyle İslam denilir. Bu itiıbar ile iman, İslam arasında umum ve 
hususu mutlak vardır. İman daha ıhususi, İslam daha umumidir. Her tas
dık~ teslimiyet ve irrkıyad demektir. 'Tasdikin bulunduğu yerde teslimi
yet de vardır. Fakat her, teslimiyet ve inikıyad, taısdi'k değildir. Sözü ile 
veyahut işi ile teslimiyet ,gösterdiği halde kalbiyle teslim olmamış ve k a
bul etmemiş ol~bilir. İşte · iman ile İslam bu noktadan bir değildir. 

Şeriat :bakin11ndan : İslam ile iman ıbirdir. Aralarıırida fark yok-
, tur. Çünkü tam ve kamil iman; peygamberin haber verdiklerini tasdik 

ve ka'bul etmek ve bütün külliyeti ile (yani) kalbi, sözü, işi ile onun hak 
olduğunu itirçı.ftır. Bunu yapana k amil mümin denir. İslam. da, peygam
bfrin haber verdiği huküm ve emirler i kaibul ve iz'an ve ona ibütün var
lığı ile teslim olmak, itaat 'etmek demektir ki .kalben. teslim ile heraıber, 
teslim ıve tasdik eylediğini, lisan ile de terceme ve ikrar ederek zahiren 
de ilahi emirlere boyun eğme ve itaate sarılmalktır. Bu ise tasdikin hakıi

katinıden başka bir şey değildir:. İşte iman ile İslam.'ın bir ol:m.asının manası 
budur. Bü takdirde İslam ile iman kelimeleri müteradif olmuş olur. Nasıl 
ki şimdi ıgösterdiğimiz ayet ve hadisle~de iİslam'ın bu manasına ve her 
ikisi arasındaki !birliğe işarnt olunmuştur. Bu manaca, yaıni şer'i mana
sına :göre, iman mefhumunda muteber olan şeylerin hepsini t asdik eden 
bir mümin, tam bir müslümandır. tslam meföumunda muJeber olan şey~ 
leri (Yapan /bir müs1im ,de tam ıbfr mümindir. Her mümin müslim her 
müslim de mümhndir. Mümin ile müslim ayrı ayrı hükümlere tabi değil
dir. Şerh-i Makasıd'da ıheyan olunduğuna göre Cumhurun mezhebi de 
budur. Ehli sünnet ve'l-cemaa te göre mümin ile müslim birdir. Bunun için
dir ki Nebiyy_i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında insanlar, 
<@ilmim> «kafir» <<münafık» olmak üzere üç kıısimdı ve bunların h aricin~ 
de dördüncü bir kısım yoktu. Binaenaleyih irrıan-ı kamil İslam'dan, İslam-ı 
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kamil de im.andan ayrılamaz. A'za ve cevarihle gQstermiş olduğu teslimi- · 
yet, boyun eğme, kalben iıtaatıteki iman ve tasdıikin gereıktirdiği şeyler ken- .. 
disinde olmayan kimseiere, şer'i manasıyle İslam ıve müslüman denilemez . . 
Öylelerine anca'k lugat manasıyle İslam ve müslüman denilir . . 

Şu halde iman, (kalbeh tasdik) il~; İslam, (a'za ve c'evarihle) frr~ıyad .· 
ve (itaat) · ruh ile beden gibi<lir. İman ru•h, İslam onun bedenidir. Yahut · 
iman hakikat, jİslam onun suretidir. Şöyle de diyebiliri'z. İm.an asıl ye · 
köktür, .İslam ise onun dallari: ve hudaklarıdır. Ruhsuz beden; · bedensiz · 
tuh olmadığı gibi, iman olmadıkça İslam, tslam olmadııkça da iman hulu
ııamaz. tına:m. A'zam Ebu Hanife Hazretleri hunu «el Alimu ve'l-Müteal
lim>> de şöyle iıfade etmiştir <d:man; tasdik, yakin, marifet; ikrar ··ve İslam 
dedim (bunu) izah etmeliyim : Bunlar muhtelif . isimlerdir ve hepsinin · 
manası yalnız imandır. Şu suretle ki : Allah Teala Ralbbimdir diye tasdik . 
eder.· Allah Teala Rabbimdir · diye yakinen bilir. Allah Teala :R:abbimdir ·. 
cµyepilir, tanır ve Allah Teala Rabıhimdir diye 'kalbiyle ve lisaniyle tes
limiyet arieder: Hepsinin de manası 1birdir; .. » Fı~h-ı ~ber'de <le şu su~ · 
retle hülasa edilmiştir : <(İman; ikrar ve tasdiktir, İslam da Allah'ın emir
lerine, Allaıh'ın hülkümlerine teslii'.n ve inkiy:a:cidır: Binaenaleyih lugat ha
kımındctn iman ile İslam arasınd;:ı. fark vardır. Lakin şeriat · ibakımından 
İslaıınsıız ıima:ını, ıimaınsız İslam olmaz. · Bu ikisi hir şeyin zahiri- ile batımı, 
(sırtı ile karni) yüzü ile ·astarı gibidir. Din ise; iman, İslam ve şeriatin 
hepsine ıbirden va.iki olan isimdir ... >> ; . 

' İş.te hu meselenin de iÖZU budur. 

A L T I N C I D_ E R. S 

«İMAN» VE «iSLAM»IN ŞER'İ HÜKÜMLERİ 

,. .· ·. 

23 --:- «İman» ve <<İslam>> üzerirıe terettüp eden .şer'i hüküm ikidir : 

1) · Dünyaya ait hüküm 

. 2) Ahirete :ait llıüküm . 

24 - D:ünyaya Ait Hüküm ': . Müi:tıin . ·olduğunu söyleyen,;ıbir adam :hak .. , 
kında, İslami hükümlerin icra olunmasıdır. :Bunuµ. için yalnız. ikrar.' kafi
dir. Binaenaleyh; .. Allah'awe· pey,gantberiınize .iman ettiğini .. dili ile ikrar 
eden .bir kimse <islam>) .sayılır ve :,kendisine dünyada İslam .. muamelesi ... · 
yapılır. Böyle bir. adam, imam, ıolı.irsa . arkasında namaz ıkıiınır; öldüğü . 
vakit yıkanır, · cenaze namazı'kıhnır; tslam kaibristan~na gömülür, müslu- .· 
manlara varis olur. · . 
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Hülasa : İslam olarak kaıbul edilir: Çünıkü dünyevi hükümler, yalnız 
z·ahirıe ve göit'.ünüşe göredi~. Cemaatle namaz ikılmaık da dil ile ikrar maka
mındachr. 

25 - Ahirete Ait Hüküm : Cennete girmek ve ebedi saadete kavuş
maktır. Bunun tahakkuk etmesi için yalnız ikrar kafi olmayıp iman ve 
tasdik la:zımdır. Binaenaleyh, kalbiyle Allah'ın birliğini ve diğer 'kemal 
sıfatlarını, Pey,gamber (Efendimizi ve Allah'dan getirip tebliğ eylediği 

şeylerin hak olduğunu tasdik etmiş olan bir kimsenin bunu dili ile ikrar 
etmemiş bile olsa ahirette son y eri muhakkak cennettir. Çünkü böyle olan 
bir a'dam, Allah yarımda mümindir. Şu kadar ıki daima ,görünüşe göre 

- hüküm veren insanlar yanında ·bunun hali, belli olmayacağından hakkın
da dünyevi hükümler icra olunamaz. Tasdik ile ikrarın her ikisi de 'bulu
nursa hem· Allah yanında, hem de insanlar nazarında mümin sayılır. 

İZAH 

İMAN İLE İSLAM'IN ŞER'İ HÜKÜMLERİ 

İman ıba,lısinde en mühim meselelerden 'biri de, bunların üzerine te
rettüıp edece'k şer'i hükümdür. ~ukanda işaret ettigimiz veçhile İslam ve 
iımanın hakikatindeki fütilaf1arın semeresi bunda zahir olacaktır. Buraya 
kadar vermiş olduğumuz izaha:t ile kimlere sadece mümin, kimlere yalmz 
İslam ve kimlere ,hem mümin hem de İslam denileceği anlaşıldı. Şimdi 
bunlar üzerine· ne ,gibi hüıküm terettüp edeceğ.ıni <le izah ed.elim ki asıl 
maksat da budur.. 

İman ile İslam üzerine terettüp eden şer'i hüküm ikidir 

1) Dünyaya ait hii'küm, 

2) Ahirete taalli.iık eden h üküm, 

Dünyaya ait olan hüküm, İslam-i hükümlerin icra olunması ve ken
disine İslam muamelesi yapılmasıdır. Bu~un için yalnız i'krar -kafidir. İs
lam dinini kabul ettiğini söyleyen bir adama, İslam -ve müslüman denir. 
İslam'ın. alametlerinden olan cemaatle namaz ;kılma'k da ikrar yerine geçer. 
Bunlardan biri bulunduktan sonra şer'an İslam sayılır ve O'nun üzerine İs
lam ahkamı icra olunur. İmam olursa arkasrn<la namaz kılınır, füdüğü va
kit yıkanır, cenaze namazı kılınır, İslam ka>bristanına gömülür.' Hülasa, İs
lam olarak kaıbul edilir. Ve öyle muamele yapılır. A:hirete ait olan hükümde 
yalnız ikrar kafi olmayıp tasdik lazımdır. Fa.kat kalbinde tasdik ve imam 

· olan_ diğer tabirle Allah yanında mümin sayılan bir adamın, beşeriyet muk
tezası yaptığı günahlar Allıah'ın affına uğrayarak, ahirette cehenneme girse 
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bile, er - geç o iman sebebiyle oradan çı'kması ve orada ebedi kalmaması 
iman üzerine terettüp eden hüküm ve semere<lir. · <d<aföinde zerre ka:lar · 
iman olan cehennemden çikar» [1] . «Kalbinde ıbir arpa ağırlığınca hayır .(ya .. 
ni iman) olduğu halde (la ilahe illallah) diyen cehennemden çıkar. Kalbin
de buğday tanesi ağırlığınca hayır (yani iman) olduğu halde . (la ilahe illal
lah) diyen de cehennemden çıkar. Ka1binde zerre :kadar hayır (yani iman) 
olup da (la ilahe illallah) diyen cehennemden çıkar [2] .>> mealindeki hadis-i 
şeriflerden anlaşılıyor ki : Ka~binde zerre kadar iman bulunan ibir kimse, 
cehennemde kalmayarak cennete girecektir . Çünkü .böyle olan bir adam, 
na·zar-ı ilahide mümindir. Şimdi cennete girmeye sebep ·olduğu beyan olu
nan bu iman, neden iibarettir? 

Yukarıda'. söylediğimiz gibi 'bundıa da bazı nokta-i nazar fa:rıklarına tesa- . 
düf ediyoruz. 

«İman, Hz. Muhamed ·(AS.) ın tebliğ eylediği 'bizzarure malum olan 
şeyleri ka1bin tasdik ve !kabul etmesinden iıbaret bir kalbi fiildir. İkrar 

. imanın rüknü ·olmayıp, dünyevi ahkamın jcrası için şarttır · diyen» muhak
kiklere göre cenne~e girmeye sebep olan iman, mücerred bir akid ve tasdik
tir. Binaenaleyh .kalbi ile bunları tasdik ve kabul etmiş ola·n kimse mümin
dıir. Böyle olan ibir mümin. . cehennemde kalmayaraik cennete . gireceıktir. 
Bizce muhtar olan me·zhep de, yukarıda görüldüğü üzere budur. 

<<lman; ikrar ile bera'ber tasdiktir. Yani ikrar da tasdik gibi .imanın .rük
nüdür,» diyenlere göre cennete girebilmek için sadece tasdik kafi olinayııp 
her ikisinin bulunması lazımdır. Ömründe bir kerre olsun ikrar etmeden 
ölmüş olanlar, Allaih yanında mümin değildir. Bu kulun iltifata şayan olma
dığını, Gazali merhumdan :nıa'k.len yukarıda söylemiştik. Ayni'nin ve diğer 

[1] 

Bu hod'isi , Tü1mi;zi !E•bu So,id'den r ivayet etmiştir. (Tere. Feyizli) 

[2] 

' _Jl; &o ..,l:.Jb,. f-P:: J'G r-~-~ ~ \}.<, ~ .\r. ~ ~-tjP.)~' ı,j.Ç 
cUJ ''lı cı.3 \ 1 J l; &a-' \.:J l:,.,, V--' . ..P-0-0 ö~ 0)., ~ J., ~ \ ~ :3 ~)} 
~jJ ~j., oJ;>\°)'1 .J\ ~ J\;&aJ\=Jl:,...z::_Jı:-' ._e-,:,.0 OJ.ı.).)., ~"'" 
. . .· -j}-~Ö./;) 

BÜhmi, Müslim, Aihmed, T irmizi ve Nesai :Enes;den ,ri,vayet etmişlerdir. Lôıfız Bu· 
hdriye aittir. •(Tecrkl·i Soclıihı, ıha.di,s : 41)'. (Tahıkrk : Feyizli) 
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muhakkiklerin mütalaalan da ıbu yolda idi. Aliyyül-Kari'nin Mişkat şerhin
deki tevdhine göre de Allah yanında mümin olmamaları, talep vukuunda 
ikrar etmemesiyle şatt kılınmıştır. 

<<lman; kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amelin mecmuudur. Ve ibunun 
her üçü de ·rükündur. Biri ;ibuhinmazsa · inıan tahakkuk etmez» diyenlere 
göre, kendisinde bunun üçü birden bulunmayanlar mümin değildir. 

Binaenaleyh bunlar cennete giremezler. Şu halde burada altı mertebe 
mülahaza · edebiliriz : 

1 ...:.:.. İnanmakta esas olanı kalp ile tasdi'k, dil ile i'krar edip bununla be
ra'ber Allah'm emirlerini yapan ve nehiylerinden sakınan bütün ikülliyeti 
ile Allah'ın ahkam ve emirlerine teslim olanlar, -bunlar hakikaten mümin 
ve müslimdir. Hem insanlar nazarında, hem de Allah yanında mümindirler. 
Binaenaleyıh bunların ahirette 411ah'ın lütuflarına mazhar ve cennetlik ola~ 
caklarında hiç iıhtilaf yoktur. Çünkü hangi manaya alınırsa alınsın · bun-
larda iman vardır. · 

2 - Peygamıberin telbliğ eylediği şeylerin hak oJduğuiıü kalıbiyle tasdik · 
dili He ikrar ve memur oldukları amel kısmından ·ba·zıla.rını da yaptığı hal
de, insanlık iktizası büyü'k .günahlardan birini veya birkaçını da irtikap 
etmiş o_lanlar, «amel imanın tamamının değil kemalinin şartı .diyen» selef 
ile ehli sünnet ve'l-,cemaate göre bunlar <la mümindir. Şu kadar ki . iman
la{ı kemalini bulmamıştır. Bu gibilere tam ve olgun mümin-denilemiye
ceği ıgibi, :mümin /değildir de denilemez. .Bunlar · da şayet il&hi affa uğ
raıma:yııp günahlarının <.:ezası olarak,· ahirette cehenneme girseler bile; 
orada ebedi kalmayarak yine cennete gireceklerdir. Çünkü mümindir-

' . ler ı[lj]. 

[11) «Amel 'imandan rükün olarak ciLe,i.ir» diyen mutezile ve hov<ı,r;ic fı rkalcmra 

göre bu gibiler büyük günaihlmı ,irtiıka:b etmekle imandan cı.kmıştı-r. Mu':tezile'ye göre 
bunlar .kôf.ir de değillerdir, bel'ki fasıktırlar. Yanı İslôm ile kfüür arasında bir menzile 
va~öır. Bununla· berober bunlar . ebediyyen cehennemliktir. Hovaric'e göre bu gibiler 
imandan cı'kmış cıJe kôfir olmuş; •küfre girm iş.tir. Binaenaleyh ebediyyen cehennemlik
tir. Mu'tezile .ile Havo.ri()'in bu fikirlerine İbn-i Teymiy-a'n'in de ıbeyom vechile ehl-i sün · 
netten ;kimse muvafakat etmemiştir. Çünikü ·kalbinde zerre 1<-ada:r iman ı olan b ir ferdin; 
cennete gireceğinden sahabenin ;tôibiinin ve diğer eimme-i müslıminrn itti.fakı vardır. 
Binaenaleyh beşeriyet icabı büyü,k bir günah ,ışıemiş olon ,müminin imandan cı1<0cağıno 

ve ebediyen cehennemfiık olacağ-ıncr doi·r iMutezile ile Hoıva rjç'in sözleri bid'att ı r. Bun
lar bu noktada· müsiümanllğı çok !kısci bir gözfükle niüta·iôo etmişler ve ondaki kolaylık 

· ve genişliği anli:ıyamcımı,ş.l·ardır. !Kalbinde zene kadar imanı olan b ir . mümini, gü-na·h-ı 
kebôir, Imand~n çı•karmaz. Berki imanın kemôline tesir eder Güno;h-ı Kebôiri irtiokap 
etmesinden dolayı bir müslimi t ekfir etmek; sahabe, tabiin ve selef ,imamlarına muhalif 
olan çirkin bir şeydir; Hak olan, bunlar da mümindir. Fakat imanları kuvvetl'i kômil ve ol 
gun değildir . . t:,u. gil:ıHer imanlarından dolayı mümin, ·işledikleri büyük günahlardan dola
yı da fôsııktır . . işte ehl-'i sünnet mezhebi budur. · Müslümanlık da bundan ibarettir. 

76 



3,· -- inanılması esas olanmaddeleri kalp ile tasdik've lisanı · ile ikrar 
edip amel ve taatınde farz olduğunu kabul ettiği halde amel ve taatı · ol
mayanlar, yani ameli tatbikatı büsibütün ihmal edenlerdir. Bu gibiler hak
kında ahirette taallu'k eden hüıkm-i şer'ıde ihtilaf vardır. IDbu Talib Mek
iki de <<aza ve cevarihle amel, imandan cüzdür; amel bulunmadıkça iman 
tam değildir,» demiş ve ıbunu isbat için kitap ve sünnetten birço:k delil
ler ıge,tirmiş ise. de, onlar bizzat kendi aleyhindedü. Çünkü <<iman edip 
salih. ameller işleyenler» gibi bu hapda delil olmak üzere sevkettiğim~ 

?yetler; amelin, imandan ba:ş'ka ,bir iş olup, nefs-i imandan olmadığına 
delildir. Hele ıonun icma o,1duğunu iddia etmeısi çok gariptir. Çy:nkü o, 
bir taraftan ibuna da'ir icma iddia eder ve ·«inanılması esas olanların hep~ 
sine kalbiyle iman eden bir kul, amel .kısmına ait olan şeyleri yapmazsa, 
ona mümin denmez>> derken diğer taraftan da «hiç b:ir fert; ikrar ettiğini 
inkar (etmesin) den başkasıyla teı:kifir edileme·z» hadisini nakleder ve «bü
yük günahları işlemek sebebiyle, müminin, ebedi cehennemlik olduğunu 

söyleyen Mu'tezile'yi reddeder. Halbuki amel olmadıkça iman tamam ol. 
maz demek de aşağı yukarı Mu'tezile ·mezhebini kabul etmek ve onlar 
gibi itikat etme,kten başka bir şeıy değildir. 

Bu fikirde olanlara soranz : Kalbiyle tasdik ve dili ile şahadet edip de 
şer'i amelleri yapmaksızın hemen ölmiiş olan lbir kimse hakkında hükm-ü 
uhrevi nedir? Bu adam cennetlik mi yoksa değil mi? Buna «evet cennet
liktir» demesi lazımdır. Çünkü bunda iman denilen şey bulunmuştur~ Fa
kat aşikardır ki : Bunda imaın !bulunduğu halde, amel bulunmamış-

·. tır. Eğer bu adam sağ kah;p ida namaz .vakti girmiş . ve onu kılma
mış ve 'kılmadan ölmüş, yahut zina ,gibi bir büyük günahı işledikten soma 
ölmüş ise bu adamlardan ibirindsi, ameli :terkettiğinden, iıkindsi . de. büyük 
günahı ' işlemekten dolayı . iNar'da ebedi kalıcımıdırlar? Eğer <(evet» diye
cek olursa Mu'tezile'nin munadı da huıdur. «Ebedi kalıcı değildir» diyecek 
olursa : Amelin; imandan rükün, vücudunda ve onunla cenneti haketmede 
şart olmadığını tasrih etmeiMir. Eğer <~maksadıımız, uzıun müddet yaşadığı 

halde namaz kılmamış ve :şer'i amellerden ıbfrini de yaprnarnı.ş olanlardır» 
derse o zaman da şu sual variıd olur : Uvunluık ile tavsif ettiğimiz o müd. 
det miktarı nedir? Terkinden ·dolayı; iman ,batıl olan taatın adedi; kezalfk 
işlemesi ile, iman !batıl olan büyük günahın adedi nedir? Bunu takdir ile 
tahakküm' asla mümkün değildir. Alelıtlak ,böyle :bir şeye de kimse zahip 
olmamıştır. 

Binaenıaleyh muhtar olan, .bu gibiler <le hem Allah ·yanında, hem in-
·. sanlar nazarında mümindir. Çün:kü amel bizzat imandan ne rükündür, ne 
imanın ·bulunmasında ıve ne de onunla cennete müstehaık oJmasınd~ şart
tir. Amelin imandan cüız ve rük~n olmadığı yukarıda uzun uzadıya izah 
edilmiştir. 
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4 ~ AUah ve Peygamberi kalbi ile kabul v,e tasd!ik ettiğı halde, lisan
ile ikrar ve şaihadetten, yahut şer'in vacip kıldığı şeyleri yapmadan evvel 
ölüv~renler, ölmezden evvel ikrarda veyahut ibadet ve taatta bulunmamış 
o1anlardir. 

Şimdi bu gibiler hakkındaki şer'i hüküm nedir? Bunlar mümin olarak 
mı ölmüştür? Yoksa müm1n olmadan mı ölımüştür? Bunlara · <<iinaın ile öl
müşlerdir, ıbinaenaleyh nihayet cennetliktir» diyebileceık miyiz.? «Lisan 
ile ikrar, irµanın rüknü ve cüzü olmayıp yalnız dünyevi ahkamın tc!tbik 
,·e icrası içiii şarttır» diıyenlere göre lbu ,gibiler de mümin olarak ölmüş
tür. 

İkrar, sadece dünyevi hükümlerin icrası için şart olm,ayııp, 'belki ima
nın tamamının rüknü ve şartı olduğunu söyleyenlere göre bu adam, mü- . 

· · min olmayarak ölmüştür. Mamafih böyle · demek fasittir ve itlakı üzere, 
iltifata şayan olmayan ıbir şeydir [1]. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem · 

• efendimiz : <~Allah'tan başka . ilah olmadığım bilerek ve tasdik ederek ölen 
muha~kak cennete gi:rmeyi hak, etnıiştir» [2ı]. 

<~afüüıde zerre . mi'ktan iman olan cehennemden çıkar buyurmuşlar
dır» T3]. 

Buradaki imandan murad, peygamber {S.A.V.) in haber verdiklerini 
'., asdık ·etmektir. :Madem ki bu böyledir: Kalbi iman ve tasdik ile dolu 
olaı'ı böyle bir adamın ıo iriıanmı iz:har etmediğinden diolayı mümin ola'- .· 
maıyarak öldüğüne ve 'hundan ötürü ebediyen cehennemde kalacağına kail 
bulunmak nasıl olur? Şer'i imanın neden i'baret olduğunu bildiren hadis-i 
şerifde de [4] mümin .olmak için «ıAllah'ı, meleklerini, kitaplarını, pey
gamberlerini, ahiret gününü, 'kaza v ~ kaderi tasdik etmekten ba~ka bir 
şart kılınmamıştır. Şu halde Hz. Muhammed (A.S.) ın Allah !amfı~
dan getirdiği ahkam ve ş.eriati tasdik etmiş ofanlar, bu tasdiklerini söz-

.. leri ve işleri ile izhar etmeden ölseler bile, yine uhre:vi ahkam bakımında1ı 

[1 J Bunun tevcihi yukarıda gecti. 

[2.J Müslim ve A•hmed, ıHz. ıOsrtıan'da;n rivayet etmi'şlerdir. Hadis şudur : . 

[3] 

(41 
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mümin olmaları ile hüküm olunur. Bu gibiler ıisyanları yüzünden cehen
neme girseler de Cenab-ı ıHa'k'kın mağfireti, Hz. Pe,Jgamber'in şefaati ile 
cehennemden ,çıkarılaraık cennete ikonulacakları, hadis-i şeriften anlaşılı~ 
yor. Hadis~i şerifde «ıAllah'dan başka hak :bir ilah olmadığını ·bilerek ... >) 

buyurulma!sı Allah yanında mümin olmak için mücerret ikrarın kafi oldu
ğunu iddia eden Gulat-ı Mürcie'nin aley,hine bir ıdelıUdir . 

. .)u, ~ cı.J.)\r-~~u,-,.ı~.:.ıı.,cı.ut)(l~\~ .:..\~.:.,.., 

«Her kim Allath'dan başka bir ilah olmadığına ve Muhaımmed (A.S.)'m 
Allah'm resıulü o1duğuna şahadet ederse, Allah cehe:nneani ona haram 
eder.>~ · J. \Jö-~ cı.u \ Yı .J \:} ..ı.... )JlS},.J .) !('° ~ 

<çHer kimin son sözü (la ilahe ilallah) olursa cennete girer,>) hadis-i şeriL 
leri de ka~binde iman olma.ıkla mukayyeddir. Esasen şahadet kelimesi de 
buna dellaet eder. 

5 - Kalbi ile tasdik ve ıteslimden sonra dili i.le ikrar ve şahadet için 
ömrü müsait olduğu ve hunun vacip olduğunu da bildiği halde tasdik et- · 
tiklerini ne iıkrar, ne de inikar etmemiş olanlar, yani kalbindeki imanı dili 
ile de gerek ilan suretiyle ve ,gerek kendi kendine söylememiş ve böylec2 
ölmüş olan1ard'J.r. 

İmam Gazali merhum diyor ki : ~"-OBu ,gi'bilerin kalben tasdiklerini iz
har etmey~p, hundan imtina etmeleri yani Allaıh'ın !birliğini ve Hz. Mu
hammed (A.S.)'ın Allah'ın peyıgamberi ve onun şeriati hak olduğunu dil
leri ile de söylememiş o'lmaları, ihtimal ıkıi, ibeş vakit namazın farz olduğu
ım bilen ve (itikat eden) müslümanın namaz vakti girdikten sonra bile 
bile · namazı kılmaması ıgi!bi<lir ı [l]. · . 

Bu gibiler nasıl mümin olup da ebedi cehennemlik değillerse ötekiler 
de böyledir. ıBunda ikrarın bulunma,ma.-,ı bir özürden dolayı değilse de 
inıkarmdari dola,yı da o,lmayıp ihmalinden öt ür üdür. ıBunlarda iman mev
cuttur [2]. Çünkü iman, Nehiy (S.A.S.) m getirdiği mücerır:ed ve halis 

[1ı] Aliyyü'l~Kôri Mişkot şerh1nde Gazôli'nin. ibu fikrini. zahirine nazaran, iomop mu
halif görerek : !Bunun 0 1ncak, tol~ vo,ki otmomo,klo :kayıtlı olma, manasına· geldiğini söylü
yor. Demek ıistiıyor :ki ; Gozôli'nln «dil ile iikrordon imtina etmek. namaz kılmomok gibidir» 
demesinden mo'k,sadı, iman ve ikrar e tmesi •kendisinden ,talep edıilmeyen bir kimsenin · 
kendiliğinden iıkrorda. buı.unmomış 'Olması demektir. iman . ve iıkror etmesi ıke1ndisinden 
isten'ildiği holde bunda,n çekinen .bu hükümd~n haır,ictir. Cünl<ü hç:k olan ikrar, talep za
manında rükündür. Talep vu,ku ibulmodııkca aıh1kômın icrası icin şart olup, rükün değildir . . 
Mamafih Gozôli'nin dediği ıhaki,kate uyguındur. 

'[2) 
~>4~ ,;.!~h.J~\~ ~~ 'j;:J.,~.)~:lcv~~t-'~.:;~~ 

. ~x1~'t?'i~' ~.rY'.J;" ,c;l.).)\,X..Ç

Her kim ·ko,lbi ile tasdik eder de :bir özürden dolayı veya ·inattan <lola.yı ,olmıyora:k (öyle . 
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· tasdikten ibaret olup, lisan onun tercümanı (ve vazifelerinden .bir farz) 
gibidir. Binaenaleyih dil ile söylemeden evvel iman tamamiyle mevcut 
olmalı ki lisan onıu terceme edebilsin. ' 

Demek 'ki tasdik . etmiş olan bir kimsede; ikrardan evvel iman tama -
men mevcuttur ve böyle olmak daha zahirdir. Çünkü (b~ gibi şeylerde) 
elfazm icaıbına uymaktan ,başka istinad edilecek bir şey yoktur. Lisanın 
vaz'ı bize gösterir ki iman, kalben tasdikten ibarettir. Aleyhisselatü . ves
selam Efendimiz <qkalhinde zerre (kadar imanı olan, cehennemde kalmaz» 
buyurmuştur. Dili ile · söylemek vacip ise de, vacip olan .nutuk (söz) dan 
sukut etmek ile imaın yok olmaz. Nasıl iki işlenmesi vacip . ola? bir şeyi 
yapmamakla da iman, gitmez [l]. · · 

. 6 - Dili ile. «la ilahe ilaUla'h 1Muhammedün Resulullah : Allah'dan 
baş(ka hak ilflh ve mabut yoktur. MUihammed ·(A.S.) O'nun Resulü
dür,» diye ikrar ettıği halde söylediklerini kalpleri .ile tasdik etmeyen ve 
buna inanmayanlara; böylece sözü özüne uymayanlara münafık denir. · 
Bunlar lugat manasıyle müslim olmayıp ikafir ve ebedi cehennemliktir. 
Bunlax hakıkmdaki şer'i hüküm hud_ur. Çüınkü bunların .imanı yalnız dil
lerinde · olup onu gönüllerine ve kalplerine indirmemişlerdir. Bunların diL 
lerindekii tikrar, mümin olduklarından değil, . belki dünyevi ıbir maksat 
içindi'r. ıBunıdaın ·ötürüdür ki : !Bunlar yalnız dij.nyevi hükümlerin icrası 
noktasından müslü:ınan sayılırlar. Dünyaya ait hükümler, zahire ,göre ola
cağındçlın: !bunların zahiri olan boyıUn eğme ve imanlarına 'bakılarak o· yol 
da muamele olunur ve kendileri•ne müslüman nazıariyle bakılır. Biz zahire 
göre hüküm veririz ve ·bunlara da müslüman deriz. İçleri, lbize değil, Al
lah' Teala'yı aittir, ona Allah'tan başka khhse muttali ,olamaz. Gö~ülüyor 

rast geldiği ıiçin) df.11 He ;ikrar etmezse bu, A:lloh yanında mümin, dünya ile ilgili şer'i hü
kümlerde mümin. olmadığında ittifa'k vardır. (Cevheret'et-Tevhid şerhi) . (Tere. 'Feyizli) 

[
11) Şahadeteyni söylemek, ,kolpte'ki imanı ıha'ber vermek olmayİ,p, belki imandan 

rükün ve ·inşa ~ı akld olduğunu dili 'ile ,ikrarda ibulunmayanlarm cennete giremeyecekle
rini söyleyen Kerramiye'nin bu sözleri şayan-ı ,iltifat olmadığı gibi kol'binde tasdik bu:lu
nari rbir ,mümin, dil ,ile ikrardan ne kadar imtina eder ve büyük günahları irUkcıp etmek 
suretiyle ne kadar asi otursa olsun · <isla cehenneme ,girmez diyen Gulat-ı M.ürcie'nin 
sözleri de iltifata ıdeğer ,bir şey ,değildir. ,iman bulunmakla ve şahadeteynıi söylemekle 
cehenneme hi·c girmemek ıtôzıım gelmez. '8el,ki orada ebedi kolmarna<k laztm gel'ir. Pey
gamrber'in 1haık ve söylediıklerini'n doğru . olduğunu ·bildiği holde, tosdiık etmeyen,fer de 
mümin değildir. Oehmiye bunların do mümin olduklarını .söylüyorsa da ,ôıyôt-ı Kur'aniye 
bunu reddeder. Çünkü yukarıda do söylediğimiz g'i:bi iman, ·ulum ve maarif kabilinden 
olmayıp ıketdm-ı •netsidendin . IBir de insanı1ar iman J.fe mükeUeftırler. Teklif ihtiyari f iil
lere vakidir:. ' \ ! ! ' l ; \ i ~ · j -~ 
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ki, İmam-ı Gazai'ye göre : <~Muhtar olan ve tercih edilen imanın, amel ve 
hatta iıkrar bulunmaksızın mücerret tasdik ve kabul ile 'hasıl ve mevcut 
olmasıdır.» Çünkü iman mefhumunu inanılacak esasları, sadece kalp ile 
tasdikten, yahut !kalp ile bi_rlikte lisanın tasdikinden ibaret olarak :alınış~ 
tır . Bütün ibunlardan şu neticeyi alıyoruz : Allah.'a ve peygambere imanı 
olan bir kimse için, şer'an ve Allah yaınmd'a iıkrar ve amel şart değildir. 

YEDİNCİ DERS 

İmanın Sahih Olmasııun Şartları 

26- <<lman»ın makbul ve sahiıh olması için üç şart vardır. 

1) Can ıhulkuma gelmezden ve öleceğini kat'i surette anlamadan ev
vel iman etmiş olımak; 

2) Zarurat-ı diniyeden birini inkar veyahut teikzip emarelerinden bir 

şeyi ihtiyar etmemek; 

3) Peygamber E.fendimizin tebliğ eylediği kati olan şeylerin hepsini 

kabul ile bunları ıgüzel ,görmek ve yapılacakları yapmamak, yapılmaya

cakları yapmak için inat etmemek. 

'.Bu üç şarttan ibiri bulunmazsa iman, <<Sa.hi'h» değildir. Bununla ibera~ 

ber imanın ahirette faid~ vermesi ve sahi'bini ebedi saadetle ulaştırması 

iıçin ömrünün sonuna kaıdıar muhafaza edıilmesi de lazımdır. Hayatının so

nuna kadar imanını muhafaza edemeyenlere' evvelki imaınları hiç faide 

vermez. 

27 - ıİman; Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed (S.A.V.) in tebliğ 
eylediği kati ıolarak lbeUi 'plan şeyleri kalp ile tasdikten ibarettir. ,Bu 
tasdıikten ibarettir. J3'.u. ıtasdilkin ilim ıve istidlal ile o1ması .şart değildir. 
~aıklid ,(yani başkalarına tabi olmak ve onlarıın dediklerini kaıbul etmek) . 
suretiyle olan iman ve tas<liık de sahih ve makbuldur. Binaenaleyh, imanın 
sahiıh olması için her 'halde marifet, ya,ni nazar ve istidlal .sıureiıi~le ,bilmiş 
olmak, \şart değildir. Dört İmamdan . meşhur olan da budur., Ancak gücü 
yettiği ıkaıdar nazar !ve istidlalde, fikir ve muhakemede ibuluınmak, her 
mükellef üzerinıe farz olduğundan, muktedir olup da hunu yapmamış olan 
bir mümin asi ve günahkar olur. 

81 



İZAH 

İMANIN SAHİH. VE M:AK:BUL OLMASININ .ŞARTLARI 

Yukarıdan beri verdiği~iz izahat ile ta~amen anlaşıldı ki İmc!,n şek
. siz ve tereddütsüz kıal:bi bir tasdikten ibarettir. Kesinlikle ve yakinen Al
lah'ıın birliğini ve Hz. Muhammed ,(AS.) in Allah tarafından gönderilmiş, 
hak p~ygamber olduğunıu, ıbu suretle tasdik etmiş olan ,bir insan mümin 
ve müslfünandır. :F1akat ibu imanın sahih olması için şu şartların fahajtkuk 
etmiş olması lazımdır. Evvela bu iman, yeis halinde olmamalıdır. Meşela . : 
sağlığında Allaih'a v_e ıpe'Yigambere iman etmemiş. olan bir insanın; tam 

. Ölüm ya'klaştığı, canı · çıkmak üzere olduğu ve Allah'ın 'kenidisi ıb.akkındaki 
a,za:bı gözlerlntn :önünde t~celli ettiği bir sırada iman etmesi .sahili. ve 

· maltl)ul değildir. Nasıl 'ki bu anda yapılan tevlbe de kabul değildir. Çünkü 
bu iman, irade ve iihtiylar ile değil, gözlerinin önünde teceli eden azap kor
kusuyle ve onun tazyiki Hedir. Hayattan ümidini ikesdikten sonra ve azabı 
gözleriyle gördükten sonra artık Gayb'a iman !kalmamıştır. Halbuki hida
yete ve · saadete erişecekleri . ıbildirilenler Gayih':a iman edenlerdir.. Bu gibi
lerin iimam sahih ve tevlbeleri rna1roul ,olmadığı 

. \:..;... \ \, 'J \.l~\.c..' ~~ ~ 
«F~kat · ıazabımızı · ıgördükleri , vakit, imanları kendilerine . fayda verecek 
değildir.» , (ıyiü'min : ,85) n:azm-ı celili ile sabittir. 

-~ _A!fl.o <\,_f)~J\...:;~ı.:, ı 

<~falı ıkulun tevbesini ,gal'gar~ ve sekerat-ı mevt .halinde olmadıkça ka
bul eder» [1] · haıd~s-i . şeri:fii de ibaresiyle; bu gi'bilerim. tevbesinin, delale
tiyle de; imanlarının makbul ve sahih olmayacağına delale{ etmektedir . 

. · Ölüm ,gelip çattıktan vıe hayattan ümid kesildikten ve Allah'a ve Pey ... . 
gamber'e :iıınan etmemiş olanhıra karşı hazırlanmış olan aza:b-ı ilahi'yi 
gözleriyle :gördükten sonra, <~n Alla3:ı'ım, sana iman ettim peygamber- . 
lerin sôylerini kabul ettim'» demenin hiç .faydası yoktur [2]. Onu evvel
den .kabul ve tasdik etmiş iolma!k lazımdır. . 

Allaıh Teala'nıın birliğini ve il:)ütün enbiyayı tasdik ettiği halde Hz. 
Muharmmeıd'in !bütün insarrlara ,gönderilmiş bir peygamber olduğunu, ya-

[1'] ·Bu ha~Jisi : !Ahmed; . Tirmizi, ,ibn-i Mace,. :iı:ın,i Hibban, ıHôkim ve Beyhakf Hz. 
ömer'den rivayet etmişlerdir. . '(TercO Feyizli) 
. [2] Buna iman-ı Yeis . denir. Tevbe~i yeis ı!se : E,ş'arifere göl"a makbul değildir, (cün

k·ü tav.beyi d.e ijmano atfederler) M.atin:idİ·lere göre ,iman değrf tevibe ma·kbüldür. (İzmirli 
1. Hakkı, Yeni iİbm-i ı15~ıam S. ll5) - FeyizlI ,_ 
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hut Allah tarafından .tebliğ eylediği :kat'i olarak !belli olan bir hükmü 
inkar etse veya 'kendisinde inkara delalet eden bir işaret . ;görülse, onun 
imanı sahih .değildir. 

Namaz veya oruç gi'bi dini emirlerden birini güzel ,görmemek veyahut 
Allah'ın emrine muhalif harekette bulunmak kasdiyle dini ve şer'i bir 
hükmü terkeden veya Allah'ın men eyl€diği :bir. şeyi, !bir haramı inad 
ederek ii.şleyen ibir !kimsenin im~nı da Allah yanında sahih ve makbul de
ğildir • 

. İman denilen nurun kalpte daima parlaması için Allaıh'ın her emir ıve 
nehyinin makul ve güzel . olduğunu, her ibirerlerinde büyük hikmetler \re 
insanın kendisine ait maslahatlar 'bulunduğunu kabul ve ona göre hare
ket edip bu imanını c:an verinceye kadar böylece muha:f1aıza etmesi lazım.. 
dır. Sion nefese kadar muhafaza edilmeyen ibir iman, sahibini cennet ve 
saadete 'ulaşıtıram.az. Çünkü itilbar sonadıır. 

Bütün günlerini küfür. içinde ge,çirmiş olan bir insan hayatının son
larına doğru her şeye te.vlbe ve istiğfar ederelk Allah'ın birliğini ve Mu
hammed (S.A.) ın ,peygamberliğini kfybul eder ve böylece ölürse · evvelce 
işlemiş olduğu :küfür ve isyaın ıkrndisine zarar vermez ve ebedi saadete 
mazhar olıuT. Bunun gibi; bütün ömrünü iman nuru ile geçirmekte olan 
bir kimse de, Allah göstermesin; hayatının sonlarında bu nuru söndürür 
ve dinden çıikarsa artık ebediyen küfür kıa:ranlığı içinde kalır : Vaktiyle . 
yolunu aydınlatmış olan iman .ve yapmış olduğu ibadetler kendisine hiç 
faide vermez. Binaenaleyh her mü'mine imanını muhafaza etmek, ona za
rar verecek olan sözlerden ve işlerden çekinmek, Allah'ın,;ve · peygambe

.riıi emirlerini hak .bilmek ve onların ·hilafına hareket etmekten sakınmak, 
ahkam-ı diniyeden birini inkar etmemek veyahut ehemmiyetsiz görme· 
mek lazımdır. 

MUKALLİDİN İMANI SAHİHTİR 

A!hkam-ı Şer'iye ,ve itikadiyeyi taklit suretiyle tasdik ve kabul et
miş olan bir 'kimsenin imanı sahih midir,' yoksa· sahih değil midir? .. Bun
da da ihtilaf vardır. İmanın katiyyet ve yakin ile oları bir tasdik (hadis-i , 
nefsi) demek olduğunu ;görmüştük. Bu itikad ve yakin, ya delilden neş'et · 
eder., (doğar), fikir ve muhakeme ile olur; yahut 'başkasının sözünden ha
sıl olur. Birinci kısım ilim ve m'arifeti:n ınetices.idk İkinci !kıs.ım ise taik
littir,, yani eğri veya d:oğru olduğunu düşünmeden : başkasının söylediğini 
kabul ve tasdik etmektir. Buradaıki yak in, ilimden riecş'et etmiş olmayıp 
itimadı olan ıbir kimseyi taklit etmek suretiyle hasıl olmuştur. Ebu I!ani
fe'ye, Sufyan-1 Sevri'ye 'Malik, Ev.zai, Şafii ve Ahmed gibi ehLi Sünnei' 
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· imamları He fuıkahamn hepsine ıve ehl-i hadise göre taklit ile o1aın iman 
dıa sahihtir. Çünkü ıbunlarda da itiıka:t v e yakin ,vardır; Şu kadar: ki bu ya

. kin d:efüden değil, ibaşkasmın sözündenıieş'et etmiştir. Ancak bunlar , na
zar ve istidlale mu'kte.dir iken bunu terketmişlerse·, bundan ötürü günah
kar ,olurlar . . 

İmam Lakkani'~in Cevhere şerhinde, Senusi'nin Üınmü'l-Berahin 
şerhinde, Aliyyü'l-kari'nin Eınali ve Fı.kihı Ekiber şe.rıhlerindeik:i beyanlarına 
,göre Eş'ari, Kadı Ebu Bekir Bakillani, Ebu ttshak İsferaini, İmamü'l 
Haremeyn ve Eş'arilerin ekserisi, dinin itil.kat, esaslarında taklit ile iktifa et-
mek caiz olmadığını söylemişlerd[r. Hatta Abdü'lkahir Bağdadi ile Nesefi'nin 
v:e Aliyyü'l-Kari'ınin beyan1anna göre: <dtikat meselelerinden her birini kati 
ve· akli ,dielil ile bilmek imanın sıhhatinin şar:tıdm> dediği Eş'ari'den nak
lolunmaiktaqır. J;mamüı'l-Haremeyn'in sözleri ' de buna ~ındır : İbn-i 
Hümam diyor ki- : <~Eş'ari'.nin ibaresinden anlaşıldığına ·göre tasdik, nef
sin -kelamıdır ve marifetle şart kılınmıştır. Marifetin bulunmaması, tasdi~ 
kin bulunmamasmı gerektirir. Binaenaleyh Eş'ar:iye göre, tasdikin mari
fetle kelam-ı nefsiden mürekkep olup her ikisi de rükün olması muhte
meldir.» Mamafih yine Ümmü'l Berahin şerhinde ibeyan olunduğuna gö-

. re Eş'arinin hundan maksadı marifet , mutlaıka imanın sıhhatmın şartı 

demek olmayıp kemalinin şartı demektir: Şu halde, E,ş'ari'de diğer imam- . 
larla bu mes<::lede mutabıktır. 

Mamafih mukallidin imanı sahih olmadığına dair E,ş'ariye'den naklo
lunulan kavlin ona !bir iısnattan ibaret olduğunu, İmam Kuşeyri yazmak
tadır. Esasen itikat meselelerinden. her .birinin delilini tetkik edip onları 
delili ile bilmek avam ve .ha:tta umum için :müşküMür ve !bunda ,güçlük 
vardır. Peyıgamber Efendimizin -İslam olan ;bedevilerden akli delil · iste
meyerek şahadet getirmeleriyle iktifa etmesi de, icmali imanın sahih ol
duğunu ,gösterir, Ebu Mansur Maturidi de : _ «Avamın Allah'ım bilir mü-

. min :olmalarında ashabımızın icmaı vardır» diyor. Hatta itikat esas.larını, 
akli delil ile bilmek lazım ,olduğunu söyleyenlere göre de, yiıne bu avamın 
imanı sahihtir. Çünkü bunlardia da bir nevi istidlal vardır. Bunlar 'kelam
cılann . usulü veçhile Allah'ın birliğini, 'kıdemini ve şu ıvarlığın, sonradan 
olduğunu isbat edemeseler d e insan fıtratı bunu anlayacak şekilde yara
tılmı.ştır. Esasen [bütün mükellef üzerine .bilmesi vacip olan <le1ilden ma'k- . 
sat, icmali deli1dir. Bu ise, !bütün avamda da hasıldır. Binaenaleyh bun-

. lar mukallid değildir. !Bunun içindir ki, Allame Sadeddin [1] ihtilaf ma
halli bunlar · olmayıp, dağ haşıında doğup büyüyen ve jsJam halkı ile hiç 
birlikte yaşamamış olanlar iha'kkında olduğunu söylüyor. 

f1J Hafta~anı (T. F.) 
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Filhakika mukallidin imanı sahih olup olmadığı hakkında imamlar 
. arasında meşhur olan bu ihtilafın, kelamcıların usulü üzere. istidlal yap

maktan mahrum bulunan avam hakkında olmadığı anlaşılma'ktadır~ İslam 
memleketlerinde İslam ihalkı arasında doğup büyümüş, Nebi (S.A.S.) in, 
haU.ni işitmiş, yerlerin ve göklerin yaradılışlarını düşünmüş kimseler her 
ne kadar buna muktedir olmasalar da yine na·zar ve istidlal sahibi sayılır
lar. Çünkü bunlarda da bir nevi istidlal vardır. Binaenaleyh dağ başında, 
yahut mağaralarda veya ıssız ,çöllerıde doğup büyümüş, müslümanlarla be
raber yaşamamış, paygember geldiğini de duymamış ve dünyanın bir ya
radıcısı olacağını asla düşünmemiş olan kimseler iha:kkmdadır. Böyle olan
lara; bir müslüman (ona) peygamber efendimizin tebligatını haıber verir, 
mü:slümanlığa davet eder ,ve o <la hiç d~ünmeksizin yalnız onun sözü 
üzerine tasdik ederse cumhura ve dört imama göre, imam sahihtir. Çün~ . 
kü imanın tasdikten haşilrn bir manas1 yciktur. Tasdik ise, ibıunda da mev
cuttur. Eş'ari'ye ,göre nazar ve istidlali teııkettiğinden dolayı bunun ima
nı sahih değildir. Kadı :Es.-ıSe'ktani ve Yusi gibi bazi ilim ehlıi de şöyle di
yor : ·<iliakitkatı söylemek lazım gelirse bugün avam tabakası arasında pey
gamberin tebliğ eyle.eliği dini esaslardaın haberi olmayan, bu hususta fikir 
ve muhakeme yürütmek hatırına gelmemiş olan öyleleri vardır ki onların 
hali, dağ ıbaşında mevcudiyeti tasavvur edilenlerden daha geri ve daha 
kötüdür.» 

Mamafih ıbunlarda da isti<llal yoktur denilemez. Bir müftünün sözü 
ile amel eden bir cahile soracak olursanız icmali bir ist idlale sahip oldu
ğuınu görürsünüz. ,<<lBu müftü, sorduğum mesele hakkındaki hükm-ü ila
hiyi bilir, bunun söylediği Allah'ın :hükmüdür, binaenaleyh ,ben onun sözü 
ile amel ie~mekle Allah'ın \hükmüne göre amel etmiş olurum» der. Bi
binaenaleyh icmali delil avamda d'.1 vardır, bu itibar ile onlara mukallid 
denemez. 

Gazali merhumun şu sözleri ne kadar yerindedir : «:Kelamcılardan 

bazıları ıakaid-i diniyeyıi mantıki ve ilmi delillerle bilmeyenler mümin de
i ğildir d'iye, müslümanların umumunu tekfir e<lere'k, israf etmişler ve AL 
lah'ın çoik geniş olan rahmetini daraltarak cenne:ti, kelamcılardan az bir 
cema•ate hasr ve :tahsis etmişlerdir.>> 

Hakikat, Gazili'nin dediği gibidir. Rahmet-'! İlahiye kadar · geniş hü
kümleri ihtiva eden, müslümanlığı, dar bir çerçeve içinde, göstermek, 
İslam'ın çok ıgeniş olıan mana ve hikmeti ile ıkaibil-i telif değildir. Onun 
itikadı, ibütün !beşeriyeti içine alacaik kadar ıgeniştir. 
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SEKİZİNCİ DE~S 

ALLAH TAALAYA İMAN 

1 - Müslümanlığın bfrinci temeli Allah'a imanıdır., Allaıh Taala haz
retlerini bilm.ek ve ona· mıan eünelk her mükellef üzerine farzdır, ilk ve
cibedir [1]. Bıu !bilginin doğru yolu sahih nazardır. Yani :bütün a,emi ib· 
ret ,gözüyle temaşa ve ibunlarda _cereyan eden terbiye ve tekamül niza
mının cereyan şeklini tefekkür ederek Allah'ın ıvarlığını ve birliğini anla
mak 'Ve· tasdik etmektir. Çünkü !kainat ve onun her zerresinde cereyan 
eden ·her şey, Allah'in vahdaniyetini dile getirir. Ve ona şahittir. Her ese
rin bir müeGsire, her sanatın bir yapıcıya muhtaç olduğuınu !bilen aklı ba
şmcfa bir insan için kendi varlığını ve şu kainatı dikkatle düşünüp tahlil 
'etmek, Halik Teala'yı lbilrrtek ve ibirliğini tasdiık etmek fçin kafidir. Bi~ 
naenaleyh, kendi nefiıini ve dış .alemi iıbretle düşünen a'kıllı · bir adam, 
yaıpanı · ıve ıı:nucidıi olan ·, İAllah Teala'nın varlığını anlar ve . ı0na . iman 
eder. Allah'm varlığı :v:e birliği mevcudatın her kısmında ve her zerrede 
bu dere·ce açill{ olarak oıkunduğu içindir. ki bir çok alim ve filozoflar bu
nu isbat için delile lüzum olmadığmı hunun apaç\k ve her iqsanda fıtri 

olduğunu söylemişlerdir. 

. 2 - Şu kadar ki : Allah Teal&'nın künhünü, zat-i ilahisini bu dünya
. da görmek ve haki:katırle bilmek insanlar için 'mümkün değildir. Aklımız.
la ve. havas denilen duyıgu vasıtalarımızla fb.unu ·anlayam.ayiz .. Buna 'beşer 
kudreti kafi değHdir. :Bizi:qı ,gibi, maddiyat sahasında bile peık çok şeyle
rin hakikatını ,bilmekten acizlik gösteren insıanlal", bütün maddiyat ve 
mümlkinatin fevkinde ve onlara hiç · bir suretle ibenzemeyen vacibu'l-vü
cudun hakikatını anfayamayaacağı gayet taıbiidir. 

3 - İşte hurtun · içindir [ki : Allah Teala bizi .bununla mükellef tutma
. mıştır. Biz ancaık Allaih'ın varlığını anlamaik, O'nu isimleriyle, sıfatlariyle. 

tanımak ve· o suretle iman etmekle mükellefiz. Binaenaleyh Allah'a iman 
etmek demeık, ona mahsus ve vacip -0fan yüksek sıfatları, onun hakkında 

'·caiz veya mümteni' olan şeyleri bilip öylece tasdik etmek demektir. Al
lah'a iman, hun1an bilLp :tasdiık . etmekle tahakkuk eder. Ü zerimize farz 
olan da buıdur. ;Bu farz. şer'an salbittir. Yani Allah'a imanın her mükellef 
üze:ı;ine vacip ol:niası Şt:!riat yoluyla s,abit olm1J.ştur. Bunda İslam mezhep
leri müiıtefiktir. 

[11 izah edileceği vechile •Ebu Mansur Motüridi He qna uyan ibir cok ulema
ya göre o!kıllı sabi ,üzerine, · ıvelevkı bal.iğ olmasa bile, · Allah'a iman vaciptir . 
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4 - Fetre.t zarnamnda yıa.şayanlarla kendilerine muhitlerinin icabı 

bir nebinin daveti erişmemiş ve böyle bir şey duymamış 1olanlar da Al
lah'a iman d.le mükelleftir ,[l]. Çün.\ü kuvve.i akliye ve fıtr:at-1 selimeleri 
kendilerini bu alemin bir yaradanı okluğunu· düşünmeye ve anlamaya sev
kedictdir. Fikir ve tecrübe ımüddetine malik olup ıdıa bu müddet zarfında 

. tefekkür ile Allah'ı bilmemiş olanlar, mazur değildir [2]. 

Lakin bu gi'biler dinin diğer. ahkamı !i.Jıe mesela : Namaz, oruç, zekat, 
helal ve 1haram ,g1bi diğer şer'i hükümlerle 'll1ükellef ve bunlardan· mes'ul 
değillerdir. (Bunlar peygamberler !tarafından tebliğ ve talim olunmadık
ça aıkıl ile biJJiıneıınez; 

ŞERH :vE İZAH 

İnsan için en !büyük kemal, eşyanın ,görünüşüne · bağlanmayarak · ha
kikatine nüfuz etmek ve hu sure.tle mutlak hakikat o1an Allah'ıım bilmek
tir. Çünkü en !büyük saadet bunuiı1a hasıl olur. Binaenaleyh, kendisini ve 
şu kainatı yaratan, · izaıbt ve cidare ,eden Allah Teala'ya iman etmek her 
mükellef içiıi hir vecibedir. Hem· de .her şeyden önce :gelen bir veci:bedir. 
Bizi yar.atan, bize afktl denilen bir alet vermiş, bizi düşünebilmeJ.~ gördüik.. 
lerimizden, göremediıklerimize inti;kal; etmek kudret ve istidadını da ver
miştir. Akıl denilen bu ıalet sayesinde her şeyin illet vıe sebeplerini araş
tırır :ve .onlal"ı öğrenmek isteriz. Uzak bir yerde görülen dumaından, orada 
bir ateş :ve onu •bir yakan olduğunu ıan:lamakta gecikmeyiz, Ateşi görmese 
,bile yrr.ne bunu !aiılama'kta ibıeşer ak1ı ıaci'z değildk Çünkü akıl; her var
lığm :bir illet ve sebebi, her hadisenin .bir ıfail ve mu'hdisi, her sanat man
zumesinin bir sanatkan ve nazımı okluğunu bilmemizi ib.ize icap ettiren 
bir alettir: Şu halde bu !kainatın, şu varlık aleminin biT yaradım, bir ida
re edieni o1duğunu araştırmaıkta ve· onu bilmemekte akıllı lbir Jnsıan mazur 

J1i[ Eş'ari mezhebine ,göre böyleleri:, :hiç bir şey ile rnükeUef :değildir. Çünkü müıkel

lefiyet a,kıl .ile <!eğil, şer'i na,kil ile soibittir. Binaenaleyh . bunlar mozur sayılırlar. Aşağıda 
izoh ,edıilecekUi,rj 

[2} 
. . - . . 

N~niye .:.,\i.,~fa ö..,....J\:..:,\ - ~\;.~JJ;lc.v-.,~"j 

ôyet-i kerimede· şöyle buyurulur .: 

. ~_$~t..__.5~~.,\ 

= _Size düşünecek lk:ımsenin düşüneceği 'k<ıdor ömür vermedik mi-?» (FQtır : W/J 
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sayılaıbilir mi? .. Asla. Filhaıkika, lbu alemin gerek heyeti mecmuası, gere!k, 
, alemi teşkil eden ~erreler ve gerek bunlar arasında cereyan eden nizam, 

,bütün-,bunlar ıüızerinde ie·zetı ibir varlığın ihakim olduğuna delalet eden 
kat'i bir delil, şuun-u te,v:hid-i okunıan yükse'k :bfr :kitaptır. Bu kitabın için
de bulunıaın her satırın ve her kelimenin nazarlara arzettiği melekut man, 
zarası, ıo;nun !tek bir sanıii ve Haliki olduğuna., ş;aJıadet etmektedir. Bi
naenaleyh bunları d:ü-şünelbilen her akıllı, gö!I'!mekte olduğu muazzam 
ve, şayan-1 :hayret !bu varlığı /bir yar'atan, biridare eden ve bütün hunlar 
üzerinde dilediği ıg'ibi h,üıkmUnü yürüteın bir kudret olduğuna hükmeder.· 
Bunun içindir ~ki : Gözümüzün önüne açılmış olan hll kitabaihretle bak
mak, onu dikkı~tle o'kumak ~ bunun nasıl bir tevhid alameti olduğunu 

' 
dil§iinmek 'Ve sahibi:ni bulmaya çalışmak aklı başında ,olan insanlar için · 
bir vecibe ve fari~adır. Bu vecibe ise şer'an sabittir. Yani Allah'm imanın 
her mükelle;f üzerine va.cip ıolmas;ı, şeriat yoluyla salbit olmuştur. Çünkü 
Kur'an-ı Kerim'in :birçok ayetleri, ıgözümüzün önüne açılmış :olan kainat 

· kitaıhmı dikkatle ,okunmaya ıve her sahifesini' ihr'etle tetkik ıve temaşaya 

teşvik ıve bunu emretmektedir: Sade bu kadar dia değ,il. ,Aynı zamanda 
bunu yapmayanlar hakkında, ikabı ihtiva eden ayat ve hadisler var
ıdır [1]. Vaid ve ceza ise vacibin tıe:rıki üz.erine te;reıttüp eden ibir şeydi~. 
Demek ki Allah'ın varlığıını ve !birliğini anlam:alk için filkir ve muha·keme 
vaciptir. Bunu yapmamış olaınlar, Peygamber lisaniyle varid' olan cezayı 
hak . etmiş sayılırlar. iBu ci.heıt, İs:lam . me,zheıpleri arasındia .itt ifakla · kabul 

«ıBil iki AHa:h'dan başıka bir 'ilôh yoktur .•. » 

«Beni ziıkredin\iz; ıBen de s izi anayım. Bono şükredin, küf~eıtmey,in.» (B<J:koro : ' 152) · 

De ·ki : ;Göklerde ve yerlerde ne var ibir bakımı iYunus_ : 101) . 
. , -w,.,..J.~.· • · -·<-·•· ~ ·- .-... , __ _...,.. •-•M-~ı:;.. ....... ~.- ·" ··-·--·· ·•--•·- - .. - • -•-• · •••--...:::n:?~ C~;t\r'"" J;c:;;:--1:Q,';':'7~~'-:'1,-r=,ı..~ • 

«Gökleri·n ve ,yerlerin meleık»tuna bakmadılar mı?» {A'mf : '185) 

«Yerde ve nefislerinlzıde iyice düşünenle•r Ic in ôyetle-r vardır, gönmüyor musunuz?» 
(Zor.iyet : 20, 21) 

« Bunları okuyup ,cto, manalarını düşünmeıyenılere yazıkları olsun.» (Hadis) (Tere. Feyi zli) 



edilmiş bir ikaziyedir. Bunda Maturidiye, ıEşa.riye, Mu'tezile ve diğer mez
heıpler !birleşmilşleridir. Ancak /bu nokta ıda ittifak eıden !bu mezheplerin 
imamları, diğer, !bir cihette yekdiğerindeh ayrılını·şlwchr ki ıo da şudur : 
<<'Şeriat ıyoluyla sabit oilan hu hakikat, akıl yoluyla da sabit olabilirmi, 
olamaz mı?>> Yani Cenab~ [Hak peygamberler gönderip de bildirmemiş 

olsaydı insan, aklıyla dini vecibeleri idr.ak edebilir miydi, edemez miydi? 
Akıl !bunları vacip kılar mıyldı? 

Eş'ari me;zheıbine ıgöre ialktl ne imanı, ne de ameli muciıp değildir. · 
Bunlar aklen vacip ve· sabit ,oJamaz. Çünkü iman ve ıküfm ;terettüp eden 
sevap ve ikap öy~ ıaklı mukaddimeler ile anlaşılamaz: Bunun için her hal
de sadık lbık hıaibercinin haber ıvermeiSri lazımdır iki, o dla Peyıgarrrberdir. 
Binaenaleyh şeriat VaTiıd olrnaksrz:m insaınlar dini teklifler He mükellef 
olamazlar. Bundan ötürüdür ki peyıgamber gönderilmeden evvel iman 
vaciıp olmadığı g.iıbi küfür de haram . değildir. 

Mu'tezile /(akliye) mezhebine göre be·şer fiilleriltlde1ki <(hüsün ve 
kubh>> 1[1] un mudbi yalnız .alkıldır. Şer'i1aıt gelmeksizin fül:lerin hüsün 
ve kubhu aklen · idraık olunur. (Binaenaleyh insanlar, bütün şer'i fiillerle 
aklen mükeleftir. iCeniab-ı CHak, ıPey;gamiber. göndermemiş olsaydı yine 

. akılları ile ıd!iınin emir ıveyahut nehyettiği şeylerle ıınü.ke11ef olmaları 
icabederıdi. Aklı olan; :hüsün, lkrulbu:h ve manat-1 hüküm oldıuğu cihetle, 
beşer fiillerinin hüsün ve· ikubuh ile, Vai.sıflanmasmı, ahkamın fiillere faal
lu:kunu kabul eder: Hüsün ve ikuıbhu gizli olup ta akıl ile idr,aık olunariıa~ 

. yan :işlere, peygamber gelmezden evvel, helal ve iharam gibi ah:kam-ı ila
hiye /taalluk etıne:zse ide ;<~hüsün ve ılmbh»u açık ıve aıkıl ile belli olan . iş
lere aıhkamı ilahiye ıtaalluk ,eder. Binaenaleyh akılla idrak edilemeyen me
selelerde, peyıgamber gönderilmeden evvel, şer'i bir mükellefiyet yoksa 
da aklın idrak edebileceği şeylerde, şeriıatten «ka.t-ı nazar. eylediği» -yok
sun kaldığı- takdirde de insanlar şer'i telklifler ile mülrellefcli.rle;r. Maturi'
diye, y;ani Ha:nefi'ye mezhebine ,gelince; Kemal İbn-i Hümam'ın tahikikine 
nazaraın, Hanefi imamları evvela ıbu meselede ikiye ayrılmışlardır. Bir 
kısmı-ki Buhara cihetlerinde yetişen Hanefi imamlarıdır- e§asda. ·Eş'arL 

lerden ayn oldukları yani Eş'arilerin dedikleri gibi aklıri, müstakilen 
fiillerin ,hüsün :Ve kubhu . (güzellik ve çirkinliği) ni anlayamayacağı na
zariyesini' esas olarak kabul etmedikleri halde neticede yine onlarla bir
leşmişler ve ahkamın e::f'alıe taallulku {mesela lbir insanım yapmış olduğu 

bir işin sevap veyahut ,günah olacağı) aklen anlaşılamaz demişlerdir. Bi
naenaleyh buınlara göre ıde Peyıgamıher gelmezden ewel alı'kam-ı şer'iyye 
sabit olamaz. Peyıgamberin tebligatı olmadı:kça şeri mükellefiyet yoktur. 
M,eşhur muhaıkkd,k İbn..i Hürnam da, bunu tercih ve ihtiyar etmiştir. 

[1] Hüsün :. ·Güzel ve lfyi ,oluş. Bir şeyin to'b',o uygun ·kemô1 sıfatlarını :haiz ve övül-
meye !ôyrk· olmasıdır, Zıddı : Kubuh, (Feyizli) 
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Hanefi imamlarının diğer: kısmı !da yalnız .AUah'ı hilmesinin vacip ol
ması meselesinde "akliye mezhelbi ile birleşmişlerse de diğer meselelerde 
yine Eş'arilerle beraber olmuşlardır. [Bunlara göre peygamber gönderil· 
meden Allah Tea1aı Hazretleriniın hirliğine ve sıfat-1 kemaliyesine iman 
vacip; küfür, yalan, zulüm ,ve abes gibi çirkin işlerin Cenab-ı Hakk'a 
isnadı haramdır. :A!kil ibıi ıvücup 1ve hürmeti. idrak eder. 

Hanefi imamlarından ·ve ell:ıl-i sünne·tin alemdarlarmd,an olan Ebu 
Mansur Maturidi ile bir kısım ulema, bu meselede daha ileri giderek Al
lah'ı bilmenin mutlak surette ve her akıllı üzerine vacip olduğuna, aklı 

olan her rfer:diın, nasıl ıve nerede olurs,a .olsun, iman ile mükelled: bulundu. 
ğuna kail olmuşlardır. Ancaik, Mutezile ile bunların arasında fark vardır: 
Mutezile'ye, ıgöre akıl, ;biıne:flsill:ıi marife.tul-lah'ı ı (Allah'ı bilmeyi) vacip kı· 
lar. Ebu MansUI' Matü:rıidi ve arkadaşlarına göre merifetu'l~laih'ı vacip kı
lan Cenab-ı 'Hak'tır. Akıl, ihitaib-1 şari' gibi d.cab-ı ilahiyi itamtıcıdır. Bu ıti
har ile akıl, ımariıfet'i ilahiyenin vüculbıi.;yle hüküm ediyor. 

·. Hanefi imamlarından ve her hiri, fıik.ıh d.lmi:nin birer: rükn-i aslisi o
lan İmam Elbu Zeyd Debusi (430), Şemsu'l-eimme es-Serahs.i ve Fahrul'-İs
lam Pezdevi (482) .bu meselede Ebu Mansur Matüridi'deiı ayrılmışlar v~ 
Sadru'ş-Şeria (747), ·Şemseddin Fe:nari (834), Molla Musre,v (886). İbn-i 
Kemfül Paşa (9140) g1bi birçolk lhanefi uleması da bunlara tabi o·lmuşlardır. 

Bunlar diyorlar ki: . <~Allah'ı bilmek aklen vaciptir. Akıl yerlere ve göklere 
bakarak Allah'ın 'varlığını ·ve roidiğ,i:ni ıanlayabilir. Faıkıat marHet.i ilahi
yeınin akıl ile vaciıp ,olması ımut1ak değildıiir.>> 

' ' 

İHTİLAFIN SEMERESİ : Mar.i:fetu'-llahın aklen vacip olup olmaması 
hususunda İslam mezhepleri arasmda vaki olan bu ihtilafın semeresi ve bun. 
dan elde edilecek rnetice ve faide akıllı sabi (ıhe,nüz çağını .bulmamış olan 
çocuk) ıile kendisine bir. nebi'nin daveti vaısü :olmamış ve bu suretle öl
müş k>lan ışahsm tlmanında :zahir olur i(l]. 

Pey:gamfber ,gelmezden evvel teklif yok-tur diyen Eş'ariye göre, a,kıllı 

sabi mükelleıf olmadığı gibi, imanı da sahih de,ğildir. İrtidadı da muteber 
olmaz. Çünikü onun aklınıaı itibar ~o'ktur. D.Y.Cec,nunu:n !alklı nasıl ise o, da öy
ledir. Dağ !başlarında veyahut darı-ı l:ı,arpte :veya ıssız yerlerde ibulunup 
da kendisine, pey,gamıberin daveti ulaşmamış ıkıimselere de iman vacip de~ 
ği1dir. Hatta bunlar · şir:ki itikat etse bile yine mazur sayılırlar. Bun-

[1] ıibn·i Hümam diyor iki : ı«ihtilôfın semeresi ,kendisine bir peygamberin da1veti va
sıl olmadan ölüp de liman etmiıyen kimse ıhak,kında zahıir olur.» Bu Mu'tezile ile Hane

filerin bkinci fırkasına .gôre ebecHye'n cehennemlıikHr. 'İkinc·i fırka ile ,Eş'arılere gfüe de· 
ğildir. (Aliyyü'l~Ka.ri) (Tere. Feylizli) 

90 



lar için ahirette ibir nıes'uli~t yoktur.. Çünkü akıl, kendi başına imamın 
güzel, şirkin de çirkin \ve. kötü olduğunu idrak edemez. İmam Şafii'nin 
~ezhebi de böyledir. 

Mu'tezile ile Ebu Mansur ıMaturidi ve ona ta'bi olan bir çok ulemaya . 
göre akıllı sabi, iman, a1e ımükellef ve üzerine iman vacip olduğu giıbi 
kendisine ınebini;n daveıti vasıl olmayanlar da iman ile mükelleftir. Zira 
Allah'ı bilmesi vaciıp olduğuna ıhfrkmeden akıldır. Binaenaleyh iman ve 
şir,kten ıgafil olarak ölenler ahirette mes'cl ve muazze!b olurlar. · 

Hanefi muhakkiklerin ihtiyar ettikleri mezhebe gelince : Bunlara gö
re marifetu'llah'ın aklen vacip olınası mutlak olmadığından akıllı sabi 
üzerine iman vacip değildir. Fakat iman ederse imanı muteberdir. Çünkü 
hakim değilse de müdriktir. Binaenaleyh baliğ olmadıkça iman vacip, kü
für haram olamaz. Çünkü, diyorlar, akıllı sa:binin iman ile mükellef :tutul-
ması, nasların ve rivayetlerin ,z.ahirlerine de muhaliftir. · Buluğa erdiği 
halde, nebinin dave:ti kendisine baliğ olmayan kimse de, iman ile mükel
lef ıve· üzerine !iman vacip değildir. Hatta şirk ve imandan hiç birini !iti~ 
kat etmeden ölse, ahire,tte mes'ul ve muazzeb olamaz. Bilmemek, bazen, 
ibadetin sakıt olmasında s;abilik hükmündedir. Sabiden ibadet sakıt oldu
ğu gibi dar-ı harpte müslim olan kimse hicret etmeyip, ibadetleri bilmese, 
i·badat ondan da sakıt olur. Ceıh:alet, iibadatın: su:kutuncla sabilik hükmünde 
olduğu gibi istidlalin vücubunun sakıt olmasında da ona mülhak olur. 
Çünkü a!kıl hakim olmadığından üzerine ,bit şey vacip olmaz.. Faıkat akıl, 

imanın güzel ve şirkin :çirkin' olduğunu ruıladığmdan . böylelerinin imanı 
muteber. ve şer'i itikat etmesinden dolayı da,,mes'ul ve muazzeb olur. An
cak yukarıda işaret edildiği veçhile, bunların mükellef ve mes'ul olmaları 
da mutlak değildir. iBunun için yalnız akıl kafi olmayıp tecrübi akla ma
lik olmaları laz.undır. Yani mevcudat ve hadisatın aıhval vıe evsafını tefeık- · 
kür ve bunlardan istidlal ile Cen'ab-ı iH.aık'kın vüçut ve vahdaniyetini 
idxaık edeçek !kadar :bir tecrübe müddetinin igeçmiş olması şarttır'. Bi~ 
naehaleyh :büluğ çağına erenler için de Allah'ı bilmenin aklen vacip olma
sında böyle pir tecrübe müddetinin sabit olması lazımdır. !Bu tecrübei 
müddetinin geçmesi, nebinin ;gönderilme ve daveti yerine ,geçer. Büluğa 
erdikten sonra şu alemin ve burada cereyan eden hadisat ve ahıvalı tetkik . · 
ve tefekkür ederek bunun Halikini anlayacak kadar bir zaman yaşamış 

olan insan içiın, artık,. Allah'ı ibıilmemeık ve ona ılınan etmemeık.te · bir· ma
zeret kalmaz. Mamafih aklı başında bir insanın ma:rifet-i ilahiyeyi istidlal 
etmeğe mulkteclir: olduğu, ,zamandan .ibaret olan: hu müdldet, . ibir miktar ile 
mu:ayyen ve· sl'I1lrlı !değildir. Bu.nun beyanı hakkında · kat·i !bir delil de 
yoMur. Zira iırısan1arın: akılları .birbirinden ıfarklı olduğundan · şahsa ve, 
zeikanın derecesine göre değişir. Bam şahısta !baliğ oldu'ktruı sonra ve · hat- · 
ta baliğ ıolınadan hasıE ıolıur. !Bazı ş,aıh1sta ise kırlk yaşından sonra hasıl 



olur. ıBu müddet ,geçtikten ı3onra, küfür ve şirki itiıkat ederek ölenler kü
für, üzerine ölmüş ve ıihre:vi mes'uliyet ve ıilmbı ihak etmişlerdir. Bunun 
için küfür ,ve şlıiki vasfa mu'ktedir olması da lazım değildir. Çünkü küfür, 
kalbıine bir neıV!i Allah fikrinin gelmesini gerektirir. ılVIadem ki bu fikir 
gelmiştir, şü. halde ıbu 'yolda bir istidlal ve muhaıkemeye s:ahip demektir. 
Do_ğru düşünmeyerek Allah Teala'yı 'bilmemesi .onun için mazeret s~Y;~a
maz. 

. . . 

Hanefi meızheıbinin müessisi ıolan büyük müçtehid Ebu Hanife Haz_ 
retlerinden ibu mesele halkkındıa nakledilen ibareler · çok mühimdir. Mü
şar'U'n ileyh'in «semavat ve arz.da ve insanın kendisinde Allah'ın vücudu
na delalet eden !bu ıkadar ,ayat rve, ala.matı ,görüp dururken insan Hahkini 
bilmeme'kte mazur sayılamaz.» ·<~Cenalb-ı Raik peyg_amber. ·_ · göndermemiş 
bile olsaydı, kendi :akillan ile Allah'ı marifet; insanlar üzerine vacip olur
du,» ıdediği.ni imam Ebu Yıusuf'doo naklen Haikim-ıi Şehid <<Münteıka»da 
rivayet etmektedir,. 

Aynı sözleri ıNatik-ı Ecnas'da, Ebu Zeyd; Takvim'de, Nureddin Nec
cari, Kifaye'de ta.sriih etmişlerdir. Ebu Mansur Matüriru'nin <(tevilat>>ından 
anlaşılan da budur. ·Eknıelü' ~ddin Baberti vasiyet ışe:rfuinde ve İşare
tü'-1 ıMeram'da ıbu yolda iasrih eylemiştk Şu !halde Curnhur-u Hanefi_ 
ye'ye jgöre ıAllaıh'ıa ftman ıaıkil ile /vaciptir. 

Enfüs ve afakta .herşey Allah'ın varlığına delalet ve şalıaıdet edip du
rurken, !Allahtım ibıi.l.m.emee:Me insan mazur olamaz. Fakat hüccet kafan 
.e,luncaya !kadar :ahk~-lı jşer'iyyede mazurdur. 

İma:m A"zam Ebu Hanife'doo r ivaye.t edilen ibu ibareyi Eş'ariler ile 
birlikte /olan Hanefi !imamları ibi'setten sonraya lıamlediyorlarsa da bu 
hamı yerinde . değildir. Meşhur muhalk!kik İlbn-i Hümam, .birinci ibarede : 
Bunun, viicUibu layık olurdu manasına almak suretiyle mümkün, fakat 
ikincide . mümıkün olmadığını · söylüyor. Lakin ibarelerin zahir manası böy
le ibit ilhtimale imaiiidir. 

. . Hangi me1zhebi tercih etmeliyiz'? ıM.u'tezile (Akliye) . mezhebi aıkla 
çok! ~ı~et v1eTidiği c~hetle :ilik bakışta pek cazip ve şayan-ı tercih gibi 
görülür. Faka.t netice itiıbariyle hu mezhep, hem şeriati büsbütün iskat 
ederek tefrite ,(hataya) düşüyor, .hem de insanlığı dar bir çerçeve içinde 
tazyik eıdiyor ·ve iınsanı taıkatinin ıfevıkiinde birtakım :ahikam ile mükellef 
kıhyo~, din <lairesini ve müslümanlığın :geniş hududunu tamamiyle dar
laştırıyor. Çünkü bunlara ıgö~ a1kıllı sabi rüzerine ·iman vaciptir. İman 
etmemiş olaın aıkıllı sıabi ebediyen · cehennemde muazzebdir. · Kendisine 
Nelbi'nin te:bliği ulaş.mayan kimse üzerine de akıllı sabi ıgibi iman vacip
tir. Mu'tezile mezhebi bir ta,raftan ifrata, diğer bakımdan tefrite düştüğü 
cihetle heye~-i umumiyesiyle, ikaıbule şayan değildir . 
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,Eş'ariye ımezheıbine rgelince : [Bu mezhe,p de akliye mezhebinin ta~ 
marniyle, jaksfrı.e olarak, ~h büsbütün kıymetten düşürüyor ıve ona iti
bar etmiyor. ıBu bakımdan ifrata düşüyor\ Diğer cihetten ibunlıara ,göre, 
akıllı sabinin imanı sahılh ve muteber değildir .. İrtidat eder !(dinden dö-

. ner) se !bundan ıdolıayı. dıa mazur sayılıyor, ahirette mes'ul :ve muazzeb . ol
muyoır. Kendisine peygamber daveti ulaşmayan şahıs, şir1ki itilkat ederse 
yine mazur görülüyor . .. Ha1huki iman, şirk ve irtidat thir nev,i is.tidlal ve 
tefeıkkür' neticesi olduğu şüphesi.zrlir.. ıBinaenaleyh /böyle bir istidlale sahip . · 
olanın imanı sahih olmaık, şirk :ve irtida<lından dolayı da· mazur sayılma
mak lazımdır. 

Görülüyor-ki : Eş'ari mezhebi de ifrat ve· tefritten hali değildir; 
' ' l ' ' ' 

Mamafih <fulilleri zayrf, maslahatının neıtıiceleri insanlara muıvafık ol
mayan ve alklı heder eden ,bu me•zhep, ıbu ibakımda,n muteber olmamakla 
beraber, marifetu-llah'daki neticesi itibariyle akliye mezhebinden daha ge-
niş ve daha müsamahakardır. . 

Ebu Mansur Maturidı ile Irak mıeşayıkının ıbir çoğunun kabul ettiği 
Maturidiye, meı.mıe'bine gelince : Bunlar ıakıl ile marifoıt-i ilahiye·nin mutla[( 
surette vacip . olmasında, Mu'tezileye muvafakat · etmişlerdir. Diğer mese
lelerde ·ise Eş'arilerle beraberdir. Mamafih sahib-i keşrf, .akıllı sabinin ima
nı vacip ıkılmak, nasların zahirine muhalif olduğu cihetle Maturidi'lerin 
marifet-i ilahiye, hususundaki mezheplerinin sahih olmad\ığını söylüyor. · · 
Biz de metinde lbu ciheti alm:adı'ki. 

Hanefi muhakkiklerinin ihtiyar eylediği mezhebe gelince : Su mezhe~ 
be göre akıllı saıbi üzerine iman vacip olınadlğı gibi, ikendisine nebinin da~ 

. veti vasıl olmayan kimseye de .tefekkür müddeıtini geçirmedikçe iman · 
vacip değiJ.çlir. Fakat aklı başında buhman s:a:bi, iman ederse ibu imanı sa
hihtir. Kezalilkirtidat ederse bu da muteberdir. Keİıdisıine peyıgamıberi tebliğ 
. u1aşm:ıyan fa!k:at teemmül ıve tefeikkür müddetini geçirmiş ıbıuhınan şahsa 
iman vaciptir. Böyle olan bir kimse şirk yaparsa. bundan dolayı · mazur 
olmayıp mes'ul ve ımi.ıazzebdir. Görülüyıor ki : Yukarıdan !beri izah etmekte 
oiduğumuz İslam mezhepleri içinde ifrat ve tefritten uzak ve itidal dairesin
de ·vuiunan yegane mezlhep hutliur. İşte· hunun içindir ki biı de, bu mezhebi 

~ tercih ediyıoruz. 

Molla .Hüsreıv'in Mir'at''taki beyanına ,göre bu mezhebin bahsimize dair 
fikirlerini . şu suretle hulasa ede'biliriz .: Akıl; <<Hüsün ve kubuh»ta 
hakim değilse de, peygamber gönderilmeksizin bazı eşyanın <~hüsün · ve · 

'kubhu»nu müdri'.ktir. Mücerret akıl, · «hüsün 've lkubhm> idra'ke &afi olma- · 
yıp, fbunun için bir tecrübe ·z;amanı ıge,çmek lazımdır. Kendilerine: peygam
ber tebliği :ulaşmayan kimselere, bu müddet geçmedikçe iman vacip değil
dir. Fa:kat iman ederse s:ahihtir, şirk itikadından dolayı da mazur s'ayıla-
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maız. Akıllı sabi de iman ile mükellef değildir. Lakin imanı saıhih, irtidad:ı 

muteberdir. Tecrüıbe ll?-üddeti bir haıd ile mahdıud, !bir ·miktar . ile muayyen 
değildir. Akıl, şeriatlerin hüsnünü idrakte kafi değildir. Belki beyan lazıım
dır. 

Fe'tret Ne Demektir ve Ehl-i Fetret Hakkındaki iHüküm: 

Fe.tret, inkıta manasınadır. Fetreıt zamanı iki peygamber arasındaki 
zamana it}ak olunur ki, vahy ve semavi hükümlerin inkıtaa uğrayarak sü
kun bulduğu zaman demektir. Bunun Peygamber Efendimiz'le· Hz. İsa ara· 
sındaki zamana itlakı maruf ve meşhurdur.. Alelitlak fetret ehli, iki pey
gamber arasında olup; evvelki !kendilerine gönderilmemiş, illtinciye de 
kendileri yetişmemiş olanlar demektir. . · · 

Hz. Musa ile ilfa. İsa arasında geçen; Beni İsrail ile, Hz. ,İsmail Aley· 
hi's-selatu :vesselam efendimiz arasında geçeri, ara,plar gibi. Çünkü Hz. 
İsma~l'den sonra· peygamberimize kadar araplara başka hir nebi gönderil
memiştir. Binaenaleyh ıarap, Beni ıİsrail Nebileri zamanında da ehl-i fet. 

,rettir. Beni İsrail enbiyası onlara ıgöndıerilmiş deği.llerıdi ve Araplan Al
lah'a davet etımemişlerdir. iBu nebilerin /bütün risaletleri de kendi hayatla
riyledir. 

İmam Buhari'nin rivayetine göre : ,Peygamber Efendimiz'le Hz. İsa 
arasındaki ·zaman, altıyüz senedir. Bu zamanda geçen ,fetret ehli üç kısımp 
dır: 

.1 - .Aıkıl :Ve basiretle Allah'ın varlığını idrak ve onu t~vhid etmiş 
olanlar '[1]. 

2 _:__ Allah'a iman etmeyen ve bununla beraber putlara ibadet suretiy· 
le Allah Tefila'ya şirk ve şeri.atleri değiştirip, bir din icad edenler [2]. 

3 - Alkıllariyle Cenab-1 Haık'kı ne tevhid, ne de Allah'a şerik isbat 
etmeyip iman ve küfürden · tamamiyle gafil olarak yaşayan ve böylece 
ölenlerdir. 

Birinci !kısmın m.ümin ve ehl-i necat, ikinci kısmın •kafir ve cehennem. 
lik olmasında din imamlarının ihtilaf1ari yok ,gibidir. Üçüncü kısmın, · 
ehl-i necat o:lupolma~ında .ihtilM vardır. 

Burıp'an önceki ibahiste ,verdiğimiz izahat ile d'e · anlaşıldığı veçhile 
Mu'te·zileye ve ehl-i sünnet imamlarından Ebu Mansur Maturidi ve meşa
yih-i Irak'tan bir ço·ğuna :göre; kendilerine nebinin daveti ulaşmıyan kim
se de Allah'a iman ile mükelleftir. Allah'ı marifet ve Allah' a iman etmek 
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onların üzerine de ·vaciptir. Hatta böyleleri, iman ıve şirkten tamamiyle 
gafil olsalar yi_ne :a;hirette muazzehtir. !Binaenaleyh bunlara· göre fetret 
ehlinin bu üçüncü k;ısmı mü'min olmayıp kafir ve ebedi cehennemliktir. 

Esasen Ebu Mansur Maturidi'ye göre akaid bütün resuller arasında 
müştere!k olduğundan, akaid<le fetret yoktur. Akaid ile mükellef olmaik 
için insanlar<). herhangi ıbir nebinin ,gönderilmiş olması kafi olup, ilk 'resul
den sonra davet şart değildir. Fetret, yalnız şer'i lıükümlerde<liıı. Bunun 
içindir ki fetret zamanında yaşayıp da aklı ile Allah'ın varlığını :ve birliğini 
düşünüp iOna iman etmemiş olanlar mü'min değille:rför '[l]. · 

Her akil üzerine Allah'a iman aklen ,vaciptir, ,fetret ehli . de Alla'h'a 
iman ile mükellef ve muhaıtaptır. Bunların içinden akıllariyle istidlal ile 
Allah Teala'ya iman ve onu tasdik etmemiş ve böylece ölmüş olanlar ehl-i 
necat ve cennet değiller&r. 

Marifetu'-llah için sadece akıl kafi olmayıp tecrübi aklın lüzumunu 
ileri süren hanefi mu'ha!Kkiklerine göre bu giibiler, tecrüıbe müddetini geçir
memiş! !iseler mazur ve ıehl-i necattır. ;Hatta şirk ve imanı itikat etmese 
yine ahirette azap görmez. Falkat şirki !itikat etse mazur deği1dir. Çün
kü akıl ha•kim olmadığından üzeriırie bir şey vacip olmaz. Lakin imanın 

1 

güzelliğini şirkin çirkinliğini müdrik olduğundan imam muteber ve şirk-
ten dolayı da illies'u1 olur.. Düşünme ve tecrübe müddetini ,geçirdikten 
sonra iman ve imansızlık hususunda .gafil olmak ö·zür d~ğildir. Bu rnüd.:. 
detin ne demek olduğunu yukarıda ,görmüştü'k. Eş'ari mezhebine göte diğer 
ah!kamda olduğu gibi, marifetu'-llah'd'a :da akıl 'kafi olmayıp, enbiyanın da
vetine ihtiyaç vardır, J:>avetsiz irnan vacip değildir. ,Binaenaleyh kendile
rine A11ah'a davet eden bir nebi .gelmemiş olan fetret ehli ve İbünların eui
sali Allah'ı marifet ve ıAllah'a im'an ile de mükellef ve muhatap olmayıp 
sabi ıve mecnun ıg1bi hunlar da mazur ve ahfrette elhl-i necattır. Allah'a 
iman akıl ile değil, semi' ve ,nakıl ile va'Ciptir. Ha1ıta bir kısmı daha ileri · 
giderek diyorlar ki : Fetret ehli mutlak olarak ehl-i necattır. Hatta dini 
tağyir ıve tebdil edip asnam ve eıvsania .tapınış :Olsalar iJ:>ile!'.. Çünkü pey. 
gambeır ,gönde:ti1merlen evvel iman ,gü:zel, şirkin ide çi:rikıin olduğµnu akıl 

müdriik değHdir. Fetret e:hlinden baz.ılan hakkmda. : <~hl-i Nar diye pey-

[1ı] Akaidl,e' müikelİef olmak •için· ıherhongi bir nebinıin daıveU kafi· midir, yoksa o zamanın 
· nebısinin davetimi, gereklidir diye >ihtıilôf vaki olmuştur. Bunda· iki ,kayil vardır: ·Bi~inci ka
vil : Akciidde fetret yok,tur, fetret furu'do olur. ·ikinci kavıil : Furu'do olduğu ,gibi ukaidde de 
fetr-et olur (Ümrnü'l-:Beraıhin Hoşıiyesi-'Du,suki) (Tere. Fe,yizl.İ) · · 

tiMaturidiler ,şöyle diyorlar .: lt,k · Peygamberden sonra davet şart değildir: Binaenaleyh 
bunlara göre iJık peygamberin, gönderilmesi, aıkaidle mükellef olmak ici.n ıkôfidir. İlk Pey
gambe,r de ıHz. Adem'dJr. Çünkü aıkaid !bütün pey,gamberler orasında müşterektir. Fetret 
ancak fer'i hüi~ümlerde vaki olur. '('Şerıkavi : 39) (Tere. ,Feyizli). 
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gamberimizin verdiği haberler, onların putlara ibadet ettiklerinden değil, 
bel.ki onlara mahsus olup ıCenal;ı,..ı Halk'ça malum ıolan bir niana<lan ötürü
dür.)> Btnaenaleyh birkaç şahsın cehennemlik olması, hepsinin ehl-I necat 
olmamala:r:ı ile hüküm üzerine delalet etmez. Çünkü hepsinin ehl~i Nar ol
duğuna dair ihaber-i resul ;vaıki olm.ariııştır lll Diğer ahkamı bfüp anla
makta aklın ık.afi olmadığında· Resulun ıgönderilmesi ve kitaıplann iıidıril
mesinıdeki hikmetin, akıl ile bulunamayan rusuni-u iıbadat ve cezalar gibi 
şer'i hükümleri beyan ve talim olduğunda fttifaik vardır. Nelbfain daveti 
kendilerine baliğ ve vasıl olmamış ikimselere, nebiye imaın etmenin vacip 
olmaması zaruri :bir şeyrlir'. 

Risaleti, :bütün beşeriyete şamil olan Peyıgambe:rimri. Hz. ıMuharnrned 
(S.A.S.) e ıgelince : J3öyle ibir peygamber :gelip de beşeriyeti hak dine da
vet ettiğini işitmemiş olanlar iman ile mükellef değillerdir. Çünkü akıl ile 
böyle bir nebinin gelmiş olduğunu anlamaya imkan yoktur. İmam Gazali 
rner:humun şu mütalaası çok mühimdir ·: Peygamberimizin gönderilmesin .. 
den sonraki insanlar da bu ıbak:ı.nıdan, üç sınıfa ayrılırlar : 

1) iPey:garnberimizin gönderildiğini ve insanları Allah'ın din ve şe,

riatine· davet etmiş olduğunu duymamış olanlar. Bunların cennet ehli ol
duklarında şüphe yoktur. 

· 2) Peygamber Efendimizin davetini, Allah tarafından getirdiği,, kita
bı, .ayat-ı beyyinatınıyani: mucizelerini yüksek siyret ve ahlakını işittik
leri ve bildikleri halde ona iman etmeyenler, bunların da cehennem ve 
azap ehlinden olduğu şüphesizdir. 

3) iPeyıgamber Efendimizin davetini duymuş ve ona ait bazı haber
leri ~itmiş, falkat hu haıberleri, haşa bir sihirbazın vermiş olduğu haberj .· 
dinler gibi dinleyip ıbunları taıhkik ıve derinlemesine ·araştırmaya yoi bula .. 

. [1,] ıHa!k oion 'Ş'Udur ,k'i : -Fetr~ eh1i ·necata ikavuşaca'klordır. . Jmamlar ,bunU mutlak 
olaraık söylüyorlar. ·İsterse dini· taı',jylr ve tebdil etsinler, putla-ra tapsınlar. Nitekim Mevlevi 
haşi,yesinde mukayyeddir. ıBoztla,rimn awp -.edileceğine dair ,varid olon haberler ise 
ôhôddir. Naslarla· çatışmaz. Yaihutta o g·iıbileri·n muazzeb olması Allah Tefüô'nın !bildiği 

· manadan dolayı olup· onlara mahsustur. (Şerhu'J-imam Abdis..,selôm Ale'I-Cev:here hqşiye-
si) (Tere. Feyizl'i). · · · 

Ş!)fii ·şeyıhler,imizden bazıları da, fetret ehlinin necat ıou-laca'kfarını . tercih etmişlerdir. 

lst,erse bunlar, dini tebdil ve -to:ğyir etsınler puta. tapsınlai', Çünkü mazurdurlar. Bazıları· 
nır'l <:ehennamli'k olduklarına· idair peygamberimizin ıverdiğt haberler, Allah Teôlô'nm onlar 
hak,kındcı 'bikliğl bir manadan ,ptürüdür ıyoksa putlara taptıkları ic'in değildir. Öyle ise 
hepsinin cehennemlik okluklarına dair hüküm vermek doğru olmaz. Cünkü fetr~t ehlinin 
hepısin i-n cehennemıfik oldtfklarıno dair ;peygamberimizden bir haber varid olmamıştır. N'ite· 
kim durum ıimom ıAMôme Hüdıhüdi'nin, SenQsi'n'in Suğrosı üzerine yazdığı .şerhin ,$erkôv1 
haşiyesinde 'Cle ıka.yıtlıdır. (Tere. Feyizli) 
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ınamış olahlardır: Gazali merhum bunlar hakkında verilecek olan hükmün 
de ümid-i necat olduğunu söylüyor. Çünkü diyor; bunlar kendilerini ima-
na terğib ,ve teşvik eden 1bir şeıy işi'tmediler [1_]. · 

Alusi merhum' bundan sonra şunu da ilave ediyor : Birinci ,sınıfın kati 
surette cennetlik, üçüncülerin. de cennetlik olmasının ümid edilmesi Al, 
lah'a iman etmiş olmak şartiyledir. Şayet böyle ,değillerse, yukarııd'a:ki ihti
laf bunlar hakkında da caridir. 

Ga:zali'den naklolunan şu tahkik, insanlar arasında deveran eden 'Pir-
çok <<l<iylü ·kal;>ı kaldırıp halledeceği cihetle bizce de çok mühımdir. · 

Mühim Bir Mesele ve Bunun Halli : Yukarıdan beri vermiş olduğu
muz izahat, birtakım müneıvverlerin zihinlerini işgal . eden bir me.selenin 
hallini kolaylaştırmıştır, zannediyorum. Deniliyor ki : <4Amerika hicretin 
891'inci senesinde· ikeşfedi:lmiş.tir. Gereık burada ve gerek .. bıundlan sı0nra 

keşfedilmiş oian Grönland: kıtalarında da insanlar. yaşamakta idi. Buralar
da yaşayan insanların değil Hz. Mui}ıammed (S.A.V.) den, ıha:ttaı dünyaya 
peygamber ıgelmiş ıve insanlara :ahkamı şer'iyyeyi tehliğ ,etmiş oldu!kların

dan haberleri hile yoktur. Bununla lperaber oralara kadar gidip de bunlar 
hak dine davet eden de ,o,Imarmştır: Bugün dahi · «iBahr-i muhit>>de. · 
kutup noktalarmda!ki adaların birinde sakin olup peygamiberden ve getirmiş 
olduğu dinden hiç haberi olmayan insanlar bulunabilir. Coğrafi vaz.iyetleri
nin icab1 olarak peyıgamberıden ıve dini hüıkümlerden ıgaıfil ve habersiz yaşa
mış olan bu adamlar, uhrevi mes'uliy,e-t ve azaba müstahak olacaklar mıdır? 
Bu suale :birkaç suretle ·cevap verebiliriz : 

l) . Şimdiye kadar lbu kıtala:roa t'esadüf edilen kavimler, iptidai halde 
iseler ide /bunlara Allah'ın idıaveıti erişmemiş olduğu· hakıkınd'a !kat'i 'bir 
hüküm verilemez. Çünkü Cenab-ı Jİa'k'kın irısanlaı:ı doğru yola ve hak 
dine davet için birçok ıpeyga:mber. gönderdiği ve lhiç birkavmi peygamber
siz bırakmadığı, vahye dayanan e.serler ile malum ve is'hat edilmiştir. Şu 
kadar ki .bu peygamberlerin adetleri ile mensup o1d!uklari ırklar ve gön- · 
derilmiş oldukları ıkaıvimler tamamen malıırri ve mazbut değildir: Bununla 
beraber semavi kitapların da ifade etÜği · veçhile 'llll11Um insanların bir asla · 
dayandıkları ve heps.inin bir asıldan türeyip çoğaldıkları ve hatta insaniy·et 
ve medeniyetin i]k beşiği aitay dağları olduğu ve dünyaya oradan yayıldık
ları hem.en ;hemen muhakkak hit keyfiyettir. Bunların başlangıçta ilahi 
bir irşada sahip oldukları da yine semavi kitaplarin ha:ber verdikleri bir 
hakikattir. Bu kavimlerde gör'ülen vahşet ve cehaletin, ilk cedlerin bulun~ 
duğu z_amana ait olduğuna ıdair elde hiç hir ,vesiıka ve delil yoıktur. Bi
naenaleyh beşeriyetin beşiği, enbiy:asmın ,çokluğu ile şöhret bulanın, As.ya 

[1'] Ruhu'f.Meani Cilt : 4 Sa : 497·. 
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olması ve insanların Amerika ve diğer kıt'alara da buradan muhacereted.e
rekoralarda yerleşmiş olmaları ve vahşi kavimler diye tanıdığımız bu in
sanların da !kendilerine ecdattan intikal eden haiberlerle ilahi davete vasıl 

olduktan sonra ·hak ,elinden dönmil§ ·olmaları çok mümkündür. Jl;sasen bazı 

yerlerde çıkan birçok kalıntılar , da oralarda va1ktiyle bir nev'i din mevcut . 
olduğuna delalet .etmektedir. Şu halde · ibunlara da herhangi bir nebinin 
gönderilmemiş !olduğu idoias,ı yerinde olamaz;. 

Şayet tddia ,edildiği gibi oralarda yaşayan halkın bir dinin vücudun
dan, bir ıpeyıgamber gelip de insanları, Allah' a ve hak dine davet etmiş 
olduğundan, .bilhassa Hz. Peygamber'in dünyaya geldiğind~n ve bir <lin 
tebliğ ey lediğinden hiç iha ber leri yoıksa ve onlara hakika.ten bir peygamber 
gönderilmemiş ise, o zaman da yine bunlar hakıkında ıfetret ehlinin hük~ 
mü caridir. Yani bu adamların bir peygamberin davetinden haberdar ol
mamaları ve 'kendilerine !böyle bir ha:berin ulaşmamış olması, behemehal 
ahirette mes'ul ve muazzeh olmalarını icabettirmez .. · 

. . . 

· Yulkan<la da görüldüğü üzere böyle çöl gibi, dağ !başları gibi haber ol
ma vasıtalarından tamamiyle mahrum yerlerde doğarak, hiç hir suretle 
peygamberlerin davetini diuymamış olan ve fakat altlı fbaş,mda 'bulunan 
kimselerin a·kiheti hakkında ehl-i sünnet ulemasının muhtelif kavilleri 
vardır: 

Ebu Mansur Maturidi ile o'na fabi ·birçok ulemaya göre bunlar, eğer 
akıllariyle Allah Teala ha_zretlerini iJJ.ilmiş, vücud ve ,vahdetini tasdiık e.t. 
mişlerse ehl-i necat ve cennettir. Ef'al ve hareketlerinde doğruyu bulama
mış ölmalarmdan m:es'ul değillerdir. 

. Eğer Alla:h'ın vücudunu ve vahdetini anlayıp tasdik etmemişler ise, 
· batıl itiıkatta bulunmamış ve putlara ta,prnamış ıolsalar -bile- cehennemlik. 
tir. Çünikü, .:diyo,rlar, Cenaıb-ı Alla:h'a .iman vaciptir. Allah Teala Hazretle
ri kullarına vacip ·kıldığı şeylerin vücuplarını hirtalkım sebeplere .bağlamış 
ve- oriları hükmün dayanağı !kılmıştır. '<qMen"G\.t•ı hüküm>> bulunduğu yerde 
hüküm de bıulunur. Helal ve -haram gi,bi şer'i işlerin vücubuna sebep na
kilclir, sahih ha·berdir. Bfoaenaleyilı doğru bir ·ha'berci tarafından tebliğ 
edilmedikçe ne bir şeyin edas1, ne de bir şeyden ·çekinmek, mükelle.f için · 
vacip değildir. Allah'a imanın vacip olmasının sebebi iise akıldır. . . · 

Binaenaleyh her mü:kelle.f için ibU aleme dikkat ve ibretle bakarak AL 
· lah'ın varlığını ve birliğini ·isbat etmesi vaciptir. Akıl denilen ibu alete sa
_hip olan bir insan, -lkenc:Hnin ve diğer mevcudatın varlığını anlayınca hun
lardan istidlal ederek 'bütün mahlukatın ibir halıkı olduğımu anlar. Çünkü . 
hurilar hirer eserdir, her eser bir müessirin varlığına delalet eder. 



Uzakta görülen bir dumandan orada bir ateş olduğunu aniayan insan, 
kainatın vücudunu tefekkür ile onun müessir ve haliki olan Allah Teala'nıtı 
vücudunu ve vaihdetini tasavvur ve tasdikten hiç de aciz. değildir. Bunu 
yapmayanlar, aikıl denilen kudsı aleti yerinde kullanı:mamış oldİuklarından, 
ahirette mes'ul ve ebedi cehennemliktir.. Eş'ari mezhebine göre ahkam-ı 
şer'iyye gibi imanın vacip olmasının sebeıbi de nakildir. Bunda aklın haki
miyeti yokıtur. ,Şe,riat ,gelmezden evvel beşer hiçbir şeyle mükellef değildir. 
Binaenaleyh kendisine· bir peygamberin daveti vasıl olmayan şahıs, Al
lah'ın · varhğını ıve birliğini araştırmamış ve tasdik etmemiş veyaşirki iti
kat e~erek ölmüş ise yine mazurdur. Hakkında çocuklar ve mecnunların 
hükmü caridir. Amerika ve kutuplarda varlığı farz olunan kimseler de 
bunlardandır. 

Maturidi ve Hanefi imamlarının muhakkikleri, meseleyi daha geniş 
düşünüyor ve diyor1ar iki : <~kıl kıymetsiz rve 1heder değildir. · Bununla 
bera:ber aklın vücıudu yalnız olaralk kafidir denilemez. de. Tasavvur edilen 
bu şerait içinde bir insanın, Allah'ın varliğ,ını ve birliğini anlayıp tasdik 
edebilmesi için tecrübeden mücen-ed 'bir aklın ibulunması kafi olamaz. B11-
nun . için tecrübi a:;ldın bulunması la·zımdır. Başka tir tabir·. ile, insari içiri 
bir düşünme ve tecrübe müddeti vardır. O zaman gelip çatmadıkça.insan 
aklı, acz içinde ıkıvranır, durur. Bu zaman gelme,diıkçe, insan için bir haki'
katı düşünelbilmek, anlayabilmek .iktidarı yok ,demektir. · Binaenaleyh pey- . 
gam'berlerden tamamiyle habersiz olan insan, düşünme ve tecrülbe zama:
nını idrak etmeyerek ne imanı, ne de ıküfrü düş:ünmemiş ve bunlardan hiç 
birini tasdik ,e.ylememiş ve böylece ölmü§, ise ıına'zmdur, ahirette mes'ul ve 
cezalandırılacak değildir. Eğer bu zamanı idrak ederek . Allah.'m varlığını 
ve birliğini anlamış ise itikat etmemiş de olsa, inadından · dolayı iman_et
meyen bir münkir gibi mes'ü.l olup cezalandırılarak cehenneme, atılacak
tır. Çünıkü bir şeyi tasavvur, yahut hem ta:saWillr hem de· itikat etmek fi- · 
kir ve istidlalsi'z ka'bil olamayacağından, bu gibiler muhakemelerini doğru
yu ibuhnada kullanmıyarak batılı teyid içinikullan:mışlard~r. 

Hanefi imamlarına göre, ibu düşünme ve tecrübe zamanının ne kadar 
olduğu malum ve muayyen değildir. Bunıun tayin ve tahdidi ilm-i ilahiye 
bırakılmıştır. Birinin uzun zaman a!kıl erdiremediği Jbir işe, diğer bir ~da
mın :a,z bir zaman içinde akıl erdirdiğini ıgörüyoruz. Bu ise insan aklının 
farklılığından ileri gelen ibir haldir; Binaenaleyh bir nebinin daveti duru.
munçla ·olan hu zamamn miktarını, tayin ve taıhdid etmek insan için müni
kün değildir. · i i 

.Maturidi ımuhakkikler.tnin bu nazariyeleri, çok mü:himcUr. Bununla · 
birçok müşkillerin halli ve pek mühlni u·kdelerin ·çözülmesi kolaylaş-makta~ 
dır. Bu,. ,İslam dinindeki müsamahanın ne ika.dar hudutsuz olduğUnu · 
gösterir,, 
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KÜFÜR-VEYA İMANSIZLIK 

Küfrün 'lugat mana:sı ,bir şeyi örtmeiktir. Şa'hısları ve eşyayı örttüğü 

için ,geceye; tohumları yere gömerek örttüğü için çiftçiye de bu manaca 
kafir denir. Nime,te küfür; şükrünü eda etmemek suretiyle onu örtmek ve 
göstermemektir. 

Şer'i ıs.tılaha :göre KüFR küfür, küfran; İman lkarş.ılığıdır, .yani imansız
lık demektir. İMAN EDEBjLECEK BİR . HALDE OLAN · KİMSENİN 
İMAN ETMEMESİDİR. Bu ise iman edebilece,ek şeyi yalanlamaya veyahut . 
inkar etmeye şamildir: 

. i:rrıan; !kalp yahut dil veyahut fi.il 41e tasdike şaımil olduğu gibi, küfür 
de ·bunlardan biri ile ıolan tekzi,b ve inkara denir. İman edilmesi lazım olan 
şeylerden birini veya hepsini kalben inkar nasıl küfür ise, bir mecburiyet 

. olmadığı halde kendi ihtiyariyle !bunlardan birini dili ile tekzib ve inkar'd'a 
böyledir. Bunlardan birini fiilen tahkir ve tezyif de küfürdür. 

. . 

. Küfrün ·en büyüğü Allah'm yalıda.niyetini veya nübüvveti veya pey
gamberlerin getirdiklerini inkar etmektir. Küfran, daha çolk nimeti inkar 
etrıieJdir, yani nankörlüktür; Küfür ise, her ikisinde kullanılır. 

Bunları i:n;kar edenlere kafir ·denihrıesi, hakki örttüklerindendir. 
. . ; 

Küfür ve küfran, nimet verenin nimetini göstermemek ve · şükrünü 
eda etmemek suretiyle inkar etmek manasınadır iki zıddı şükürdür. Mutlak 

· olarak kafir denildiği zaman i]k akla gelen Alra:h'ın ıbirliğini, yahut Hz. Mu
hammed'in Peygamberliğini veyahut din ve şeriati veya bunların . her ü
çünü inkar ederi kimse ıdeme-ktir. 

iİyi _ve güzel olan her iş imandatı. sayıldığından kötü ve çirkin·olan her 
iş de, küfürden bir pa:rıça sayılmıştır. 1:bn-i Esir (meşhıur hadis kitabı olan) 
Nihaye'de şöyleder : '<Küfr, iki sınıftır : Biri imanın aslını, yani iman ve 
itikat edilecek olan esas prensipleri inkar etmelktir. Bil, imanın . zıddıd\r, 
imansızlı'ktır. Diğeri de · feri'lerinden - tslam'ın dallarindan - 'bir tanesini 
terketmektir. Bununla insan, dinden çıkmış olmaz,.» 

Bazı otoritelere ,göre imanın esas :prensiplerini inkarda, dört §ekil var
dır: 

1 - Küfrü inkarı : Allah Teala'yı ve O'nun Bir'liğini hiç bilmeyip, ne 
kalbiyle ne de diliyle, ikrar ve itirnf eylememekıtir. 

2 --- Küfr-ü cehudi : Alla!h Teala'yı kalbiyle ıbıildiği halde, inadından 

dolayı, dili ile ikrar e-tmeyip an.kar :etmektir. İblis'in küfrü gi'bi. 

3 - Küfr-ü inadı : :AllahTeala'yı kalbiyle ıbildiği ve dili ile ikrar etti-
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gı halde, hasedinden ve azıgınlığmdari dolayı AUah'ın Peygamberlerine 
inanmamaktır. Allah'ın şeriatihi ve müslümanlığı din olarak kabul etme
mektir: Ebu Cehil'in ve benz-erlerinin küfrü ~i'bi. 

4 - Küfr-ü nifakı; Allah ve Peygamberi diliyle ikrar ettiği halde, kal
biyle inanmamaktır~ Ubey İbn-i Selul ve 'benz,erl~ri gibi. · 

Küfür bu dört yerde is.im olarak kullanılır. Bu dört küfürden biriken
disinde bulunan, müslüman değildir. !Bunlardan biri .ile ö}en kimseyi Alfalı 
mağfiret etmez. · · 

Bimz ıe•vvel de işaret ettiğimiz ıgi,bi, 'bu dört türlü \küfürden başka 

da küfür vardır. Allah'ın [Birliği'ni ve Hz. ,Muhammed (S.A.V.) 'in Allah'ın 

Resulü olduğunu iikrar 'Ve tasdik eden :bir adam, adam öldürmek, yeryü
zünde :flesart çıkartmak, zina et~, hırsızlık y apmak, anaya · - bah aya asıi 
olmak ,gibi .büyük ıgünaihlardan birini yapmış olabilir. Şari' bunlara da ıkü- · 
für kelimesini ıtlak etmişıtir; fakat hunlarla yukarıdaki dört çeşit küfür. 
arasında fark ·vardır. · 

Nasıl ki İniam Buharı de Sahihinde : <ffi·ah.u küfrani'.:.l Aşir ve küfrün 
dune küfrim> diye bir baıb açmaıkla küfrün derece derece olduğuna ve yu
karıda sayılan \kebirden birini işlemek de birer küfür olduğu halde Al
lah'ı, Ahiret,i, Hz. ıMuhammed'in nü,büvvetini inıkar etmek manasına olan 
küfür .ile, :büyük günahlardan birini veya !birkaçını işlemek manasına olan 
küfür arasında far:k bulunduğuna: işaret etmişrtir [1]: 

Kur'an :ve :hadisd'e imanın esas.l!na taalfük eden v e yukarıda izah olunan 
dört çeşit ıküfüı~den başkalarına da küfür denilmiştir ki, onlar da halkları 

ve nimetleri inkar etmek ve bunlara 'kıymet vermemek manasına bir kü
fürdür. tmam ,Buhari'nin İma_n· bahsi !biter bitmez açmış olduğu ve ,o, ibab' -
dan anlaşıldığma göre, taatin hepsine iman denildiği gibi, maasi ve günah
ların hepsine de küfr denir. Fakat bundan maksat ·insanı dinden çıkaran 
kür_i inkarı değil, nime,te küfretmek manasına ve mecazen küfürdür! 
Binaenaleyh bu küfürden birini irtikab eden, 'bununla dinden ve müslü
manlıktan çııkmış sayılmaz. Yeter ki Allah'ı ve Muhammed (A.S.) 'ın nü- . 
biivvetini inkar etmemiş :olsun; 

[ll 

---:-> ~ J\; r'-' ~ ~ U-.0,.s:J\)\ ~ ~\~J ı.r~ ıf. dJ)\~~ 

. ·?..J~.,Jı?~\ 

Abdullah b. Mes'ud (R.A.)'dan : Resut;~ıta!h (S.AV.) şöyle demişt i r . : «Müslümana 
sövmek (orıu kücüık ıgörüp tahkir etmek) fısk {güna,h)tır. Fakat onunla çarpışmak !küfür
dür.» ~BuMri, i2 ': 136,, \f ecrid 2 : 45. ,Hadis. (Tahkik ve Tere. Feyizli). 
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İZAH: 

Bir müslümanla kafiri ayırdeden setı Allah'ın varlığını, Bir'liğini ve 
Muhammed (A.S.)'ın Peygamberliğini ikrar etmelktir'. «La İlahe İllallah 
Muhammedün Resfilullah» diyere'k · bunu ka:bullenip · ikrar ~den kimse, 
rnüslüman olur ve bu imanı !kaybetmedikçe de isterse dini :bir meselede 
değişik fiıkirlere sahip olsun, müslüman ıkalır; ona kafir denilemez. Bö~le
ce Ehl-i Kıble'den Jıiç kimseye kafir denilemez. Bütün mezhepler bunda 
müttefiktir. Buna binaen müslüman kardeşine görüşleri !kendilerininkine uy . . 
matlığı için . kafir diyeı·ek İslamiyette ilk defa tefrika ve mezhepsizliği ge
tirenler Havariç 1(Hariciler) o·lmuştur. 

Ancak ]ıiçhir ikrarda hulmımayan bir kimse de, bi~ço:k iyi hareketİe
rine rağmen ıbir baıkımdan ımüslüman olmaylıp kafirdir: 

._cıl...c ~~ ,:.AcJ ~ A~, 
<iKİm, imam [1] tanımayıp · :kafir · olursa ·bütün yaptığı boşa gitmiştir» 

(Maide : 5) ayeti :hunu ıifade eder. 

PEYGAMBERLERİ İNKAR 

Yukarıda '<4Küfr-ü inadi» de söylendiği gibi bir kimse : <illen Allah'ın 
varlığına, Birliğine inanıyorum, fakat pey.gamberlere inanmıyor.tim.» derse · 
kafir olur. · 

Ebu Hanife Hz. nin de .beyan ettiği veç'hile, <illiz ona kafir der, Allah'a 
inancından şiiphe ederiz. Çünıkü Hz. Muhammed (S.A.V.)'in peygamber
liğini kalbul etmeyen. kimse ·Allah'ı da inıkar eder. Hz. Muhamme,d'e inan
mayan Allah'a da iman etmemiş demektir.» 

Allah'ı inkar -etmesi, Muhammed (S.A.V.)'i inkar ettiğhıden dolayı de
ğil, bilakis Allah'ı inıka,r ettiği içindir ki, _Muhammed (S.A.V.) 'i de inkar et· 
miştir. 

Her ,Allah'a inanan kimse Cenaıb-ı HaJkk';ıın : 

. . ~\t.\b\ ~J.,.....J\~ır 
· <iKim Peygambere itaat ederse muhalkkak Allah!a itaat etmiştir)> [2] 

beyanı veçhile ve diğer bir ayet-i kerimede!ki : 
··~'"" 

.\,~\;~~\...-' OJ:dJ.,....J\~\\.,._,· 
<~Peygamber size ne verıdiyıse onu alın, size ne yasak ·ettiyse ondan da 

[1] Allaih'{; Kelime.J şa,hadet!, tls!ôım ;şeriötini. (Meöri.i-Kur'an - i. Ha,kkı) (Aynı ôyetin 
dipnotu.) (Tere. Feyizli) 

[21 Nısô suresi, ıÔıYet : 80. 

102 



sakının.» 11] emri uyarınca bütün mahlükatm eşrefi ve peygamberi olan 
Hz. Muhammed· (S.A.V.)'i kabul etmeyen veya onu ayıplayıp kö.tülem~eye 
çalışan kimse kafirdir. 

Yine böylece AUah'ın şeriatını ve müslümanlığı din olarak kabul et
meyenler de ibu !hükme dahildir. 

Bu Bahsin Hülasasıi : 

Küfür· ile iman karşı karşıyadır. !Biri ,gidince diğeri onun yerine gelir. 
İm.anın bir aslı bir de şubeleri, 1kol!arı ve dalları vardır ki, onlar.a da .iman 
denir. Mesela : Namaz, 'imandandır.; Zekat, Hac, Oruc ,gfüi !bedeni ve mali 
ibadetlerle haya, tevekkül, Allah'ta:n korkmak, Allah ve Peygamber sev- . 
gisi gibi iç ameller de imandandır. Yoldan geçenleri rahatsız edecek şeyle
ri bir kenara kaldırıve:rcrnek de imanın dalJarmdan 1biridir. Fakat bunlar de- · 
rece derecedir. İımamn lbir dalı ôlan Allah'ın Birliği'ni dili ile ikrar etmekle 
yoldan geçenlere eziyet verecek hir şeyi kaldırıp bir tarafa atmak bir değil~ 
dir. Birincinin .gitmesiyle imanmas1ı gicfor; ikincis,ini yapmayan bir müslü, 
man ise dinden ,çılkmış sayılmaz. 

Küfrün de aslı ve daUarı vardır. İmanın ıher dah iman sayıldığı gibi, 
küfrün dallarına da küfür denir. Doğruluk ve haya imandan; yalancılık, 

· hayasızlık küfürdür. Namaz, Zekat, Oruç ve Hac imanın, bunları terket
mek ıde, küfrün dallanndandır. İbadet ve· taatın hepsi .imanın, masiyetıer 
de küfrün şubelerindendir. 

İman, söz, ve işle ilgili olmak üz.ere ikiye ayrıldığı giıbi küfür d.~ iböy le
dir. Küfür 1olan bir ısözü, kendi ihtiyariyle söyleyen adama kafir denile
ceği gibi, puta tapmak, Musha:f-ı Şerifi tahkir ve tezyif eylemek gibi küf
rün dallarmda.n birini ;işleyen <le !kafir ıolur. 

İman gibi küfür de Jkidir : Amel ,bakımından :küfür, inkar ve inat iİe 
küfür. İkincisi, Allah'ın isimleri ve sıfatlariyle ef'al ve ahkamına dair pey
gamberlerin ıgetirdiği şeylerin doğruluğunu bildiği halde inadından dolayı 
inkar etm~ktir. Bu kahil küfür, iman !ile ,birleşemez. Ameli kü:für; putlara 
secde, Mushaf-ı Şerifi tahıkir, peygamber ve şeria.te sövme:k gibi imanın 
aslı ile ibirleşmeyen fiillerdi~ [2]. · 

İbadeti terketmek, hırsızlık; zina, müslümamn müslümana silah çek
.. · mesi, \katillik gıihi şeyler de ibJrer ameli küfürdür. Fakat ibuıalar, sahibini 

iman ve İslam dairesinden çıkarmaz. 

[1 J Haşr suresi, ,ôyet : 7. 

[2] «Kim imônı (Allah ' ı, 

K~Ii.me-i şahôdeti ıve Jsıam şeriôtini) tanımayıp :katir olursa bütün y-0ı.,tığı boşa gitmiştir.» 
(Mafde : 5) Ay~t-J ıKur'ôniyye ıbunu ifade buyurma·ktadır. · (Feyizli) 
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İman ve küfrü bu suretle derecelere ayırmak, Alla:h'ıiı kitabını, iman 
. ve İslam:t ve bunların lev&z.ımını en ziyade ıbilen eshabın 'usulü ve onların 
sözleridir. iBıu meseleler doğru olarak ancak onlardan telakki olunabilir. 
Dolayısıyla büyük günahlardan olan lbir masiyeti yapmış olanların ebedi 
olarak ,cehennemde kalacaklarını, yahut hunların da ıkainil iman sahibi 
olduklarını söylemelk, eshabdan telakki olunan esaslara ayıkıridır. 

Doğrusu imanın dereceleri olduğu gibi, · şıirk, lküfür, nifak, fısk, zulüm 
ve cehalet :gibi şeylerin de dereceleri vardır. Bunların insanı İslam'dan 
uzaklaştıran, tslam'dan çıkaran kısımları ,~lduğu ıgilbi, İslam'dan uzaklaş
tırmayan kıs~mları da vardır. iSahalbe ve tabiinin sözleri ve ehl-i sunnetin 
mezhebi budur~ 

Bir :adamda küfür ve iman, şirk ve ,tevhid, taıkva ve fücur bıirleşebHir 
mi? Bıi cihef ehl-i sünnet mezhebin.in en büyük usullerinden biridir. Ehl-i 
sünnete göre birleşir. 

Hariciler, Mu'tezile, Kaderiyye .gibi bid'at ehline göre birleşemez. Bü
yük günahlardan birini işliyenin cehennemde ebedi oJarak ika1ıp kalmıyaca

. ğı meselesi lbıu esasa istinat eder. 

Yukarıda söylediğ1miz ,gibi, taatin hepsi · imanın dallarından olduğu 
gfüi, günah ve masiyetinheıpsi de !küfrün dallarmdandır, . Binaenaleyh bir 
kimsede imanın dallarından biri veya daiha fazlası ,bulunsa bile ona kafir 
denebilir. İşi, keriıdisinin §ııık v'e küfür ile, vasıflandığını gösteren, bununla 
beraber ,İslami ve İslamın şeriatını iltizam eden bir kimse, hem küfür, hem 
de İslam ile ·vasıflanmış, kendisinde şil'k ve tevhid toplanmış .sayılır. 

Bir adamda imanın aslı olmadığı ha,1de dallarından 'biri !bulunmakla ona 
ı:nü'min denilmesi lazım ,gelmez. Bu nasıl böyle ise, imanın aslı mevcut oldu~ 
ğu halde küfrün dallarından !birinin bulunması ile de <4Dinden çıktı>> mfti_ 
nasırta, <<KAFİR» demek icap etmez; nefse'l-emi:rde o şey !küfür .de olsa. Ma
mafih bu, (<~İMANIN DALINA İMAN; NİFAKIN DALINA NİFAK; KÜF
RÜN DALINA KÜFÜR>> denilmesine de bir mani teşkil etmez. 

İmam Gazali der ki : <<LA İLAHE İLLAL:UAH MUHAMMEDUN RESÜ
. LULLAH>; demekte devam ettik,çe ve peygambere inanmadığını gösteren bir 

söz veya işte bulunmadıkça, «Elhl-i Kıble>> yi ıtekfir (kafirlikle itham) dan 
. sa·kın. Şu kanunu da ıbil iki : ,İMANIN ASLI ÜÇTÜR : . 
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1 - ALLAH' A İMAN, 

2 - ALLAH'IN RESULÜ H z. MUHAMMED'E İ.MAN, 

3 - AHİRET ıGüNüNE İMAN. 

Bundan ~a.,şkaları imanın feri'leri (dalları) dir. Şunu da ıbil ki İma-



nın ,feri'lerinden ötürü 'bir ıkimse tekfir. edilemez. Yeter ki Pey·gamber 
(.S.A.V.)'in tebliğ eylediği tevatür yoluyla ,belli ve onu inkar etmekle pey

. gamhere inanmak manası olan dini bir aslı inkar etmemiş olsun. 

Yukarıdan beri vermiş olduğumuz izahattan anlaşılıyor ıkl islam'da 

tekfir ve afaroz kolay .bir şey olmadığı giıbi kimsenin hakkı da . değildir. 

DİNSİZLİK 

Dinsizlik, idin hissinden sıyrılıp Allah'a ve · ahirete inanmamak ve 
inkar ,etmektir. En (büyük :gayesi de tabiatta ,her şeyin insanlara mübah 
ve insanlar arasında müşterek olmasıdır. Dinsizlik, aile ve cemiyet haya
tı için lbir sebeb-i ,felakettir ki ihunun neticelerini şöyle hülasa edelim : 

1 - Dinsizlere göre, bütün din ve şeriatler, evham ve hayal mahsulü
dür. :İnsanın ıbunlara dayanarak !kendinin, başkalarından daha ziyade bir 
şeref ve meziyeti haiz olduğunu iddia etmesi doğru değildir. İnsanın ha
yatı nebatatın hayatı gibidir. iBinaenaleyh insan için en büyük saadet, 
tabiatın kendisine !bahşettiği zevk ıve lezzetlerden istifade etmesidir. İnsan 
din, şeria.t, edeb, haya ıgibi şeylerle \bağlı olup kendini nefsinin zevklerin
den mahrum etmesi doğru k:ıeğildiı,,;, 

Milattan dört asır öne~· bazan felsefi meslek, bazan da ictimai bir şe

kilde zuhur eden dinsizlik, insanlık uğruna, mutlak müsavat ve hürriy~t 
müdafaası uğruna Allah\ ve ahiret hayatını inkar etmiş, bu yolda mad
deyi .kahul etmekle, alem.in bir tesadüfün eseri olarak vücuda geldiğini 
tasdik etmiş ıkainatın idışında bir fail-i ;muhtarı reddetmiştir. 

2 - Dinsizlikle ahla.ık birleşemez. Çün!kü ahlakın menıhaı ve dayanağı 
DİN'dir. Din gidince :her türlü faziletlerin yerini her nevi rezaletler alır. 
Allah'ı :ve ahiret ıınes'uliyetini kabul etmeyen bir adama ,göre hayatının 
gayesi, hissi zevkleri olup, ahlaksız ~lması gayet tabii !bir haldir. Dins.iz
likte, emanet ve doğruluk da olamaz. Çünkü bütün a~ulara ulaşmak her 
ne suretle o,lursa ıolsun ıonun için bir haktır. liman ve haya kalbinden si
linmiş bir insanı, bu gibi rezaletlerden hangi kuvvet men edece'ktir? 

3 - Dinsizlik, cemiyet ve hürriyet :fiikirlerini de mahveder. Ahlakın 
kaybolması, hukuk ·fiikrinin kaybına, hu ise cemiyet :fikrinin sönmesine 
selbep olm. Aynı zamanda Ulühiyet ve ımes',uliyet fikirleri aradan çık
tığı takdirde fertleri, hayatta hodgamhktan başka bir şey, seıvk ve. idare 
edici Olamaz. Dinsizlerde cemiyet ıgayesi yerine mefkure ikaim olacaktır. 

· Mukaddesat !namına ihiçıbir ıesasa imanı oLmayan din~i:z bir anarşistin 
bomba ile binlerce adamı telef ettiği ihalde z·erre kadar vicdan azabı his. 
setmemesi' de ıbunun :içindir. 

105 



Dinsizlik, insanlara mutlaik hürriyet ,bahşedeceği _ gayesiyle onları, 

hayvanlar gibi başıboş bırakacağıcihetle, ha~il{i hürriyeti de mahveder. 

4 --:-- Dinsizlilk, aile 'fertlerini de ·yıkar. Çünkü dinsiz için en büyük va
zife ;t~.lbiatı taklittir; ta!biatıta ise aile yoktur. Binaenaleyh •bir, dinsizi aile
sine bağlı yan ;bağ aıicak ınenfaattır. •Bu menfaat sarsıldığı . veya daha kar
lı menfaatlerle ikarşüaştığı zaman aile bağlarının kopması kadar ·gayet 
tabii lbLY şey (olamaz~ . 

' 
5 __..; Dinsizlierin, ahlaklı ,görünmelerinde b'azı sebe:pler vardır : Din 

tenbiyesi telkin e.den bir muhitte büyümüş olması, ~anun . korkusu, mu- · 
. hitin .fenalık yapmasma tahammül _ etmemesi, ' ahmaklık v;s. gibi. Bu 
sebepler olmadığı veya ,kaybolduğu :zaman hakiki ·bir dinsızin fazilet sahi- · 
bi ıolma~ıİıda hiç lbir sebep ldüşünüleme·7.i. 

Hülasa : İnsanlar; kalp, vicdan, hikmet, ıtefekkür, ahlak, . siyaset . ve 
· ictimaiyyat noktasında_n dine muhtaçtır. 

Nihayet lderi;z jk:i 

Allah'a, ıO'nun peygamberlerine ve Şeriatın esaslarına imanı ol-an mu
vahhi tlerden, işle·dikleri .günahları dolayısiyle, .-cehenneme girmiş olanlar, 
cezaları •kadar .azab -çektikten ısonra oraçlan çıkıp yine Cennet'e girecek
lerdir. Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan, Cehennem'de kalmaz. 

İMANSIZ KAFİRLERE GELİNCE : Onlar, ebediyyen Cehennem'de 
kalacak1ardır. Ehl-i 'Sünnetten meşhur olan mezhep ve itikat budur. 

· ALLAH'IN KİTAPLARINA İMAN 

Müslümanlığın üçüncü ıtemeli Allah Teala'nın Kitaplarına (bütün 
Kütüib-ü ıMünzefo'ye) iman :etmek, inanmaktır. 

Kitaplar~ iman şu suretle olur : <<Allah Teala Hazretleri, Kelam sı
fatiyle muttasıftır, bazan: doğrudan doğruya, hazan melek vasıtasiyle pey
gamberlerine söy le~ştir; ıEnbiyasından 'bir :kısmına : İ tiıkad, faraiz -ve 
ibadat, ahlaikiyat ve iotimaiyat, sünnet ve hadlere taalluk eden birçok hü
kümler ıve ha:kikatler tebliğ !buyurmuş; Kitaplar inzal eylemiş, ,din ve
şeriat !öğretmiştir. 
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Allah Tela'nın peygamberlerine vah.y S):lr~tiyle tebliğ buyurmuş oL 
duğu bu ahkam ve hakikatlerin ve bunları ifade eden lafızların topuna 
birden <<llahi veya Semavi Kitaplar» denir ki <(Allah tarafından inzal 
olunan kitaplar» ıdemektir .. 

Bu kitaplar; Allah'ın kelamıdır, Allah sözüdür. Hz. Muhammed 
(S.A.S.) 'e inzal olunan ~ur'an'a iman ettiği gi'bi, ondan evvel diğer pey
gamberlere Allah tarafından vahy ve inzal buyurulmuş olan Tevrat, Ze
bur, 'İncil, Suhuf gi'bi İla:hi Jütaplann hepsine iman etmek, onların da Al-, 
lalı :kelamı olduklarını tasdik eylemek her mü'min üzerine farzdır [1]. 

· Ancak Kur'an-ı Kerim'den önce diğer peyıgamberlere inzal buyurul
muş olan !kitaplar, aradan zaman geçtikçe birçok tahrifata uğramışlar 
ve hatta 'asıl nüslhaları mahvolup gitmiştir. Buıgün yahudilerle hıristi

yanların elinde bulunan ve Kitab-ı Mukaddes namını alan ve .geçen pey
gamberlerin kitapla;ı sanılan kitapların hiçbirine ıİl&hi ve Semavi Kitap
lar nazariyle bakılamaz. Bi,z tbütün peJigam'l;ıerlere Allah tararfında:11 gön
derilmiş olana iman ederiz. ıBununla beraber bugün Kur'an'dan başka as· 
lını muhafaza edelbilm~ş İlahi ve Semavi bir Kitap olmadığını _da bi
liriz. 

-Semavi Kitapların büyükleri dörttür : Tevrat, Zebur, İncil ıve Kur'an-ı 
Kerim; Tevrat Musa (A.S,)'a; Zebur, Davud (A.S.)'a; İncil İsa · (A.S.)'a; 
Kur'an-1 Kerim bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (~.S.)'a nazil ol
muştur. 

Bunlardan !başka Hz. Adem ile Hz. İıbrahim'e on'ar sahife, Hz. Şit'e 
elli sahife, Hz. ıİdris'e otuz sahife nazil olmuştur. 

Bu kitapİar, bu peygamberlere melek vasıtasiyle inzal ve tebliğ bu0 

yurulmuştur. Peygam'be:r:lere inzal olunan bu kitaplarda Allah Teala Haz
retleri, ,insanların din ve dünyalarına ait hükümleri beyan buyurmuş, 
hayır ve şerri,· iyiyi ve kötüyü, helal ve haramı bildirmiş, va'd ve vaidde 
bulunmuştur. 

[1J 

«Onlar. ki sona indi-

rilene- ve senden önce indirilenlere iman · ederler ... » 

«Hepsi Allah'a. me-

!eklerine·, )kitaplarına ve peygamberlerine imqn ettiler.» (~koro sOresı, ayet 4, 285). 
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Allah tarafından peygamberlerine te,bliğ buyurulan Kitapların aslına · 
im.an ederiz. Allah Teala'nın peygamberlerine gönderdiği kitapların 

hepsi Hak'tır. Fakat onlar, Allah tarafından inızal olunduğu gibi, hiç bo,
zulmadan ıkalmamışlarıdır. Bunların içinde hiç bozulmadan kalan yalnız 
Kur'an-ı Kerim'dir. Başkaları sonradan bozulmuş ve İlahi mahiyetlerini 
kaybeıtmişlerdir. 

Tevrat; Allah Teala tarafından Hz. Musa'ya, kavmine tebliğ ve on
ları irşad eylemek üzere inzal :buyuııulmuş olan İlahi bir Kitap olup, vak
tinde onunla am:el olunurdu:. Hz. Musa'nm vefatından bir müddet sonra 
bazı sebep .ve amillerin de tesiriyle Tevra,t'ın aslı zayi' oldu. Bugün Ya~ 
hudi'lerin ve Hıristiyan'ların elinde bulunan ]'evrat, Hz. Musa'dan asır

larca sonra şunun ıbunun tarafından yazılmış bir kitaptır! 

İncil'e gelince; bugün onun ıda asıl ve sahih bir nüshası yoktur. Hıris
tiyanların elinde bulunan Ahd-i Cedid denilen kitaplar, Hz. İsa'ya Allah 
tarafından, inzal buyurulmuş olan İncil değildir. Bunlar, İsa'dan çok son
ra başka başka insanlar tarafından yazılmış birer kitaptır. 

ŞERJI VE İZAH 

Semavi Kitaplar demek, Allah tarafından peygarn.berlere inzal buyu
rulan kitaplar demektir. 

Allah Teala, yeryüz.ıünde kullarının dünya ve ahiret saadetleri için 
tutacakları işleri, gidecekleri yolları peygamberlerine vahy . ve ilham ile 
bildirmiş, peygamberler de Allah'dan aldıildarını insanlara tebliğ etmiş. 

ler, öğretmişlerdir. Bu hükümlerin ve talimlerin Hey'et-i mecmuası Ki
tap'tır. Bunların bazısı büyük, bazısı da ufaktır. Büyük Kitaplar : Tevrat, 
Ze!hur, İl];cil ıve ıKiur'an-ı Kerim'dir . Şimdi bunları biter birer i,zah edelim : 

TEVRAT = AHD-İ ATİK ,: 

Tevrat, İbrani bir :kelime olup şeriat ve kanun demektir. Bu şeriat, Hz. 
Mu'sa'ya Alla'h tarafından vahiy ve ilham ıile ıbHdirilmiş ve kavmine ·tebliğ 

etınesi ,Mus,a'ya emrolunmuştur. Hz. Mius·a, şeria,tı ve ıbu kanunu, kavmine 
heım anlatmış, hem de yazıp teslim etmiştir. 

İşte biz müslümanların, ilahi ve settnavi bir Kitap diıye iman ettiğimiz 
<~Tevrat>> hudur. Cenaıb-ı Allah tarafından Hz. Musa1ya inzal huyurıilmuş 
olan <~eriaıt ve ah!kam» !d,ır. 

Biz, Hz. Musa'ya böyle ıbir kitap inzal ıbuyurulmuş ;olduğuna iman ede
riz. Bununla .bera:ber, :bugün elde bulunan ve Alhd-i Atik adıriı alan mecmua
nın, vaktiyle Hz. Musa'ya Allah tarafDndan vahiy o1unan Tevrat olduğunu 
kahul edemeyiz. Çün;kü bunların bugünkü şel],{illeriyle ne Hz. Musa'ya, ne 
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de ıherhangi bir peygambere nazil ve onun tarafından insanlara tebliğ edil- · 
miş ıbir Ki,tap olduğu muttasıl senet ile sabit değildir. Herhangi bir kita1bın 
itikadı ;vacip, sema·vi bir kitap olabilmesi için, Peygambere kadar dayanan 
bfr muttasıl senetle sabit olması lazımdır; yani tevatüren salbit olmalıdır . 

. Bir zan ve vehim ile <~Bu kitap falan peygamberindir» demek, hakikaten 
onun olduğunu isbat edeme·z. 

Halbuk,i: Hıristiyanlar tarafından hepsi,ne ıbirden Ahd-i Atik namı veri
len ve otuz dokuz sifr (cüz veya !kitap, yahut risale) den mürekkep olan 
mecmua şöyle dursun; Yahudiler tarafından 'bizzat Hz. Musa'ya nisbet ve 
ona nazil olan Tevrat diye kabul olunan ve hatta bunların içinden sifr-i 
tesniye dahi, Hz. Musa'nın Cenab-ı Hak tarafından tebliğ ettiği · ve ayrıca 
yazmış o1duğu Tevrat değildir. Bunların Musa (A.S.) dan asırlarca sonra 
yazıldıkları Yahudi ve Hıristiyan alimlerince de kabul edilmiş lbir hakikat
tır. 

AHD-İ ATİK VE TEVRAT : 

Asıl Tevrat ne idi, s'onra ne oldu, buıgünkü Tevrat kim ta;rafından ne 

suretle yazıldı? .. 

Ahd-i Ati:k, otuz dokuz cüzdür; huınlara esfar (sifrler) denir. Bunların 
bir kısmı Musa (A.S.)'a, diğer kısmı Beni İsrail peygamberlerine nisbet 

. olunmaktadır. Bir kısmı da mektuplardır . .Mus·a '(A.S.)'a nisıbet edilen bun
lardan ilk beş sifr (kitap) olup şunlardır : Tekvin, Huruç (Çıkış), Levililer; 
Sayılar, Tevrat el-Müsenna v:eya 'Tesniye. Tevrat işte ıbunlardır. Bu otıuz 
dokuz sHirden . ·başka Makabin sifr.i, Baruıh siıfri gibi do,kuz sifr daha varsa 
da bunlar, ancak katoliklerce muıkaddes olup J>rotesfanlar ve Yahudilerce 
mukaddes :değildir. 

Y:u!karıda söylediğimiz gibi lkavımini irşad eylemek ü:zere Cenah-ı Hak 
tarafından Musa (S.A.)'a Tevrat ,ve şer:iat inzal olundu. Biz müslümaınlar 

Kur'an-ı Kerim'in ıhaıber verdiği ·ve imaın edilmesini zaruri kıldığı hakiikate 
inanırı·z . 

Musa Aleyhisselam, Tevrat'ı kavmine ,tebliğ ettiği ıgi'hi -Ahdı-i Atik'in 
beyanına ·göre- Hz. Musa tarafından taşlara yazılmış olan Tevrat nüshası, 

Ah bar' a [1] ve diğer Beni İsrail büyüklerine tesHm ve onun Sanduk-u 
Şehade (Tabut-u Sekine, Tabut.u Ahd, Tabut-u Şehade)'ye koyarak muha
fazasına ihtimam olunmasını ve her yedi senede diğer ,bir rivayete göre üç 
senede hir kere Gufran ,Bayramı günü çıkarılıp halka okunmasını ve için-

[1] Yahudi ,bilgin leri, hahamları (Lügat - Devellioğlu) - Feyizli -
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·. dek;i ah!kamın Beni İsrail'e dıuyurulmasmı kendilerine tavsiye etti. Bu nüsha . 
Sandılk'm, içine ıkonmuştu. Bir asır ikadar burada muhafaza edildi. 

. . . . 

Musa (A.S.)'ın vefatından s1onra bir müddet daha Ruhani Reis Hz. Ha· . . . . 

:mın yanında kaldı. Har.un 1 (A..S.)ın.vefatiyle vesayet Yıuşa'a geçmiş ise de 
Ruhani Reislik, Levi '1rolundan ·olan Harurı. sülglesinıde !kaldı. Çünkü Harun 
(AS.), ıMusa (A.S.}'m vasisi ve Peyıgamberlikte müşterek idi. Fakat ilk 

· taıhaıka ortadan kalktıktan sOıilra Tevraıt, asli şekliyle muhafaza edilemeyip 
· birçok tahrifü.ta uğradığı ve hatta aslı tamamen mahvolduğu da tarihen sabit · ... 

. bir hakika·ttfr. Bunun nasıl oldıuğun.u ·ve se:beplerini izah edelim : 
·. . ' 

· 1) O zamaın ilahi ye semavi kitapları ibaresiyle ezberlemeilqöyle dur- . 
sun, yfrzünden oikumaık ıbile pek az <kimselere nasip olurıdiu. Ez.berlemek.te 
dini ıbir mecburiyet de yoktu. Onun için Tevra;t ınüshaları, herıkesin elinde 
bul~nmaz<li. .Onun bir nüshas[ Hz.. Musa tarafmdıan taşlara yazılarak «San
duk-u Şehade»nin içinde muhafaza olunması ve muayyen ;ene ve günde çı
karılıp halka okuınması, kavminin ileri gelenlerine vasiyet ohinmuştu. 

2) Musa (A.S.)'in vas.iyeti mucibine Tevrat, yalnız «Tabut-u Şeiha
. de>>nin içinde ve anca:k Harun su.lalesine mensup en büy,ü,k kahinin muha
fa:zasında bulunacaktı. 'Çünkü yine kendi ,kitaplarından anlaşıldığına göre; 
Beni lsrail mabette topiandıkları zaman, Tevrat'ı onlara Haruni Kahin, Ta
butu'l-A:hiıd'den çıkarıp okuyacak ve onlar da dinleyecelklerdi. Bu toplanma 
ise üç (diğer bir rivayete· göre yedi) senede 'bir lkere vuku /bulacaktı. 

·. Binaenaleyh Tevrat, her tarafa yayılmış olmayıp yalnız Taihutu'l-Ahid'
de ve Haruni Kahin'in muhafazası altında hu1unuyordu. 

3) Hz.. Musa'mn vefatından sonra Yuşa l(A.S.) otuz bir sene Beni İs
rail'in içinde ibulundıu. Bu mü.ddetiçinde Harun (AS)'m oğlu El-Azar, Yuşa 
ile heraiberdi ve Tevrat da ıonuri yanında idi, ·başka kimsenin yanında değil
di. Bundan sonra, Azar'ıri oğlu Fenhas (Penıhas) Beni İsra.irin başına geçti, 

. yirmi beş sene Beni İsraffı idare etti; Tevrat da yalnız bunun yanında bu
lunuyordu. Bunların devirlerinde Tevrat ile amel olu,nıdıu !Ve Tevrat muh·a
faza. ed.ildi . Fakaıthundan sonra vaziyet değiş.ti. Beni İsrail · dinden dö_nereık 

· açıktan açığa putlara taptılar. 

Hz. Daıvud',un, Beni İsrail saltanaıtmı eline aldığı tarihe kadar devam , 
eden ıheş ıasır içinde, Beni İsraifin başına yirmi dört hüıkümıdar . geçmiş ve 
bu arada. yedi kere dinden dönme vu,kua gelm~tir [1]. ı}l:ülkümdarlar deği~ 
tikçe zaman zaman başgösteren v~. bir buçuk asr a ulaşan hu dinden dönme 
devirlefiınde Beni İsrail, Hz. ı1füsa'nın dinini b'lrakıp !küfürlerini .ilan etmiş-

' . . 
[11 el.-Mıil,ei ve'n-Nıtioı - Nücümu'I-Mü!htedin. 
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ler, putlara tapmışlardır. Bir aralık, yeni Kahin-i Ekiber Ali zamanında, 
<<-Tffüut..u Şehade» Filistinlilerin eline geçti, yedi ay ellerinde ikaldıktan son
ra iade olundu. 

Şimdi insafla düşünelim : Musa (A.S.)'m sağlığında hile ikide-bir Haik 
Din'den yüz çevirmek ve altunda,n buzağı yaparak ona tapınmak istidadını 
gösteren ibu adamlar. ıba·şlarındaki Melik ve ,Emir'lerin ,tesiriyle Tevrat'ın 

gösterdiği yolu bırakıp ilan-ı küfür ettiıkten ve putlara tapındıktan s·onra, 
artık bunlardan Tevrat'a hürmet beklenir mi? Bunlar, kudsiyetine inanma
dilldar1 ıhir kitaibın . muhafazasına iihtimanı ederler mi?. İçlerinde mu:hafaıza 
etmek isteyen bulunsa bile, böyle !bir memlekette bunun muhaıfazası kolay 

-olaıbilir mi? Bu ikadar dar ve mahdud ıbir memleıkette <<Sanduk•u Şehade» ve 
onun içindeki Tevrat muhafaza edileıbilir mi?, ,Efüette edilemezdi ve edile,, 
medi. Nasıl ki Hlz. Süleyman. Beni .İsrail saltanatını eline aldığı zaman 
Taıbut-u Şehade açılmış ·ve içinde <~vamir~i Aşere = On Emir» yazılı iki 
levhadan ıbaşka bir şey '.biulunmamışıtı [2] . Demek !ki evvelki inkılap ve din
den dönme sırasında Tevrat zayi' olmuş ve «Tahut.ı Ahd>>in içinde Tevrat 
kalmamıştı, fakat bu zayi' ne zaman? .. Orası yakinen belli değildir. 

Hz. Davud'la Hz. iSüleyrrian I3eni İsrail idaresini ellerinde tuttukları 
müddetçe, Hz. '.Musa'nın şeri.a.tiyle amel ,ve onun dinine ıhürmet olundu. 
Çünkü bunlar_ da peygamber idiler. Faikat Süleyman (A:S,.)'dan sonra, Beni 
İsrail yine dinden döndü ve devlet ikiye ayrnldı. YAHUDA ve BÜNYAMİN 
kollan, Kuıdüs ve havalisinde hükümran olup, huna Yahudi devleti deni
yordu. Diğer On Kabile de Nablı.ls ve havalisinde idi; !bunlara İsrail devleti 
-denirdi. İsrail devleti M. _ö. ı9!62'den 706'ye kadar deıvam etti. İlki buçll'.ik 
asırdan ziyade süren bu devletin başına geçen yimni bir hüıkümdarın hepsi 
dinden dönüpaçıktan açığa putperestlik ilan ettiler. Halk da bunlarla bera
ber olup Hz. Müsa'nın dinini ıbıraiktılar. Artıik Tevrat'ın ismi bile anılmıyor
du. Hz. Süleyıman'dan sonra iıbadet için Beyt-i Makdis'e hir kere bile girme
diler. ve orada topla:nmadılar. Bunlar .ne peygamber, ne şeriat hiç bir şey 
tanımıyorlardı. İçlerinde Tevraıt'ı tanıyan ve !oına imanı olan hazı kahinler, 
Yahuda devletinin m'erkezi olan Kudüs'e 'hicret ediyorlardı. Arasıra zuhur 
eden ve kendilerini Hak Dine davet eyleyen pey,gamberleri de türlü türlü 
işkence ile öldürüyorlardı. İki kere Kudüs'e hücum ve oradakilerle muhare
be ederek Beyt~i 11:a!kdis'de ne varsa hepsini yağma ettiler. En sonra Mtısul 
hüikümdarı Süleyman el A'ser (Salama,nsar) İsrail ,cfovletini tamamiyle ezip 
halkın çoğunu ıkılmçtan ıgeçirdi, sağ ıkalanlari da esir edip Amid ve Cezire' -
ye götürdü ve hu devletin ımerkez-i olan Nablus ve havalisine de Amid ve 
Cezire ·ahalisini yerleştirdi .. Bu yerlerin ahalisi Samiri oldu'klarmdan orada 
Sam.iriliği ila.n e,ttiler. İşte o tarihten itibaren İsrail devletinin vücudu yer
yüzünden ikaldırıldı. 

[2] Sifr·i Mülük, ,Bab : 8, ôyet : 9. 
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Kudüs'teiki Yahudi devleti11e gelince : Bu devlet 400 sene kadar devam 
etti ve yirmi ib:ir hükümdar geldi. Bunların '.beşi hariç olmak üzere hepsi 
mürted ve kafir idi. Bunlar da Hz. Musa'nm dinini bırakıp en koyu putpe
restHk ilan ettiler. Bunların zamanında tapınmak için .her tarafa putlar ko
nuldu; Beyt-i Makdis'in kapıları kapandı, oraya ibadet için kimse gitmez 
oldu. İlk defa Mısır Meliki tarafından bunlarla harp yapıldı ve Beyt-i Mak
dis alınarak içinde ne varsa yağma edildi. İki defa da İsrail devleti tarafın
dan yağma olundu. Onıbeşinci hükümdar. Yuşa .bin Anıun [1] da evvela ilan-ı 
küfür etmiş iken üç sene s'onra fo,vbe ve istiğfar edip Musa (A.S.)'m dinine 
döndü. Putperestliği yıktı. :Ifa. Musa'nın şeria,tini yeniden foya etmek iste
di, halk da !bununla bera!ber oldu. Mamafih seneler geçtiği halde kimse ne 
Tevrnt'tan bahsediyor, ne de.böyle bir kitap gör<l:üklerini söylüyorlardı. De
mek ki Tevrat :halkkındaıki tevatür, bundan evvel kesi1mişti. Nihayet hüküm
darlığının on sekizinci yılında Hılkiya namında bir kahin, .Beyt-i Makdis'te 
Tevrat nüshasını (yani Tesniye Kitabım.) 'bulduğunu ilan etti. Bunu Yuşa'
ya .oıkudulkları zaman ıbıu kitapta ya,zılanlan icr:a etmediklerinden ötürü, Be
ni tsrail'in başına gelen felaketlerden pek ziyade mahzun ve mükedder ol
m,uştu [2] . 

Mamafih eğer böyle ,bir şey vaki idiyse, ne hu nüshanın Tevrat olduğu
na. ne de_ Büyük ıKahin Hılkiya'mn sözüne katiyyen itimat edilemez. Bir 
kere 'Beyt-i Makdis'te Hı]kiya',nın ·Tevrat nüshasını ibulmı.iş' o1masına hiçbir 
suretle ihtimal vedleme:z .. Çünkü Beyt-i Ma.kdis ihundan önce iki üç kere 
yağma ıolunmuş ve iondan rsonra :da putlara mahsus yer olmuştu. Her gün 
putlamn hizmetçileri girip çıktııkları halde kimse, öyle :bir şey söylemediği 

gibi Yuşa'mn saltanının 17. yılına kadar da Tevrat ismini kimse ne işitmiş, 
ne de böyle bir ikitap gördüğünü söylemiş.ti. Halbuki hükümdar, Hz. Musa'
run şeriatine ,tabi olmaya son derece haris idi. Hükümdarlığını!! üçüncü se
nesinde putperestlik i:zlerini mahvederek herkesi Hz. Musa'nın dinine çevir
mişti. Buna rağmen onibeş sene hiç 'bir kimseye Tevrat'ta.n bahsetmedi. 
Beyt-i Maıkdis'e her-gün gir.ip çıkan kahinler de böyle bir şey görmemişler
di. Orada böyle :bir nüsha olduğu halde, :onu kiırnsenin görmemesi şayan-ı 
hayret ~eğil midir? .. Nasıl 'Olur da onheş sene ,böyle ıbir şey görülmez? .. 

İşin doğrusu şudur: Hı]kiya ; hükümdarın, son d~rece mü'min ve Hz. 
Musa'nın şeriatine sadık olduğunu ,görünce, o zamana kadar ağızdan ağıza 
dolaşan rivaletlerden duyabildiJderini, doğr.u-eğri toplayarak 'bu onıbeş sene 
içinde · onları te'lif ve tensik ettikten sonra onu, Hz. Musa'ya nisbet etti. 
Çün!kü böyle iyilik için olan yalan .ve iftiralar, sonra gelen yahudiler ve ilk 
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[1) M. Ö .. 629 - 598 civa,rları (hazırlayan; 

[2J Aıhd~i Atik : !MülOk-u Rabi', ıBap : 22. 



hıristiyaniarca dinen müstahap idi. Hılikiya; milleti, Hz .. Musa'mn şeriati et
rafında ·toplamak · için bunları toplayıp Tevrat diye ilan etmeyi muvafık 
buldu ve yapıtı [1]. · 

Haydi farz edelim ki Hakiikaten Tevrat ~üshası Hılkiya tarafından 
Beyt-i Mukaddes'de bulundu ve Yuşa hüLlrumdarlığmın bakiyesi olan on üç 
sene Tevrat ile amel olundu. Faika.t Yuşa :ölür öl:ı;nez vaziyet yine değiş.ti, 
onun yerine geçen Yeıhohar tekrar putperestliği ilan etti. Haruni 'kahinden, 
Tevrat'ı alarak nerede Allah ismi bulmuş i~ onu çıkardı. Bun<lan sonra J:ıü_.:. 
kümdar olah Elyakim ise, Haık Din ile ala·kasını büsıbütün kesti, memlekette 
puthanele:r yaptı ve Tevra:t'ı Harfini Kahinden alarak yaktı . ve •büsbütün 
mahvetti. lBundan sonra gelenler de, hep ıbunun yolunda yürüdüler. Nihayet · 
Babil hükümdarı Buhtunnasır, Hadikya'nın hükümdarlığına tesadüf eden 
en son harpte Kudüs'ü tamamen zaptedip yahudilerin ç•olklarrnı .kılınçtan 
geçirıdi, sağ kalanları da esir edip Babil'e ,götürdu. Kudüs'ü ve surlarını baş
tan başa yıktı, yaktı. Ta'but-u Ahdi ve onun konulduğu mukaddes ·mahalli; 
mabed ve mu:kadd~s heykeli de yakıtı: Ar.tık ıorada hiçbir yahudi kalmadı 
(M, ö. 587 /588) Yahudilerin hu esareti tam yetmi§ sene sürdü. Bu hadisede 
hem Tevrat'ın. heım de -bu hadiseden önce mevcutbıulunup da- diğer enbiya- · 
ya nis1bet olunan .kitapların -eğer var idiyse- tama.men ma:hvedilip yeryü
zünden kaldırılmış olduğu ehl-i kitap ulemasınca da ıkaıbul edilen bir haki-
kattır. · 

Milattan Önce 526'<la İran Şanı meşhur Keyhüsrev, Babil'i zaptederek 
orada bulunan yahu<lilerin Kudüs'e dönmelerine müsaade etti. Bunun üze-

[l] Tesniye ·kitabınin neşir :hususuna; dair muhim bir metin vardır : «Yuşiyo (Yosias)'nın 
zarnan-ı hükümetiiıde vaktiyle zayi' edilımiş çok eski bir eserin (Tesniye kitabının) Süley
man Môbedi'nde keşfedildiği .iddia ve debdebe ile ıilôn olundu. Bu yolda Aıhd-i ,!\tik nüs·ha
larının keşfedildiği ha:İ<kında.f<,i rivayet tari·hleri daima şüphelidir. Binaenaleyh mezkur sifr'in 
(kitabın) evvelö· zay,j' edilmiş i·ken sonradan ,keş-f$dilmiş o.iması d;eğil , belki herhangi bir 
devir,de sonradan yazılmış olması da•ha ziyade muhtemeldir. Vol,ter, bu ·kitaba «Yerernya 
(Yeremie)»nıin yardım etmiş olduğunu farzed'iyor ki Dinler Tarihi erbô'bmca · ıbu, tamamen 
atılacak bir fikir değildir. Çünkü Ermiya (Yeremya)'nrn kitabında ve ·bilhassa kölelerin 
azödıiıa ve ·bu tedbirin zenginler orasında Jiusüle getirdiğ i kötü tesire ait fıkralarda mü
teaddid işöretler var,dır. (Tar-ı,h.;i Edyön - iMalhmud Es'ad). 

Araştıncıların bu ıhusustakı ,görüşleri ,ş,udur: Hıl1kiya Yuşa'rıııi Tevrotlo amel etmeye 
meyletmesini fırsa,t 'bilerek bu onyed i sene zarfında Tevrot'ııi sefirleri dediği şeyi yazmış
tır. Bunlar onun kendi uydurmalarından ve hat.kın ağzından düyduklanndtın başka ıbir 

şey değildir. Bu mevzuu büyük araştırıcı W. Durant'ın şu sözüyle bitirelim: ((Bugün Mü
sa'nın şeriatı,ridpn ,bize, <f0n emir» den ıbaş,ka · bir şey kalmamıştır.» · 

Prof. Dr. Ahmet Çelebi «MukayeseH -Dinler Açısından Yohudilikıı tere. ist. 1978 s, 262 
(Kısastu'l-;Hadôrtı - Z/371 den) - Feyizli. - ' 
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rine · Yahuda ve Bünyamin sı!btlar1ı [1] tekrar Kudüs'e geldiler. 
Beyt-i' Mukaddes'i, ıSüleyman .Maibe<li'ni ve şehri yeniden yaptılar, imar et~ 
tiler. Ya1hudilerin dönmelerine müsaade edildiıkten 69 sene sonra Babil'de 
yahudi sülalesinden Nehemya ·adında salih ıbir zat doğdu. Bu adam mü'mirı 
idi. Nehainya, Babil meliki tarafından Kudüs'e hakim ve vali tayin oiundu . . 
Kudüs'te yahudileri islah ettL İşte bunun zamanında (M.Ö. 445), yahudiler
le hıristiyanların iddialarına rgöre, Azra, Hz. Mılsa'nın şeriatini tedvin ve 
.halka taliJn etmeye başladı ve Tevrat'ı yeniden yazdı ve bugün elde bulu
nan Tevrat da Azra tarafından yazilmış olan Tevrat'ın nüshalarıdır. 

Yahudi devletinin kuruluşundan yrkılışına kadar geçirdiği ;tar ihi seyir 
dikkatle ta:kip edilirse, yaıkinen anlaşılır ·ki, Hz. Musa'ya nazil olan Tevrat, 
kat'iyyen muhafaza edil?miyerek 'daha Babil esaretinde yeryüzünde onun 
bir nüshası bile · kalmamıştı. Bu cihet, yahudi ve hıristiyan ulemasınca da 
kabul edilmiş bir hakikattir. Onlar Tevrat kayboldulktan sonra Azra'nın ye
nid,m ilham ile yazmış olduğunu kaJbul ederler. Binaenaleyh Azra'riın yaz . . 
diğı idida edilen Tevrat'ın, yazıldığı şekilde ,bugüne ıtadar kalmış olduğunu 

kabul ederse1k, ıbugün elde bulunan Tevrafın E z. Musa'ya nazil olan Tev
rat olmayıp en az Ba.ihil esaret.inden sonra, yani Musa ,(A.S.)'m vefatından 
~ri:ben on bir asır .sonra y;:ızılnuş bir kitap olduğunu !kabul etmek zaruret i 
vardır.. 

AZRA (ÜZEYİR ALEYHİSSELAM) TARAFINDAN YAZILDIGI 
İDDİA ·EDİLEN TEVRAT'IN iİLMİ ·KIYMETİ : 

Tevrat tamamen zayi' olup sonra , Azra (AS.) tarafından yazıldığını 

yaıhudi ve hıristiyan uleması müt~fika:n kabul ettikten sonra, bunun nasıl 

ve suretle yazıldığında muhtelif rivayetler vardır. Meselenin iyice t enevvür 
etmesi, aydmlığa kavuşması için onları da burada hülasa etmeık faydalı ola
calktır; 

1) Tevrat'ıri asıl niishası yakılmıştı . ve Tevraıt'ı . kimse bilmiyordu. 
Sonradan Azra onun içindekileri Ruhu'l-Kudüs yardımıyla <tekrar topladı 
(yazdı). 

2) Semavi kitaplar zayi' olmuştu, onları tekrar yazması Azra'ya ilham 

olundu. 

3) · Mukaddes ikitaplar tamamen mahvedildiikten sonra Azra il'ha.ni 
ile t,eıkrar ıon~ar:ı. meydana çı:kardıı. 

[1] Diğer kabiİeler , komşu ibuluiıdukları ahôli ile karıştılar. 
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4) Tevr'at'ın asıl nüshası ile Ahd-i Atıık Mtaplarınm nüshaları Buhtun· 
nasır asikeri tarafından mahvedilmişti, s.onra Azra vasıtasiyle bunların sahih 
.ve . doğru nakilleri ortaya çikarılmış ise de Eni tokes hadisesinde tekrar o 
nakiller zayi' oldu. Bunda ilim ehlinin ittifakı vardır. 

5) Azra, Tevrat'ı BeyLi Makdis'te .büldu, birçok yerleri eksik ve yan
lıştı, o:iıları islah ederek yeniden yazdı. 

6) Azra, kendisine ilham olunan Tevrat'ı ezberden yarhudi cemaati 
huzurunda okudu. Ne ondan evv~l. ne de ondan sonra Tevrat'ı e2Jberden 
okuyan bir fert bulunmadığı için Azra'ya (Üzeyr'e) Allah'ın oğlu! dediler 
ve ona ihadet ettiler. Azra ölürk~n onu, Be~i İsrail'e okuma,sı için tilmizihe 
(talebesine) vereli. Beni İsrail' ondan aldılar. 

Acaba birbirini tutmayan şiı ri;ayetlerde doğ-ru ve ha,kikate ' ya<kın olan 
. var mıdır? Varsa hanıgisri.dir? .. Onu, Alla'h'dan 'başka kiryıse katiyetle bile

mez. Yalmz bütün bunlarda müşterek bir nokrta var : «Tevrat'ın asıl nüsha· 
sı muhafaza edilememiştir.» Azra'dan evvel'yeryüzünde Tevrat'ıri sağlam 
hir nüshası ıkalmamıştı. Kudüs'ün mükerreren zaptediLİnesi, Tevrat'm saklı 
bulunduğu «Tahut-ı Şehade>>nin l:ıa'zen ,başka yerlere götürülmesi, bazen 
tahrip olunması ve nihayet ya'kılması, yahudilerin tekrar t,ekrar dinderi 
dönme ve esaretleri dolayısiyle Tevrat da zayi' olmuştu. Nihayet yetmişse; · 
ne süren esaretten -geldikten kırk sene· sonra Azra (Üzeyr A. S.) tarafından 
yazıldı. Fa:kat biz Azra'nm bunu ilham ile yazdığını ve yaz{hkları aynen Hz. 
Musa'ya nazil ve itikadı vacip olan Tevrat olduğunu yine kaıbul edemeyiz. 
Çünkü böyle olduğ1rna dair bir sahih ve muttasıl senet yoktur. Şu halde 
bunun ilham ile yazılmış asıl Tevrat olduğu ilm'en sabit değildir. Bu hususta 
zan, h içbir şey ifade et mez [1]. Bunları Azra'nın yazdığı s'.1bit olsa bile son
rakilere intikal ettiği sabit değildir. Nihayet o da duyduklarını · yazmış ve 
okumuş diyebiliriz, 

A:hd-i Atiik, ;bugün:kü şekliyle , Bfı!bil esaret inden evvel mevcut ve ma· 
lum olmadığı gibi, vaktiyle Hz. Musa tarafından yazıiıp <(Sariduk-ı şehade» 

de muhafaza edilmek üzere kavmine teslim ettiği iddia edilen «Es-Far-ı 

Hamse>? [2] de malum değildi. Bu, yahudi ulemasınca da muhakkak-
. tır [3] .' 

[1) Zan ise hak olan ilmin yerini tutmaz : 

(Necm: 28f 

[2] Hz. MOsa'yanisobet edilen Tevrat'ın beş kitabına « Esfôr- ı Hamse,» den:mesi · meş
hurdur. (Feyizli) 

f3) .,Dinul laohi f1 Kütübi Enbiyö'füi, Doktor Sıdkı. · 
Kitôb- ı ıMu:kaddes Kamusu, Bost, C. 1, s. 559. 
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Haydi Azra'nm herhangi bir suret le Tevrat'ı Hz. -Musa'dan onhir asır 
sonra ezberden ·oıkumuş ve yazmış olduğunu k abul edelim. F a!kat böyle de 

· olsa yine hugüiı elde bulunan T-evrat'ı Hz. Musa'ya nazil olan Tevrat olma
dığı k?t'iyetle sabit tir. Çünıkü :ondan s-onra yine mühim hadiseler meydana 
geldi. Bilhassa Enitokes hadisesi zikre şayandır. Filhakiika Milattan 161 se
ne evvel Enitokes Kudüs'ü fethettiği zaman ele geçirdiği Ahd'~i Atıik kitap
larını parça parça ettikten sonra şöyle bir emir verdi : «tHer kimde AhcLi . 
Atik nüshalar:ından bir nüsha bulunur veyahut şeriatin merasimlerinden 
birini yaparsa derhal ölüm cezfusına m ahkum olaca:ktir! >> Bu emrin hükmü, 
bütü'n memleıkette taha!k!kuk ettirilmiş ve her kimin yanında Ahd-i Atik 
nüshası bulunmuş, yahut Hz. l\ıfüsa'nın şeriatiıie ait merasim ve iıbadetten 
birini yaptığı saıbit olmuş ise hemeri idam edilmiş ·ve bulunan nüsha da ya
lnlmış.tı. Bu :tazyiık tam üç buçuk sen e devam etti. Binaenaleyh . Azra tarafın
dan yazılcrp.ış olan Tevrat'ın hu hadisede imha edildiği muhaklka!ktır. Bu ci
het, bizzat yahudi tarihlerinde uzun uzadıya anlatıhnaktadır. Bundan sonra 
birkaç hadise daha vukua ıgelereık herbirinde yüzlerce ya'hudi kılıçtan geçi- .· 
rilmiş .. esaret ve hakaretle oradan oraya sürülmüşlerd!ir. · · 

Şimdi :kat'iyetle hüıkmede:biliriz ıki : . Bugün elde bulunan Tevrat, Hz. 
Musa'ya nazil olup da Beni İsrail'-e teslim olunan Tevrat o1madığı gibi, Az- . 
ra tarafından ilhariı .ile yazıldığı veya ke§fedildiği söyl-enen kitap da değiL 
dir . . 

DİGEl't BİR DELİL : 

· Halen elde bulunan Tevra.t'ın Azra tarafından ilham ile yazıld'iğı iddia 
olunan Tevrat olmadığına diğer bir delil daha vardır ki; o da Azra tarafın
dan ayrıca ilave ediİmiş olan iki tap ile «Esfar·İ Hamse» arasındakıi zıddiyet" 
t ir. Eğer :bunlar vaktiyle Hz. Musa'ya naziloiup s'Onra Azta'nın ilham ile 
yazdığı Tevrat olsaydı, Azra sonralki faslı · yazarken onlara müracaat ve o 
suretle nalklederelk aradaki muihalefet i kaldırırdı. 

ELDE BULUNAN MUHTELİF LİSANLARDAKİ TEVRAT NÜSHA
LARI VE BUNLARIN İLMİ ·KIYMETİ : 

BU;gün Tf vrat'm üç meşıhur 'nüs:hası vartjır : İbranice, Yunanca, Samiri-

İbrani Nüsha : İbrani nüsh a, Tevratın asıl nüshası (kabul edildiğin- · 
den) [lJ Yahudiler ve protestanlarca muteıberdır. 

[1] {Sa,yfo 119/1'deki tarife u ygundur.) (Hozırkıyoh ) 
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Samfri Nüsha : Yukarıda görüldüğü giıbi İsrail devleti yıkıldıktan sonra, 
onların yerini Samiriler alınış ve o,rada bulunan Beni İsrail de artık tama
men onlarla karışmıştı. Bunlar esasen veseni (puta tapar) olduklarından, 
Tevrat' a da ihtimam e,tmiyorlardı. Mamafih ıbunlar da :kendileri için bir 
Tevrat nüshası vücuda getirmişlerdi. Bu nüsha <(Esfür-ı Hamse» ile birlikte 
Yuşa ve ıHaikimler sifr'lerini de ihtiva ediyor ve birçolk, noktalarda yahudi~ 
lerin elinde brulunan İbranice nüshaya aykırı bulunuyordu. Bunlar Ahd-i 
Atik'te bulunan diğer sifr'leri kabul etmezler. Bu nüshaları yahudilerin hu
susi ibir maksatla tahrif ettiklerini Hıristiyan Katolik ve Protestan ulema
sı da itiraf ediyorlar. 

Yunanca Nüsha : Milat',tan 285 ,yıl önce yahudi ulemasından . mürekkep 
72 kişilik bir heyet, İs.kend'eriye'de toplanıp ellerinde bulunan İbranice ki- / 
tapları İibraniceyi ibilmeyen Mısır yahudileri için · Yunanca'ya çevirmiş
lerdi. Yetmiş kişi tarafından yapıldığ·ı için buna Seb'iniye de denir. Bu 
heyet İskenderiye'de Batlamyus hükümdarlarından FiladeHiya tarafından 
toplanmıştı. Bıir rivayete göre bunlar yalıudi ulemasından, diğer !bir rivaye-
te göre Putperest idiler. Bu terceme Garp'ta yayılmış'tı. Kµdüs, Afrika, 
.Girit ve Roma'daki yahudiler yalnız Yunanca bilirlerdi. Onun için yahudi
ler ]Vlilattan evvel bu .tercemeye pe.k çoık ehemmiyet veriyorlardı. İsken
der'in fethettiği yerlerde, Yunan müstemleikelerıinde, yahudilerin yerleş

tirdikleri şehirlerde hep bu terceme muteber idi. Miladi Oıibeşinc;i asra 
kadar bütün hıristiyanlarca bu müte'ber idi. Yunan ve Şark kiliselerinde 
hala ,bu terceıne muteberdir. Bununla beraıber Protestanlarla yahudiler, 'bu
nun içinde olanlardan bir ikısmmı !kabul etmezler . . · 

. Yunanca nüshadan Latinceye de · terceme olundu. Roma Kilisesinde 
muteıber olan Latince Tevrat'tır. :Şu, diğer tercemelerden ayndır. İbranicE;: 
nüsha ile Yunanca nüsha arasında sayısız değişilklikler de vardır. Bu tahri
fin sebeplerini Protestan ve Katolik uiemasımn en muteberleri uzun uzadı
ya izah etmişlerdir. iFiorn, Ymianca terceme üzerine · yazdığı · tefsirin 
ikinci cildinde hunu şu şekilde izah eder : <~Bu terceme çok eskıidir. Gerek 
yahudilerce v:e ıgere'k İlk Hıristiyanlarca da fevlk?,lade muteber idi ve her iki 
milletin i'hadethanelerinde dooma okunurdu. Birçolk lisanlara da bundan 
terceme ve nakil edilmiştir. Bu 1t€rceme, Milattan 1'50/235 sene evwıl yapıl
mıştır. Bu terceme; Yunan ve Latin kiliselerinde on beşinci asra kadar mute- · 
berdi . ve senedler de hundan almıyordu. Hıristiyanlığm birinci asır başla
rında yahudi ihavralarınca da mu:teher idi. Fakat Hıristiyanlar bunlarla, ya
hudiler ale}nhine istidlale kalkınca; yahudiler de bu tercemenin ibrani met
ne muvafı.ık olmadığını iddiaya [kalkıştılar ve ikıinci asır ibaşlarınçla bu terce
meden bir çok fıkraları çıkardılar, sonra da büsbütün terkedip Eylüela'mn 
tercemesini ihtiyar ettiler. Fa!kaıt Milaçli asrın Ük başlarında, yahu<lilerce ve 
daha sonraları hıristiyanlarca kullanıldığı ci:hetle nakilleri çoğaldı ve gerek 
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hususi •bir maksatla yaıhudiler tarafından vukua getirilen tahrif, gerekse ya_ 
zanların cehaleti ve şerh ile Jı~iyenin metne kanşmas1 dolayısiyle birçok 
galat ve yanlışlıik Vıullma geldi . . . Ya'hudiler, Tfıfan'dan evvel ve Tufan'dan 
sonra Musa (AS.) zamanına kadar geçen büyüklerin zamanlarını . beyan 
ederken de «tbrani Nüs;ha» yı t ahrif ettiler. Bunu, Yunanca olan ter ceme
nin gayri muteber olduğunu is·baUçin yapıyorlardı. Yahudilerin Milattari 
130 ,sene sonra da Tevı:ıat'ı tahrif ettiklerini, ilk hıristiyan uleması da söy
lemektedir . .. » 

Mad'em ki Tevrat'ın Yunanca nüshasını Yahudilerin hususi m aksatlarla 
tahrif etti'kleri Kat olik ve P r otestan ulemasının muha•kkiklerince de itiraf 
edilmektedir, şu halde İbranice olan nüshayı da taıhrıif etmiş olduklarında · 
şüphe etmemek lazımdır. Çünkü dört yüz sene kadar bütün Yahudi mabed
lerinde ve Şarık ile Garb •bütün 1ııristiyan kiliselerinde meşhur ve muteber 
olan bir nüs'hayı srnf Hıristiyanlığa husumetlerinden dola.yı ta,hrif ederler ve 
bu ,hususta Allah'tan ve insanların ayıplama ve kötü_lemesinden korkmaz
larsa, kendi ellerinde bulunan ve iıkıinci asra ·kadar Hıristiyanlar arasında 
yayılmamış İbranice nüshayı da tahrif etmiş olacaklarında şüphe edilir mi? · 

Yahudilerin Yunanca ve S a.mirice nüshaların asıl İbrani olaın nüshaya 
muıgay:ir olduıklarını ileri sürmeık için İbranice tercemede de bir çok tahrifat 
yaptıkl~I"lnı Adam Clark ve Horn giıbi mutaass1plar !bile itiraf etmektedirler. 

Bugün Elcle Dolaşan .Ahd-i •Atik 1.Kitap!arı Ne Zama:n Yazılmıştır? 

Miladın yedi ile s~kizinci yüzyılları arasında yazılmış olan Tevrat nüs
halarının hepsi, yahudilerin teşlkil ettiıkleri bir şura tarafından, kendilerince 
mutemet olan nüshaya birçok n~tada muhalif görülerek imha edilmişti. 

Bugün elde mütedavil olan nüshalar, bin ile b in dörtyüz seneleri ara
sında yazılmıştır. Deme,k ki son Peygamber ıHz. Mu'hammed (S.A.S.)'in zu
hurundan iki yüz sene s1onra dahi, bütün Tevrat nüshaları bir kere daha 
bozulmuştur. P eygamberimizin: zuhurundan sonra Tevrat'ta ona ait bulu 
nan fıkralar da tamamen çıkarılmıştır. P rotestanlarca bu tahrif, matbaacı

lıktan sonra ıbile mütemadiye n devam etımeıktedir. 

Tevrat Niishal~rı Ar.asında ,Görülen Değişikliklel'd.en Bazıları : 

Yukarıdanberi izah etmekte olduğumuz -tarihi olan- bu hakikatten 
bir an sarf-ı nazar etsek, yine, bugün elde bulunan Tevr~t nüshalarında gö_ 
ze çarpan tebdil, tahrif, y~diğerihe nisbetle olan ziya<leliik ve noksanlık, 
şe;kısiz ve şüphesiz 1bir ı;;uretle is.bat. eder ki; bugün elde hulunan Tevrat, H z. · 
Musa'ya Allaih tarafından inzal edilmiş olan Tevrat değildir. Ahd-i Atik ki
taplarında birbirini t utmayan birçok satırları gören Hı:ristiyan ulemasından 
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bazı insaflı muhakkiikler : <ffiünları düzeltmeye çalışmaktansa tahrif oldu~ 
ğun:u ka,bul etmek lazımdır» diyorlar. Hıristiyan ulemasının ibüyüıklerinden 
Papaz Fend~r ile ,Papaz Frene, Hindistan'ın Ekberabad şehrinde meşhur 

Izharu'l.,hak müellifi Raıhmetullah Hindi rile olan münakaşada; tahrifi -ik~-
bul etmişlerdir. -

.. 

Meşhur İbni Hazın, «el-Fasl» . ünvanlı mühim kitabında ve Hindli Rah
mettullah Efendi <dzharu'l-Hak» adındaki muazzam eserinde; Tevrat ve İn
cil'de olan 'hu tahrifatı ve bunların sonradan yazılmış, bir tarih kitabı 10Jduk· 
ların.ı, yine Avrupa mütefekkirlerinin itirafve şehadetleriyle, uzun uzadıya, 

, madde ve ıbahis ıtayiniyle isbat etmişlerdir. Onların yazd.'ııkları yüzlerce mi
s§.lleri burada zikretrn.ek bir.kaç ciltlik ese/ya:mna:k demeık olacağından, biz 
yalnız çocukların da anlayaıbilecekleri birkaç n1isal ile iiık,tifa edeceğiz. 

TEVRAT'IN MEŞHUR NÜSHALARI VE BUNLARIN BİRBİRİNE . 
UYMAMALARI : 

Buraya kadar Tevrat'm tarihi seyrini takip ederek bugün elde bulu
nan Ahd-i AtiflA kitaplarının Hz,. Mfusa'ya nazil olan. ila:hl ve semavi kit_ap ile 
ala!kaları olma-c!'iğı neticesine ulaştık. :Şimdi b:ir de elde bulunan nüshalar 
arasındaJü farkları tetkik etmek istiyoruz. 

' ' 

· Kat'ı bir halldkattır ıki: Cenaıh_r Allah tarafından H~. Musa'ya inzal hu-
yurnlmuş olan Tevrat, bir Kitaptır. Bunda ne çoğalma, ne de değişiklik yok
tur. Ve olmaması da lazımdır. Hal'buki bUıgün yukarıdanberi izah ettiğimiz 
veçhile Yahudi ve Hıristiyanlarca Te,vrat'm meşhur ve muteıber üç nüshası. 
w~~ . l ·. 

1) Yahudiler ve Protestanların ekseriyeti yanmda makbul ve muteber 
olan. ve İbrani dilinde yaulriıış !bulunan nusha. 

, · 

2) Yunanca Nüsha : Bu nüshaya <<seb'iniye» _dahi denir. Milattan 150 
sene eıvvel İbraniceyi bilmeyen Mısır yahudileri için, İskenderiye'de yetmiş
iki yahudi aliniinden :müreıkkep bir heyet tarafından yapılmıştır. Bu nüsha, 
Milattan bir asır s,onraya kcJJdar yahudilerce muteber olduğu gibi., Miladın 
'15 . .Asrına kadar hır:istiyanlarca da mute'her idi. Bu.zamana kadar hıristiyan:.._ · 
lar İ,brani nüshanin tahrif edilmiş, Yunanca nüshanın sahih' olduğuna itika,t 
ediyorlardı. Bu nüsha, Rıoıına ve Şark Kiliselerince hala muteberdir . 

. 3) Samirilerce muteber ve Sa.miri dilin4e yazılmış olan Sarıiirr nüs.ha : 

Bu nüsha, ibrani nüshadan ibaret demeıktir. Şu kadar ki Ahcl-i Ati'k'den 
yalnız yedi kitabı, yani yahudilerin Musa (A.:S.)'a nislbet eıttikleri beş ·kitap · 
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ile Yuşa ve K:udat kitaplarım da ihtiva eder. Çünkü Sa.miriler, Ahd-i Atik'in· 
bundan başka olan aksamını kabul etmezler. Hunlardan lher ,biri, kendi elle
rinde bulunanı kabul ederelk diğerlerini red ve inkar ederler. 

Yahudilere ,göre :Samirıi ve Yunanca nüshalar muharreftir. Diğerleri de, 
aynı şekilde iddialarda bulunurlar. Bunlar, Tevrat'ın en muteber ve meşhur 
nüshaları · olduğu halde birinde ye,kdiğerindekine benzemiyen pekçokı şeyler 
vardır. ;Bir mesele, birinde bir türlü yazıldığı ıhalde diğerinde , aynı mesele 
başka _smetle yazılmıştır. Me~ela : 

1 - tbrani .olan nüs:hada Hz. Adem'in yaratılmasından Nuh Tufanı'na 
kadar geçen müddet 1656 diye ,gösterildiği halde Yunanc·a nüshada 2262;sa
miri nüshada. 1307 olaraık te:slbit edilmektedir. 

2 -Tufandan İbrahim (A.S.)'ın doğmasına kadar geçen zaman; İbrani 
nüshaya göre 29'2, Yunancada 1072, sa.miri nüshada 9·42 senedir. 

3 ...:_ Hz. Adem'in yaratılışından Hz. İsa'nın doğumuna kadar geçen müd
det. ibrani nüshaya göre 4040, sa.miri nüshaya göre 4700, Yunanca nüshada 
5872 yıl olarak gösterilmektedir. 

Üç nüsha arasında görülen yüzlerce muhalefetten biz burada çocukların 
bile anlayabilecekleri kadar açık olan üç misal zikretitiJk. 

Acaba '.bunların doğru olanı vaı; mıdır? Varsa hangisi doğrudur? .. , Onu 
biz hilmediğiııniz gibi, 'bıışkaları da katiyetle bilirim diyemez. Onu ancak 
Allah bilir. Ancak burada bir hakikat vardır: Alla:h tarafından Hz. Musa'ya 
nazil olan Tevrat •birdir. Binaenaleyh bu nüshaların biri dnğru ise diğerleri 
yanlıştır ve sonradan boz;ulmuşiur. Halbuki her ,fırka kendilerinin elindeıki 

nüshanın doğru olup diğerleri 'bozulmuş olduğunu iddia ediyorlar. 

İşin doğrusu şudur: ,Elde :bulunan Tevrat nüsha.larrnın hepsi tahrif olun
muş ve sonradan 'yazılmıştır; Bunun için hem lafzen, :hem de :manen tashih 
edilemeyecek derecede yanlışlar v;ardır{ 

Tevrat'ta :.manevi ta'hrifi.n vukılunda lııris.tiyan uleması da ,bizimle be
raberdir; onlar da bu tahrifi kaibul ediyorlar. Çünkü onlar da ıken<li (batıl) · 
zanlarına ,göre Tervrat'.ta, Hz;. ıMesih'e işaret olunan ayetlerin, Yahudiler ya
nında ehediyyetine inanılan ahıkamın tefsirinde, Yahudiler tarafından tahrif 
vukuibulduğunu ,tasdik ediyorlar. 

Pnoıtestaniar; Aihd-i Atik ve Aıhd-i Cedid :kitaplarında Katolikler tara
fından tahrifat yapıldığını itiraf ettikleri gibi, Katolikler de hakikaten bu 
kitaplarda tahrifat olduğunu fakat hunları, Protestanların yaptığını. iddia 
ederler . . Demek ki hunların muharref ·ve .şunun bunun tarafından yazılmış 
şeyler olduğunda i ttifak vardır. 

Diğer 'bir deliJ : - Allaih tarafından peygam:berlere inzal ~uyurulmuş 
olan semavi kitaplar, [bütün peygamberlerden ib\r lisan~ı ıhürmet ve ta'zim 
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ile bahsetmesi lazımdır. Çünkü Allaıh'ın kitaıbı, Allah'ın peygamberinden 
başka suretle ,bahsetmez. HalJbuki Ahd-i Atilk ve Tevraıt adını alan bu kitap
larda, enbiyadan bazılarına, alelade bi·r insan için bile yüz kızartıcı birçok 
işler isnad edilmekte olduğunu görüyoruz ki :biz, onları misal olarak bile 
bıuraya nakletmekten ıhaya eder ,ve sıkılırız. 

Allah'ın peygamberi olduğu ıtasdi;k edilen o mümtaz insanlara, yine Al
lah kelamı _ olduğu ,kaıbul edilen kitaplarda bu giibi çirkin isnatlara yer 
verilmesi de açıktan açığa gösterir ki: Bu kitaplar ·ne Hz. Musa'ya ne <le 
herhangi bir peygambere nazıil olan kitaplar olmayıp asırlarca sonra ne ol
dukları ıbelirsiz insanlar tarnfmdan iıüıplanmış ve tertip edilmişlerdir. Bunu -

. yazanlar ıherhalde, uluhiyet ve nübüvvet makamının ne demek olduğunu 

takdirden büsbütün aciz ve hatta müşrik, putperest insanlardır. 

Putperestler tarafından yazılmış olan bu :kitaplar, vakit vakit yahudi. 
ler tarafından bazan genişletilmiş, hazan da imha edilmiştir. 

«Esfar-ı Hamse>> den başkaHz. Musa'ya nisbet edilen <~Müşeihedat Kita
bı>>, «Tekvin-i Sağır», <<Miraç Kitabı» , <~Esrar», <<İkrar» kitapları gibi birta
kım kitaplar daha vardır. 

0Tekvin-i Sağır» İbrani dilinde yazılmıştı. Miladın dördüncü asrına ka· 
dar me,vcu.t olup ilk hırıstiyan ulemasından bazıları bunları delil ve örne,k 
ka'buf edip bununla istişhad erlerdi. Tercem'esi 116. asra kadar mevcut idi. 
Ondan sonra bır;ıı~ılmış ve ortadan ikay;ıp olmuştur. 

Ada.t (sayılar) kita;bının 21.- babının ondördüncü ayeıtinde : «Rablerin 
harfleri» adında bir kitap daha Musa'ya nis'J:iet ediliyorsa da bugün o da 
mevcut değildir. Hz. 'Musa'nın öldükten sonra dirilmeye ait tebliğleri de, 
bunlarda yqktur. Halbuki bu akide, bütün ilahi dinlerin esasını teşkil et
mektedir. Bittabi bu kitaplarda «Evamir-i Aşere (10 ·Emir) » gibi Hz. Mu
sa'nın şeriatına ait ,güzel hükümler de vardır. 

Hüla.sa : Biz., Hz. Musa'ya Allah'dan vahiy :geldiğine, Tevrat ve Şeriat . 

verildiğine iman ederiz. Kifab1mız Kur'an-ı Kerim; bu yolda emir ve talim 
eder [1]. ,Bununla iheraber bugün ellerde bulunan Ahd-i Atik'in ve <<E.sfar-ı 

[1] 
. ~0-"jJ\l....,~\jy\k_~_;..>Y..ı:ı:~\., 

Oiılcır ki ~ana indirilene, ,senden önoe indirilenlere ve ahirete yakinen iman -
ederler. .. (Bakara : 41) 

..ı.)....,J' ~., ~~., .ıJ,)~ V""'ı J(0_;-,,;.tı., ~J 0" ~rJ:;\\.<Jr)\rı 

Peygamber ve mü'minler, Rabbinden ;kendine indirilen (Kur'an)'o iman ettiler. 
Hepsi de Allah'aj, Meleklerine, Kitaplarına ve Resullerine ,iman ettiler. Allah'm 
resulleri ' arasında fark gözetmeyiz, derler. (ıBa,karo/285) 
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Hamse>>nin Hz. ,ivı:usa'ya nazil olan Tevrat qlmayıp sonradan muhtelif inı· 
sanlar tarafından toplanmış ve yaz.ılanış ve bu suretle birçok hurafeleri ve 
hatta .peygamberler (ha:lclnnda asla caiz ıolmayan çirkin iftiraları da içine al-
mış ibir esatir diye kaibu.l ederiz. 

İçinde bulunan ve sonra gelen peygamberler tarafından da teyit edilmiş 
olan iyi hükümlerle, ınfulümanlığin zuhuruna kadar amel edilmiş ise de, 
Kpr'a_n-ı Kerim nazil ol<luktçın sonra onlar da nes:hedfüniştir. 

Binaenaleyh elde bulunan Aıh<l-i Atiık'in dini ve ilmi ıbir kıymeti yok
tur. Onların ayneri, gere,k H~. Mfısa'ya :ve gerek diğer peygamıberlere nazil 
olan ilahi :kitaplar olduıklar.ını itikad et:rnek kat'iyen caiz değildir. 

Biz, müsl:üımanlar Musa'ya nazil olan Te:vrat'in ilahi bir kitap olduğuna 
. iman ederi•z; fakat hu.gün elde hulmıan Tevrat'ıı'ı ve A:hd.i Atik'in, . Hz .. 
Mfısa'ya ve diğer pey.gamberlere Allah tarafından nazil olmuş ilahi ve rriu
ka,ddes bir ıkÜap olduğunu ıkahul et:µıeyiz . İşte 'muslüm~nın itikadı budur. 

İNCİL 

. İncil'e gelin~~ : Onun da aslı ve doğru biJ nüSıhası yoktur. Bugün hıris .. 
tiyanların elinde !bulunan ,ve <~AhdJ-i Cedid>> adını taşıyan kitaplar, muhte
lif bahislerde ayrı ayrı muharrirler tarafından yazılın.iş yirmi ye<li sifr (\ki
tap) 'tır. Bunların hıç birisi de F.z. İsa'ya . Allah tarafından nazıl buyurulmuş 
olan hakiki . İncil değildir. ıBunlar, Kilise'nin s-onra<lan sonraya verdiği bir 
hüküm ve karar ile <<Alhd-i Cedid» adını almış ve içlerinden dört tanesi 
yine Kilisenin kararı ile İncil olarak ka,bul edilmiş.tir. 

Sekiz :muh arrir tarafmda..rı: yazılmış olan şu yirmi yedi eserin mahiyet-
1.::rini anlamak için, bunları üç kısma ayırıp o suretle mütalaa etmek lazım. 
dır: 

·. l) Birinci Cüz; İncil adını taşıyan dört kitaptır .Bunların her birine, 
Mesiih (A.S.) 'dan rivayet sun~tiyle yazdığı ~anılan kirnselerin isimleri veri
lerek o suretle . anılır ve Matta İncili, Markcıs İncili, Luka İncili, Yuhanna 
İncili denir. ki; Matta'nın yazmış olduğu, 1\/Ia:rlros'un yazrrıuş okluğu . İncil. .. 
demeRüir. İngilizcede yalnız müelliflerinin isimleriyle iktifa edilerek Matta, 
Markos .. . denir. 

Süryani nüs·halarda İncil yerine (Mev'ize) kullanılır. Bu dört kitapta 
Mesih (İsa) Aleyhlsselam'a ait :olan haller ve sözler zikir olunmaktadır. 

2) İkinci Cüz; hu:sfısi mektuplarla tedrisat-ı umumiye [1] şeklinde 
yazılmış risalelerden ibarettir. Bunlardan birincisi «;Resullerin İşleri»dir. 

(1) ta'rnim = ,genelge · ~Hazırlayan). 
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On dördü, Pavıos, Resulün muhtelif memleketlere gönderdiği risale ve 
meki-uplardır. On ,beşincisi, İbr8.:nilere gönderilmiş olan risaledir . 

Bunu yazan belli değildir. Bazan Pavlos'a da nis,bet olunur. On.altıncı 

risale, Yakub'a, Onyedinci ve Onsekizinci Petrus'a, Ondo.kuzuncu, Yirminci 
ve Yirmfüeşinci risaleler Y.uhartna'ya, Yirmi i;kinci risale Yahuza'ya nisbet 
edilmektedir. · - . ' 

Bu r isalelerin ıhepsi de Ortodoks ve Katolik · Kiliselerince muteber ve 
mukaddestir; vahy suretiyle Allah tarafından indirilmiş olduğuna itikat e:di~ 
lir. Fakat Protestanlar; Yakub'a mensup olan risale He Petrus'un ikinci ri
salesini, Yu:hanna'nrn risaleleri ile Ye-huza'nm risalesini red ve inkar ve 
bunların mukaddes kitaplarda,:ri. olmadığını iddi'a ederler. 

3) Üçüncü Cüz ise; Yuhanna'11ın görmüş o.lduğu rüyalardan ibarettir . 
Bu r üyalara Ahd-i Cedid'de, Yuhanna'nın la.:huti rüyaları denir . Maamafih 
bu rüyaları Protestanlar inkat ederler. P rnestanlarm.b.u rüyaları ilahi . bir 
şey diye kabul etmemeleridir .ki Katolikler ~arafından tekfir · edilmelerini 
ve aralarındaki meşhur muh arebe ve Seİı-Bartelmi'ler gibi azim ve tüyleri 
ürperten hadise ve faciaları doğurmuştur. · 

AHD-İ CEDİD DENİLEN BU KİTAPLARIN İLMİ VE . 

. _ DİNİ MAI-IİYETLERİ 

Hıristiyanların Hz. İsa'ya Allah tarafın.dan vahyolunan İncil diye ka
bul ettikleri bu kitapların hiç birisi, ne sened-i muttasıl ve hatta ne sened~i 
niu:nkatı ile H z.' İsa'ya vasıl olmamaktadır. Bunlar, en u.faık tbir ilmi tenkide 

· hile tahammüllü değillerdir. 
. •' . . . 

Evvela, ibugün elde bulunan şu dört İncil'den hiçibirisi:hakıkında Mesih\n 
söylemiş yahut yazdırmış · olduğuna hükmedilemiyeceği gibi, bunların 
vahy-i ila,hi olduklarına hükmetmeık imkanı da yoıktur . Çünkü; bir~'irisamn 
dostlarından birine işittiği kıss~larr veya kendisine .rivayet suretiyle gele'n 
haıberleri ihtiva eden bir risaleye, bir mektuba, bir Jdtaıba; o~a vahyolun
muş, yahut kendisi.ne başkası yazdırmış demek için ikat'i ibir sebep yoktur. 
Zir-a hu, o kaübin keneli yazısı olduğu açıktır: 

Şimdi hu bakımdan teHdk edilince 'Luka'nm İncili, aziz dostu «Teofi
les>>a ,göndermiş o-lduğu ·bir hitcJJp, ,bir kitaptır. Luka;- bu kiitapta., M·2sih de

. nilen bir kimseden işittiklerini, kitaplarını bozmuş ve peygamberlerinin 
talimlerini bırakmış olan yahudileri, hidayet yoluna götürmek için Allah'ın, 
Mesih'i göndermiş olduğunu Teofilos'a hikaye ediyor. Bur\ida Mesih'in mu-· 
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cizele,rinden de ibahseder. ıŞüıphe yolk ki hu, ne İsa (A.S..)'m yazdığı, ne de 
yazdırdığı bir şey değildlı'. Bu, doğrudan doğruya Luka'nın şundan bundan 
duymuş olduğu hiikaye ve haıberlerin naıklidir. 

Lıika, İnciline şöyle !başlar· : <~y· faziletli Teofilos, iptidadan görenlerin 
ve :kelamın hademesi olanların; aramız.da ya!kinen müsellem olan nesneleri, 
bize nakletmiş. olduklarına göre; nice kimseler onların tertibiyle te'lifine 
başlamış oldukları, l::ıen dahi en evvelinden her şeyi ikem§.Li dikkatle araş
tırdığımdan ta'lim olunan şeylerin hakikatini !bilmek için, sana, hepsini sı
rasiyle . yazmak ıbana münasip göründü. 

Şimdi Luıka'm.n şu sözlerini tahlil ederek aikıl ve mantık terazisiyle bir 
tartalım : · · 

1) Bu ifadelerden anlaşıldığına göre, Luka'dan evvel de birçok kim· 
seleı~ İncil yazmışlardır. Demek ki bundan evvel de birçok İnciller varmış. 

2) Luka, dostu Teofilos İçin bir 'kıssayı te'lif ediyor, bir tarihi rivayet 
etmiyor. 

3) Bu yazılar, sırf kendisinin oltup ne Mesih'in ,kelamıdır, ne de vahy 
eseridir. ' 

4). Luka'nm burni yazdığı tariih, ma.zıbut değildir;. Hıris.tiyan tarih.çile· 
rin ·zannettikleri ,gfüi. Milad'm ,60 ile 70 .seneleri arasında yani .Matta, Mar
kos ve Yuhanna İncilleri yazılmazdan evvel yazıldığını farz edersek, o za~ 
İnan da halen mevcut bulunan şu .dört İncil'den başka ve bunlar yazılmaz
d.an evvel· daha birçok ve sahih İncil bulunması lazımdır. Acaba onlar ne 
oldu? .. 

5) Lulka'-ya · hunları hizz?-t Mesiıh'i ,göten ve onun yanında bulunan 
havarileri nakletmişlerse, hunlarınravileri olan Havariler'in isimlerini ve 
hallerini zikretmesi lazım gelirdi. Luka'nın bunları zikretmemesi ve dört . 
İncil'in en ibiİincisi Qlması ve iN asara'mn za:i:ınetıtiıklerine nazaran dört İncil' -
den daha kıdemli bir İncil :olmamas·~ ve Luka'ya nisbet olunan İncil'in, asli 
nüshası da bulunmaması gösterir ki : Bu cümle, Lıika'nın İnciline ,sonradan 
girmiştir ve bu kıssa ikendisine, itimada şayan insanlar tarafından söylenme-
miştir. · 

. 16) ·. «Ben dahi en evvelinden her şeyi ikemaM dikkatle araştırdığım

dan» demesi d.e kabule şayan değildir. Çünkü Luka Havariyyılndan değildir, 
bunda Hıristiyan ule:İnasınıi1 da ittifakı vardır. 1Iz. İsa'nın · arkadaşlarından 
olduğu veyahut o.riu gördüğü de hiçbir suretle sabit değildir. Eğer tetkik ile 
yazmış olsaydı hiç ,olmazsa (havarilerden ioldukları söylenen) Matta ile Yu· 
hanna'nıiı İncillerine . ı:h1.Jıhalif olmaması lazıım gelirdi. Halbuki bu İncillerin 
yazılan hirıbirine mıu:haliftir . 
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7) <(Ta'lim olunan şeylerin haıkikatini anlaman için sana, hepsini yaz
dım» demesinde hiç mantık yoktur. Çünkü söylediklerinin hakikat olduğu
nu isbat için ka:t'i bir delil lazımdır, hikaye ve rivayet buna kafi değildir. 

Bununla iberaıber Mesih'in taıbileri için .mucize göstermek ve hatta bizzat 
Hz. İsa'nm mucizelerinden daha ibüyüğünü getirmek lazıımdır. (Markos; 
11 : ,23; Yu:hanna : 14 !: ,12}, 

Haı:buki Luka'dan bir tek mucize bile rivayet edilmemiştir. Şilayer ma
her [1], <~Luika'nm İncilinden Bahisler» adındaki . kitabında şöyle diyor : 
«Luka'nı:İı .İncili gayri muayyen .zamanlarda meçhul insanlar ·tarafından 
yazılmış muhtelif kitaplardan 1barettir.>> Artık daha çok uzatmak lazım de
ğildir. Luka'nın .İncili hakkında söylediklerimiz aşağı yukarı diğerleri hak
kında da aynıdır. Onlar da İncil değil, sahih ve yalan her türlü söz ve hika
yeleri toplamış olan birer tarih; Hz. İsa'nm tarihini ve nesebini anlatan 
birer siyerdir. 

Bunların yekdiğerine uymaması, birinin yazdığını diğerinin yalanlama
sı da isbat ediyor ki elde bulunan bu İncilleri bizzat Hz. İsa yazdırmadığı 
gibi, O'nun ihayatında yazılmış .kifaplar da değildir. Hz. İsa'dan hayli za
man sonra ıbirç:oık İnciller meydana ıgeldi. (Luka : I; 1-3). Bunlar Hz. İsa'nın . 
söz: ve fiillerine ait yalan ve yanlış, eksilk. ve ziyade .birçoıklarını ihtiva etli-

. yordu. Nasara, :bunlardan .dört tanesini seçti. 

Bunların da ne zaman ve kimin taraJından yazıldıkları yakinen belli 
değildir . 

. Şimdi bır de bunların yazıldrkları tarihleri tetkik edelim 

- MATTA İNCİLİ : - Matta İncili Milattan 41 sene sonra; Filistin'de 
İbranice olarak yazılmış, sonradan Yunanca'ya tercüme edilerek birçok tah
rifat yapılmış ve daha sonra da ash ,tamamen zayi olmuştur. 

Bazılarına göre de 56 ile 65 seneleri arasında yazılmıştır. 

Did:o'nun (Mesih'in) Hayatı adındaki kitabında yazdığına göre bu terce
inenin ne zaman ve kimin tarafından yapildiğı da malum değildir. Bunun 
Matta'ya nisıbeti de doğru değildir. 

İ1k Hıristiyan ulemasına göre Matta böyle bir İncil yazmış değildir. O, 
yalnız Mesih'in bazı sözlerini İbrani diliyle yazmış ve sonradan mütercimler 
bu cümleleri anlayabildikleri kadar terceme etmişlerdir. 

MAR~OS İNCİLİ.: -,--- Markos, nesebce değil, millet itibariyle İ:brani 
ve Batrus'un da :tilmizi idi. Batrus wıu evlatlığa almıştı. Markos. yazmış 

[1] F. Schleiermuoher (1768-'1839). 
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. . . 
olduğu İncil'i, Matta'nm tncili ile Batrus'un .kitabelerinden i.ik:tiibas ~tmişti. 
Mütea!hhirın'den bazılarının fikrine göre Ma.tta ile Markos'<lan evvel iki 
İncil . vardı, bunlar kendi İncillerini, c.nlarda11 iktibas ettiler'. 

LUKA İNCİLİ :-Bu İncili yazan muharririn Antakyalı olduğıı ve İn
cilini Yun.anca yazdığı söyleniyor. Bazılarına göre aslı Rum olup sonradan 
Yahudi oımuştur. Tahki.k ehlinden birıç'Oklarının beya.nma göre Luka, İnci
lini Mesih'ten 53, yahut 51 sene sonra yazmıştır. 58 veyahut 60 sene 
sonra yazdığı rivayeti de vardı;. Hatta bu İncili bizzat P avlos'un yazdığı ve 
Luka'nm bunun yanında katip olarak bulu~d:uğu da rivayet -edilmektedir. 

YUHAJ\ıWA İNCİLİ : - Hıristiyanlar, dört İncilden birinin muiharriri 
olan Yuhanna'nın, Mesih'in havarilerinden ol~ı.iğurrn üldia • ederlerse de, 
seııbest tarihçiler bunu 1baş.ka surette yazıyorlar . Bazıları da bunun, Pav- · 
los'uh talebelerinden olduğunu tercih ediyorlar. \ 

Y>ı.ı;hanna İncilinin yazıldığı ta~ih ·hakkında dört rivayet vardır 

1) 

2) 
3) 

4) 

Hz. İsa' dan 64 sene sonra yazılmıştır. 
_ » » 9·4 » » » 

» » 97 » » » 

» >> 7'0-95 senesi arasmda ve Efesus (E;fes )' da yazılmıştır. 

Yunanca ıo,lara:k yazılmıştır. Kendisine Mesih'Jn ulfrhiyetini isbat için, namı

_'m ehedileştireceık 'böyle bir şey yazmas1, gerek Kilise ve gerek . diğerleri ta
rafından. israr ve ce'bredilmesi üzerine yazılmıştır [1]. . 

Hıristiyan müelliflerinden bazılarının ısrarlı oiaraık iddia ettiklerine gö-
. . • l . 

re Yuhanna'nın Incili, Iskenderiye tale:~,elerinden bazılarının yazmış olduk-
ları bir kitaptır. 

·. •. . . .. 

. BARNABA İNCİLİ: - Bir de Mesih'in talebesi ve 'havarilerinden olan 
Barnaba'nın İncili vardır. Bu İncili, Hıristiyanlar inkar ederlers~ de haki
kate en yaıkın olan İncil budur. Bu, müslümanlıktan üç yüz sene evvel is.bat · · 
edilmişti. Fakat Papalık tarafından gizli tutuluyordu. Çünkü 'bunda; Me- ' 
sih'in, Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.) ıhakkrn:daki müjdeleri adeta 
açıkça görülüyor. ·Bu İncil, ancaık o.n sekizinci asırda ikeşfodilmiştir. İlk defa 
buna Papa'nın kütüphanesinde muttali olan Rahip Feramerino'dur. . 

Ra:hi_p, ıbunu Vatikan'<lan aşırr,_o da ilan edinc,e'ye kadar bu İncil meçhul 
idL Papalık makamı büıgün de hunu kabul etmiyor. 

Bu İncillerde,n başka ·daha elli :kadar İncil vardı. 
~- . 

[1 J Tefsıru'I-Menô,r, Citt ô, s. 296. ez-Zahire. 
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HIRİSTİYANLARIN ELİNDE BULUNAN (BU) DÖRT İNCİL NE 
ZAMAN KABUL. ,EDİLDİ? 

Dördü İncil -olduğu halde y irmiyedi risaleyi ihtiva eden <<Ahd-i Cetlıd>> , 
Hz. İsa'dan 325 sene sonra İzni..~ Ruhani Meclisi tarafından kabul edilmiş 
.olan bir Kitap'tır. Ondan sonradır ki bu kitaplar resmen «Kütüb-i Mukad} 
dese, Kütüb-i SBmaviye» sırasmda gi:r:miştir. O tarihten evvel bunların hiç 
birisi bütün Kilise ve ;Hıristiyanlık alemince rrıakıbul .değildi. İlk asırlarda 
dünyanın muhtelif yerlerinde bulunan İsevi Cemaatinin herbirisi, ayrı ayrı 
İncil\~ malik idi. Her zümrenin elinde ibir başka İncil vardı. Bu yüzden 
Hıristiyanhk alemind·e 'büyük ayrılıklar, kargaşalıklar ve Hz. İsa hakkında 
türlü it ikatlar meydana çıkmıştı. Bir kısmı Mesih'te ancak bir tabiat, diğer 
kısmı ise iki tabiat tasavvur ederler. · 

Bir tabiat tasavvur edenlerin bazısı ona, yalnız insanlık; diğer bazısı 

da. yalnız ilahlık iddia . etmiştir. 

Bir fıı•kaya göre Mesi'h iHı.h değil, ·yalnız insandır. Öbürü'1e gön~ de ir,'., 
san değil ancak bir İlah't_ır. Diğer mezföepte olanlar ise'.Mesih'de birUJah1ık, 
diğeri insanlık giibi iki tabiat kabul etmişler.dfr: · 

Evvelce İskenderiye Keşişlerinden ,Jilan Aryus ve onun mezhebini ka -
bul etmiş olanlar «Muvclİlıhid» idiler. Bunlar İsa (AS.) 'm da· Allah . değil. 
belki Allah'ın mahiuku, e:kmel :bir insan olduğunu kabul etmişlerdir. , 

Hırisıtiyanlar arnsmda gittikçe ilerleyen hu ihtilafın •kaldmlma:sı için, 
Milad'm 325. senesinde İznik şehrinde binden ziyade [1] piskopos toplan
mıştı. ~unlar, tetkik etmek ü zere yüzlerce rtmhtelif İncil ve risale getirmiş
lerıdi. Onlara bakarak [Hz. ,İsa ihalçkında ne suretle itikat ecfüeceği karar 
altına alınacak ve Hıristiyanlık akidesi tesbit olunacaktı. Bunların arasında · 

Ari us (Aryus) da vardı. Bu meclisi toplayan ve meclise ba.şkanlık ederı İs
kend.eriye Hıristiyanları arasında httlunan Athanasius (Asan asyus) adında 
genç bir raıhip idi. Bu henüz Şemrnas rütıbesinde olup Kıssis bile değildi [2j. 
Maamafih semavi dinlerin tarihini alt - üsıt et.meye muvaffak · oluyordu. 
Mecliste. muvahhidlerin reisi olan Ary_us, Mesih'in ancak bir . insrn. ve bir · 
peygamber olduğunu iddia ediyor ve bunu İncil ayetleriyle isibat a çalışıyor
du. Meclisin üç,te ikisi de hu ,fi:kir ve ımfrt-9.laada idiler . Diğer taraftan baştcı 
Asanasyus olduğu .halde teslis 'cüer Hz. İsa'nın tam Allah ve Allah'ın zatiy
le bir cevher olduğunu iddia ediyorlar ve bunu d a yine bir.takım İncillerle 
isbata ıkalkışıyıo,tlardı. Allah'm bir olduğunu ve Hz. İsa 'nm da diğer p<2y-

(1) 2048 d iyenler de vard ı r. 

[2] Ruhban sınıfı üç kısımdır : 1i) Şemrnas = · Diacon'dur, 2ı ··Kıssıs Kdhin = Sacer
dos Presbyteros, J) :Piskopos. (İncil ve Salip) . 
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gamberler ;giıbi insandan başka birşey olmadığını söyleyen mı.ivahhidler bu
nun hilafına ileri sürülen yazılai·ın ve İncillerin hepsinin . sahte ve uydurma . 
şeyler olduğunu iddia edip 'bunları şiddetle reddettiler. Bü yüzden mecliste 
büyük münakaşalar oldu. İki taraf yekdiğerine hücum ederek iş ç~kişm:eyle 
neticeleniyordu. Nihayet dini meselelerle hiç alaka ve münasebeti olmayan 
İmparator Kostantin işe müdahale e-tti, bunun emri ile yedi yüzden fazla 
muvahhidin reisleri meclisıten çı1karılıp birçokları sürüldü. Aryı.is ile en ileri 
gelenler idaı;n olundular. Mediste kalan 318 aza da üç fırkaya ayrıldı. İki 
fırkası, Asanasyus'un <<lsa ile Allah bir cevherdir.». ibaresi.ne itiraz ediyor
lardı. Fakat hunlar da İmparator'un cellatlarından ikorkaraık en sonra Asa
nasyus fırkasiyle beraber ,teslisi ve İsa'nın uluhiyetini takrir eden ve «Nikya 
Akidesi>> [1] diye m:eşhur olan vesikayı imza edip bu suretle canlarını kur
tardılar. Bu mecİiste Alla!h'm bir ve Hz.. İsa'mn da diğer insanlar gibi Al
lah'ın mahluku ıo,lduğunu itikaıt edenler, tekfir edildiğinden artık, oundan 
sonra te_slis ve Hz. İsa'nm. ulı1hiyet akidesi, Hıristiyanlığın esası olarak 
resmen kabul edilmişti. Bü, kabul edildikten sonra buna uymayan talimartı 
ihtiva eden kitapların hepsini ortadan ıka1dırmak pek tabii olurdu. İşte hu 

. sebebe mebnidir ki : Kütüphaneler dolduran o 'kitapların içinden yalnız bu
gün elde gezen ve <(Ahd-i Cedid» denilen yirmiyedi risale seçilerek diğerle
rinin yakılmasına karar verildi. Binaenaley'h bugün elde bulunan: İnciller, 
Hz. İsa'dan tam 325 sene :sonra İznik'te toplanmış olan RUı'hani Meclis'ten 
ancak pek mahdut bir kısmın ortaya airrıış olduğu ·ve İmparator'un tazyiki 

· ile kaıbul edilmiş bir şeydir. . 

Burada ıgöze çarpan en mühim cihetler şunlardır : 

l) Burilarm İnciıl olara(k kabul edilmeleri, Hz. İsa'dan dört asır son
radır. Bu ıtarihten evvel ibu eserlerin hiç !birisi, bütün Kilise ve İseviyet ale- · 
mince makbul d~ğildi. . 

2) Hıristiyanlık akidesini tesbit eden Meclis'e müdaıhale ve isted~ği gibi 
· hülküm verdiren İmparator .Kostantin, ıo zaman henüz vaftiz olmamış bir . 
mecftsi olup Hı:ristiyan değildi. Kos.tantin'in ancak ölmezden- bir müd.det 
evvel vaftiz olduğu en mevsuk tarihlerin şehadetiyle sa•bittir. 

Şu halde <(Nicae (Nikya) [2] akidesi»nin müessisi, Hz. İsa değil, belki 
İsevi olmayan bir hüıküı,ndardır. :Bunun içindir ki evvela MecU:siliğin bir ne
ticesi olan Teslis A~idesi, Hıristiyanlığın esası olarak tesbit olunup, Teslis 
akidesine uygun kitaplar seçilmiş ve-İncil diye c'ebren kaı,bul ettirilmiştir. 

İşte elde bulunan dört İncil'in mahiyeti bundan ibarettir. ' 

[1] Sym'balum Nicoeni, Credo «Ben inanıyorum>> serlevhasi,yle başlayan akide yahut 
Nosôrô'nın uzun ıbi-r .~elime-i ,şehôdetidir. 

[2] · İznik. (HazırlaYan) . 
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DÖRT İNCİL BİRBİRİNE UYMAZ 

Bununla beraber İncil olarak cebren kabul ettirilen bu dört kitap da, 
birçok noktalarda ;birbirinden ayndır. Birinde olan bfr bahis diğerinde yok
tur veyahut •başka suretle yazılıdır. Bunların içinde Hz. İsa'nın nesebinden 
de ba1hsedilir. Faıkat ;Matta :İncili'n<le başka türlü, Luka'nınkinde de baş-
ka ·türlüdür. Bunları yazanlar için gösterilen tarih ve mulharrirleri, doğru 

olarak kabul edecek olursak, bunların herbiri İsa' dan en aşağ1 yarım asır 
s-0nra yazılmış ıolduiklanm ıda kabul eiımek zarureti vardır. Bir asır sonra 
ya·zılanlar da vardır. Bunları yazanların kendi kalemleriyle olan nüshaları 
da yoktur. Yukarıda s,öylediğimiz veçhile !bir takım tarihçiler, bunların 
kimler tarafından yazıldığı belli olmadığını da iddia. etmektedirler. Doğ

rusu, bunları yazanlar; ne !Hz. İsa'yı ,görmüş, ne de yazdıklarını Hz. İsa'dan 
işiterek yazmıştır. iBunların ıkiç •birisi de sahih senet ile değil, [Hz.. İsa'ya; 
bunları yazanlara ;bile dayandırılmış değildir . 

.Buıgün en .büyük Hıristiyan muharrirleri de bu !kitapların asıl mukad
des ve ila,hl kitaplar o1madığını itiraıf etmekt~dirler. 

Şü ihalde ıkat'i olarak hüküm edebiliriz ki : Bugün elde bulunan İncil
ler, Hz. İsa'ya Cenab-ı Hak tarafından inzal buyurulmuş olan hakiki i~cil 
değildir. 

Hülasa : 1Biz müslümanlar, Allah :tarafından peygamberlere gönderilen 
kitaplara ve bu meyanda Hz. Musa'ya Tevrat, Davud'a

0

.Zebur, İsa;ya İncil 
nazil olduğuna iıman ederiz. -Bu kitaplar, Semavi ·ve mukaddes kitaplardır. 
Fakat bugün elde bulunan Tevrat, Zeibur ve İncil kitapları ile diger enbiya
ya nisbet edilen kitapları, Allah tarafından ip.zal buyurulmuş kıtap1ar diye 
ka,bul ,edemeyiz. Onlar, Semavi !kitaplara has olan ilmi, dini ve kudsi maJhi
yeti haiz değillerdir. 

Bunun içindir ki, bunların içindeki ahkam ile amel caiz değildir. 

Sahih ve muttasıl sened ile, inzal olmuş kitap olduğu s.abit olmayan bu 
gibi .kitaplara, Allah Kelamı diye iti.mat olunamaz. [1]. 

VAHY MESELESİ VE ;KUR' AN-I KERİM 

Bili~diği giibi Kur'an-ı Kerim, ilahi vahye dayanan 'bir !kitaptır. Haz
reti Muhammed (Aleyhisselatü vesselam Efendimiz) 'e vuku ibulan ilahi 
bir .tecellidir, vahy suretiyle Allah tarafından söylenmiş/tir. 

[i] Alla-h'tari irizal olduğu ıg,\bi muhafaza edilegeldiği ne güvenilen tek kitap, Kur'ana ı 
Kerim'dir ki ıbahsi ilerde galecektir. - Feyizli -
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Kur'an'ı iyice anlayabilmek için ~vvela <Naihy>>in ne demek olduğunu 
ve Peygamberimize vuku bulan vahyin ma·~yetini ıbilmemiz lazımdır. Bun
dan dolayıdır ki biz de !bu ihahiste <<vahy»in mana ve mahiyetini incelemek 
istiyoruz. 

Vahyin Lügat Manası : 

Vahyin; lügatta birçok manası vardır. Sür'at ve acele, tez canlılık, işa
ret, kitabet (yazmak), haber göndermek, ilham, gizli söz söylemek, baş'kası
iıa ilika ıolurran (kalbine, ıkulağma iJ:nrakılan) söz~ sür'atli bir işaret. Bu mana 
kah remz ve tariz tarikiyle kelam, kah ~erkipten mücerret sevt ve baz.an 
azadan biriyle işaret, yahut ya:zı ile de ıolur [1]. Bir şeyi işaretle anlatmak, 
bir kimseye, yanındakilere duyurmadan söylemek,_ fısıldaşma, yazı ile elçi 
göndermek, ilham, gizlilik içinde ilan, mektup, name, emir, .teshir, gerçek 
rüyalar, insan veya haşkalarının savtları [2]. 

Bütün İbunların özü, sür'at ve gizlilik içinde ilamdır, bildirmektir. Fa
kat bu kelime, ·daıha ziyade ilham manasına !hasrolunmruş ve Allah tarafın

dan Peyıgamberlere ilka olunan şeylerde galip olarak kullanılmıştır. 

Hu lbahsi şöyle· toplamak mümkündür: 

1 - Vahyin aslı, bütün lügatlarda ,gizli olarak bildirmektir.. Kelimenin 
. aslı budur. Bunun içindir ki ilham, va:hy adını almıştır [3]. 

2 - Vahy. sırf ruhani ve ,vasıtasız kalbe il'ka olunan manasındadır. 
·Vahy, sür'atle ıgelir, sür'atle telakki olunur [4] . 

. 3 - Maddenin aslı sür'at, gizli, tez ve birdenibire olmaktır. Binaenaleyh 
vahy tez ve ,gizli !bir ilamdır !(5], bir şeyi bildirmektir. 

[1] 
ayetinde bu ma~ 

nayadır ki, remz v&ya işaret verya_ kitôll;ıet -denilmiştir. (Me~yem : 11) 

· -~J.\--";.:ı"!~Y-~\_,~~~~ ··· Nazm-ı celil'inde işaret olu

nan vaıhyin «vesvese» ile olduğudur. (En'ôm : 1112), Celôleyn Ul25ı (Tahkik)~ Feyizli 

[21 · Fiirüzô!bôdi, Kôımusu·ı~Muıhit. ıBosôir; Zema'hşeri, iEsôsu'I-Belôğa; İbn •Esir, Ni'hôye; 
İbn Mansur. lisômı'I-Arab; Ro,gı!b, ;Mü,fredôt-ı Su,yüti üürrü Mensur. · 

[3] Usô,nu'l;Arôb. 

[4'1 Müfredôt-ı R{lgib; Kôdi ,İyôz, Şifo-i Şerif; •İbn Hald»n, Mu-kaddime; Yusu,f bin Moh
ınudü'I-Behlevi, IElıi!ibô iKJi,tôbı. 

[51 'İ'bn K<ıy,yım, Medôr.ici's-Sôliiktyye; ,Ebu'İ43ekô, ,Küli'iyôt. 
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4 ":"""."' Bu maddenin aslı hir şeyi başkasına ilka etmektir ı(l]. 

Asıl maddesi bakımından ani ıve ıgizli bir işaret :ve te1kin demek olan 
vahy, kah remz ve tariz şeklinde bir söz ile, kah terkiıpden mücerret bir 
se'S ile olduğu gibi bazı aza ve cevarihin işareti veya yazı ile de olur. Bun-
lardan her ,birerlerinde ı (,vaıhy.) kullanılır. · · , 

Vahyin bıu muhtelif manaları arasmdaki müşterek. mefhum, .bir mana- . 
yı diğ~rine söz söylemeden i1ka etmek, yahut söylenecek bir sözü istediğin 
kimseye - yanındakilere duyurmadan - yavaşça söyleme:kıtfr. 

Bundan dolayı işaret, kitabet, ilhaım, ;fıtratın icaibına ,göre hareket, 
müka.teihe, :hatta hayvanların işaretle maksatlarını anlatmaları, vahyin 
manasına daJıildir. Bütün bu izahlardan anlaşılır ıki : <N a,hy» ıkelimesinin 
din ıstılahındaıki manası, lügat manasından çok ayrı değildir. Aşağıda gö• 
rüleceği üzere Kur'an!-ı Kerim'in ıbirço:k ayetlerinde bu muhtelif manalar
da kullanılmıştır ki, ıbunlarııi 'hepsinde <~çabuk>> işareti manası vardır. Züc
cac; ,vahyin lÜıgattaki umumi manasını şöyle ,tarif ,etmiştir : <-0Gizli 'bir su
rette bildirmek.» Çünkü çabukluk, ıbir gizliliği de icabettirir. 

Şu !halde kim olursa ıolsun, diğerine :gizli ,bir surette malumat verir, bir 
ilim il!ka eylerse, ıona !lllmuıİni manası ile !bir vahy yapmış olur. Vahyin 
yolu, gizli olmakla beraber, ne.tice ibakımından herhalde doğru bir_ telkini 
ve bildirmeyi ik,tiza eder. Doğmi olmayanlarda kullanılması mecazdır. An
cak vahy denilmesi için, gayesinin !hayır olması şart değıldir. Bir müfsidin, 
gizli lbir fesad helli etmesine ,ve ışeytanlann vesvese ve aldatmasına da 
umumi ımanasına vahy denilebilir. Binaenaleyh hakiıki . manasıyle vahy, 
denildiği za:man ıtezli:k, ıgizlilik mefhumlarıyla !beraıber :herhalde ilmi bir 
kıyn:ıeti de· ıohnası da :matluptur. ıBu ilmi :kıymet, o vahiy ve işareti ya
panın hal ve ışanma ve alanın irfan kabiliyetine göre muhtelif mertebeler-
de tasavvur olunabilir. · 

KUR'A'N'DA VAHY : 

Bu madde, muıhtelif şekilleriyle Kur'an'ın yetmiş ayetinde · zikrolun
muştur. !Bunlardan 64'ü Mekki, 6 ayeti de Medeni'dir. «Vahy» kelimesi ise 
Kur'an'ın 6 suresinde varid ıo,lmuş.tur ıkl ihıepsi Mekkidir. . . 

Kur'an'da '«Vahy» fiili çok defa Allah'a is.nad olunmuştur. ıBazı ayet
lerde, Allalh'tan_;paşkasına da vahy isnad olunmuştur: 6. surenin (En'am)ın 
112 ıve 121. ayetlerinıde; 19. sure (Meryem) in lL ayetinde; 42. sure (Şura) • 
nın 51. ayetinde; '53. sure i(Necm)in 10. ayetinde olduğu gibi. · 

[1] tbn Ce~iri't ~ To!berı, 
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Yukarıdan beri verdiğimiz izahat bize ,ıgösteriyor ki : Va:hyi, evvel'emir· 
,de ikiye ayırmaık lzım ıgelir : · 

1 - Allaıh'ın gayrisindeiı olan vahy, 

2 - Allah tarafından olan vahy . . 

Va:hy, esasen lüıgatta !bunların her ikisine de şamil ise de lügat örfün
de yalnız Allah tarafından olan işaret ve ilhama .isim olmuştur. Mutlak 
cilaralk «Va:hy» denildiği zaırnan da bu · ırnana anlaşılır. Bizim de . asıl arilat· 
mak istediğimiz Allaih tarafından olan vahy'dır . . 

ALLAH TARAFINDAN OLAN VAHYİN AKSAMI : 

İlahi ımükaleme:nin ikaç çeşi.t olduğunu Kur'an ıhaıber veriyor ki, bun
lardan biri de ·«Vahy>> şeklidir. Müslümanlıkta «vahy» mefilıumunun şü- · 
muiü o kadar geriiştir iki, ilahi mükalemenin iher nevi'ini, her çeşidini ona 
sokaibiliriz. 

Filhakika, Kur'an·ı Kerim'e göre, Allah tarafından olan vahy. cihanşü-
. 'mul ;bir mahiyette olup, ;bütün insanlar, hatta canlı cansı:z ibütün yaratıl· 
mışlar Allah'ın vaıhyine mazhar olmuşlardır. Sunu şu suretle tasnif ede- . 
biliriz \: 

.1 - Cansı:z eşyaya vukuhulan vailıy : <~0 gün arz Rabıbinin ona ~ahy 
etmesiyle 'hadiselerini anlatır.» [1] Büyük müfessirlerden İbn Cerir bu 

· surede arza va;hyin ma~ası emir, yahut ilaJU ırnanasrna olduğunu, Müfre": 
· dat sahibi Ragıb da <(Teshir» demek olduğ:unu kaydeder. Keşşa.f sahibi 
Z.emahşerı· de şöyle ,diyor : ·<~Arzın haber vermesi hakilkat olmayıp mecaz
dır; Bundan maksat da, !Allah Teala'nın arzda lisan ile söyleyen biri yeri
ne geçecek bir takım 'haller yaratacağıdır.» 

Bu manaya göre :Cenab-ı {H~kk'ın arza vahy etmesi '<~ün feyekum> 
emri ıgiıbi .tekvini ıoJmuş olur. Arza olan vahyin mana ve mahiyeti bizce 
belli · olmamakla beraber •hakikat ıgözönüne döküldüğü zaman anlaşılacak
tır. <~İki devirde ,gökleri yediye ıçıkardı. Her bir gök'e de kendi işini vah
yetti.» ı(Sure : 41/12). 

2 - •İnsandan gayri olan canlılara vukuıbulan vahy : <cRabbin bal arısı
na şöyle vahyetti ·: Dağlardan, ağaçlardan ve (hallkın) kuracakları köşk 

. (•kovan)lar dan. (ıgöz göz) evler ed.in; sonra :her çeşit meyvalı çiçekten ye; 
Raıbbirii:ıi sana çok kolay yaptığı yollara. ıgit, onları karınlarından muhtelif 

[1 J Sure : 99 (Zlilzfö), ôyet : 4 • 5. 



renıkli okırak insanlara şifalı içeceik (bal) çıkar. Bunda düşünen 'bir kavm 
için ibret varıdır.>> [1] 

. Acaıba arilara vukubulan vahyin ımanası ıve mahiyeti nedir? Ragııb'ın 

anlayışına göre ·vaihy, talbiat kanunlarına bağlı olarak muayyen bir şeyin 
muayyen ·ve şaşmaz bir yol takip etmesi demektir, ar~lara va.ki olan ıvahy 
de hudur. 

Müfessirler, · <(anlara vukubulan ilahi vahy, ilham tarzındaki vahiy
dir.» diyorlar. İtham; bir manayı kalbe !bırakma:k olduğuna ,göre Allah 
tarafından arılara vaki olan vahy, ıEnbiyaya vuıkuibulan vahy -şekli değil
dir. Fakat · :ş;urasını ,da illnutmamak · ,gere:kir ki : İlham, ne ilmi ve ne de 
ameli bir vacibiye,t ve mecburiyet ifade etmez. Halıbuki -<~Rahibin bal arısına 
vahyetti kL.» mealinde olan ayetin ifade ettiği manalar, ameli zaruret 
ifade eden hususi bir fıtrattir. Denebilir ki : Arının sanatı, nübüvvet ifade 
eden 1bir vahy olmamakla .beraber zaruri ve şaşmaz bir hüküm ifade et
mesi bakımin~an ona ıhenzemekte ve :<walhy» denilen ruh halinin ı~uvvet ve 
isabetini tasavvur etmek iV'e düşünebilmek cihetinden ilhamdan daha 
kuvvetli bir misaldir. Bununla ifade olunuyor ki; Allah Tealfı tarafindan 
arıya petek ve bal yapmak ruh ve sanatı, şaşmaz :bir vücüb ve isabetle ve
rildiği gibi Peyıgambere gelen v:alıy de öyledir; o da zaruri, yakini ve- içten 
bir ilimdir. !başka türlü olmak ihtimali yoktur. Buna işaret içindir ki, ayeU 
kerimede '<<Rabbin>> lbuyurulmuştur. Binaenaleyh, arıya <~lİah arıya vah
yetti>> demek, ıoına i~&iç :şaşmayan bir ruh ve fıtrat verdi ve görünür bir 
vasıta olmaksı.zın gizli fbir surette tedibir ederek O'l'la muntazam petek yap
mak ;ve bal iıoıplamak diuygu ve sanatını tam' bir katiyetle · ta'lim etti, 
belletti» demektir. 

3 - Peygamberlerden Başka Ol~ İnsanla:iıa .Vuku Bulan Vahy: . 

Yine K.ur'an'dan ,anlıyoruz ki; vahyin muihtelif çeşitleri ar,asmda Pey
gamberlere mahsus olüp olmayanları da vardır. Kur'an'da Musa'nın anne~ 
sine ve İsa'nın ıhavarılerine. Allah tarafından vaıhyolunduğu bildirilmekte
dir. <~Biz, Musa'nın annesine valıy ettilk ki : Oğlunu emzir, eğer ,onun için 
korkacak olursan onu Nil deryasına bırak, iboğulacağından korkma, ayrı-

· lığından dolayı gam çekme. Çünkü ıbiz önu geri göndereceğiz, biz onu Pey-
gamberlerden biri yapacağız» {2]. , . 

[1] Sure : '.16 ,(Nah!);, ÔiYeit : 168-691. 

f2] Ka,sas suresi, {i,yet : 7 
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«Hani İsa'nın havarilerine : Bana ve ;Peyıgai:n:berlerime iman edin di
ye vahy etmiştim; onlar, iman getirdik, müslüman :olduğumuza şahid ol 
demişlerdi» \[l]. · 

4 - Meleklere Vukubulunıan ;v ahy : 

<~Hani ıRabbin meleklere şöyle va:hyetmişti : Ben sizinle beraberim, 
haydi mü'ıminleri yerinde sebat ettirin, ka1blerini takviye edin, Ben !kafir
lerin yüreklerine .korku düşüreceğim; artık onların iboyunlarına vurun, on
ların parmaklarına vurun, çünkü onlar Allah'a ve Resulüne ikarşı geldiler. 
Ve kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki .O'nun azabı başına ge-. . . 

gelecek olan felaket şiddetlidir» ;[2]. 

5 - Peygamberlere Vukubulan ,Vahy: 

Yuıkarıdan:beri vermiş olduğumuz izahattan anlaşıldı :ki 

Umumi manasiyle vaıhy, Peyıgamberlere mahsus değildir. Bununla be
raıber Peygamberlere mahsus olan vahy şekli de vardır. 

' . 
Allalh Teala'dan Enbiyaya vahy ,vaıki ,olduğu,, Kur'an-ı Kerim'in altı 

yerinde gelmiştir {3]. 

Kur'an-.ı K.erim'de Peygamberlere vahy vaki olduğu ıcla şöyle · beyan 
buyuru1muştur : <fil.iz sana (Ya Muhaımmed) muhakkak ki tıpkı - Nuh'a 
ve ondan sonra gelen bütün Peygamberlere vahy ettiğimiz -gibi vahy ettiık; 

İbraıhim'e, İsmail'e. İshak'a, Ya'ıkuib'a, Ya'kub'un evlatlarına, İsa'ya, Ey
yub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik ve bunlar arasında Da
vuda Zeibur'u verdik» ı [ 4] . 

. Has manasiyle Peygamberlere vukubulan .vahy, .vahyi nübüvvet, diğer · 
beşeri ilimlerin üstünde özel ibir keyfiyet ile kat'i bir zaruretle hak ve 
yatkımi ibir ilim: ite1kin eden (hakıkın tecellisinin özel ibir ismidir. Din ıve 
şeriatte <wahy>> denildiği ·zaman da bu mana kasdedilir ki, Allah'ın, enbi
yasına dini bilgilere dair ıbildirme'k istediği şeyler_i gizlice .iLka etmesi de
:mekıtir. Kur'an'da bu manada tenzil ile tabir eylemiştir. 

Vahyin diğer kısımları O:ıem Pey:gamberlerde ıhem de ibaşkalarında ihu
lun~bilir. Fakat tam manasiyle Peygamberlik, hangi . nevide olursa ıolsup. 

hiç şaşmayan hususi :bir va:hy ile başlar 1ve tecrübe ile taayyün eder. Vah-

['1] Ma,ide ,suresıi, ôyet : 11,1 

[2] Enffı!ı . .sures( ôyet : 12, 13 

. [3] Sure, \41:?;, ôyet :: ıf;, Sure : 12, ıôyet ~ 2·; Süre : 3, ôyet 3, 4 

[4'] Nisô ısuresi, ôıy:et :: (163 
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yin diğer kısımları ise, •bunu istidlal [1] yoluyla düşünmek ve tasavvur 
edeıbilmek için kafi bir sebep teşkil eder. Yani her vahy ruhi bir ıhadisedir. 

Va:hy ıgerek zahiri hasse (dış duyu)lar ve ıgerek batını hasse (iç duyu)
lardan ıkalbe ıgizli bir yol ile tez ·ve ;çaibuk bir şuur telkin eden ruhani ibir 
nuzul (iniş)dir. Eğer bu nuzulün bir Ruihu'l-emin ile olduğu, tecrübe ile 
bilinmiş bulunursa, tam manasile v~hy tahakkuk etmiş ve o zat Pey<gam- · 
berlik makamını kazanmış iOlur. !Kur'an-ı Kerim;de ibu cihet şöyle beyan 
olunmuştur : <4Ruhu'l-eımin, ·~Cibril Aleyhisselam), o !Kur'an ile kalbine in
di ki ıkorkutuculardan ıolasın diye.» 

Fakat kaLbe o va.hy getirenin bir «Emin Ruh» olduğu malum olmaz, 
hazan isa'.bet !eder, hazan da 'isabet etmezse o, ya. hiç vahy değildir veya 
vahy olsa bile, Hakk Peygamberlik bahşeden tam :ve hususi vahy değildir. 

Vahy meselesinde sadece ilka eden yani vahyeden <leğil, vahyi alanın 

idrak ve ikab'iliyeti de ıgözönünde tutulmak lazım geldiğinden şu saydığı~ 
mız sınıfların her birerlerine vukubulunçı.n ila.ihi vahy ve ilıham mahiyet 
bakımından birbirlerinden ayrılır· . . Biz burada daha ziyade insana vukubu.. 
ıan vahy ile meşgul olacağiz. 

iLAHi MÜKALEMENİN AKSAMI : 

:Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre, Allah Teala'nın insana söylemesi 
ancak üç şekilden biriyle olur. 

1 - Vahy suretiyle. <Bunda, yukarıda geçen bü:tün marıalarm düşünül
mesi lazımdır. Ka1be süratle bir mana bırakılması, Hham, teshir, rüya, işa
ret hep bu !kısma dahildir. 

2 - Vahyedeni yani söyleyeni görmeden söylediklerini işitmek: Bir 
perde arkasından söylenilen bir sözü işitmek gibi . Bunda söyleyenle söyle
nen arasında bir ,perde vardır, iOnun için vahy kalbe değil kulağa gelir. 
Musa (A.8.) m Tur-i Sina'da Allah'ın kelamını işitmesi gibi. Musa (A.S.) 
Allah'ı görmedi, arada bir vasıta da yoktu, fakat bir hicab, bir perde vardı 

ki. Allah'm kelamını bu perde arkasından işitmiştir. 
3 - Allaih'ın kelamını, Allah tarafından ,gönderilen ,bir elçi vasıtasiyle 

ve elçiden işitmek. Cenab-ı Allalh'taıi .vahy getiren ve Peyıgambere söyle
yen elçidir, bu şeki1de hem elıçi görülür, hem de onun söyledikleri i şitilir. 
Ce!brail'in belli bir şekilde Peygambere görünmesi ve Allah'ın emirlerini, 
kanunlarını ite bliğ e,tmesi Jgibi. 

Vahyin bu üç kısmı ~ ayet-i kerimede gösterilmiştir : «:Hiç bir insan 
için mümlkün değildir ki, 1Allah ona (şu üç 'suretten başka türlü) kelam 
söylesin : Vahyetmek suretiyle, perde arkasından söylemekle, yahut da 

[1] Akıl yürütmek. Bir şeyi iS!bat et mek için delil ;ileri sürmek ,(Hazırlayan,) 
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. . . 

bir elçi (bir melek) gönderip o vasıta ile dilediğini vahyetmek suretiy- . 
ie ... » [ll 

Bu ayet-i kerimeden açııkça anlaşılıyor ki, Allah'ın insanlara bir şeyi 
bildirmesi, ya doğrudan doğruya -gayet seri ve gizli bir işaret halinde.bir· 
denbire kalbine bırakmak, ilham etmek suretiyle olur ki; ·bu; kelamın sırf 
ruhani ve mana olarak,. <(Musa'nın annes-ine vahyettik» gibi vasıtasız kal!be 
bırakılması ve .tela·k:ki olunmasıdır. Aleyhisselfütü vesselam. E.fendimizin: 
<<Ruhu'l-Kudüs kalbime ıüfledi · ki ıher nefis, kendi rıikıriı tamamen -tüket
medikçe ikat'iyyen ölmiyecektir.» buyurduğu ıgibi. .Bu da kuvvet ve zaaf 
itibariyle muhtelif derecelerde olabilir,.lhem Enbiyaya, hem de Hz. Musa'
nın annesine olduğu giıbi. Bu yoldaki vahy, ibaş:ka insanlara da gerek uya
nıkken ve ,gerekse uyku halinde olur '[2]. Görmeden de olur, görerek de 
olur. Valıy !kelimesi bunun hepsine .delalet eder. Yahut, doğrudan cfo,ğru

ya kalbe gelir, kulaklara, samiaya (işitme kuvvesine) ilka €dilmek, söyle-
. yen görülmediği halde s~s işittirilmek suretiyle olur ki, perde arkasından 
_ vahy, ibu demektir. · 

Hz.- Musa'ya Tur'da vaki olan vahy 'bu kısımdaı;ıdır. Bazılarına_ göre 
rüyada vaki olan vahy de !bu kısımdandır. Çürikü rüya hakikate bir perde- . 

. dir; perçle arkasından hakikatın açığa çıkarılmasıdır. 

Üçüncü şekle gelince : Bu, muayyen bir elçi gönderip icabeden haki. 
katlerin o elçi vasıtasiyle lafız ve kelimeler halinde aynen söylenmesidir. 
Şu şekilde elçi Cenab.:.ı Hakk'tan aldığını olduğu gibi okur demektir. Elçi, 
Allah'ın, Enbiyasma söylemek istediği şeyi aynen getirir ve Allah'tan aldı
ğı gibi ,tebliğ eder. Allah ile Pey;gamıber arasındaki ibu elçi Cebrail adım 

. alan melektir. Demek ki Allah Teala hiçbir peygambere ne Musa'ya, ne de 
diğerlerine hu üç tarzdan başka bir suretle kelam söylememiştir: O, hiçbir 
beşere başka türlü söylemez, beşerin- beşerle · konuşması gibi karşı karşı
ya ve apaçık mahdut 'bir şekilde konuşmaz. Çünkü O, ·çok yüksektir, b.eşer 
O'nun yüksekliğine yetişip de Kelam-ı Kadini'irii olduğu gibi telakkiye 
dayanamaz [3]. 
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[1] Şürô ısüresi : :ôyet : 51 

. ~ ~ \ ı5 ~:) ,-,~ J..,,-':.-'' '-:' 4: '1 -'-' ı:,..o., \ ~ J 'Yı ~ \ ~ ,J \?. .:, "'-" .5 

.,~~ 
[2] Aleyıhİsselôtü vesselôm buyur,muş,tu·r 'ki : «Vahy kesHdi, mübeşşirat (yani niü'min 

· ve ,sa.Jıirh ikimselerin .gördükler,i rüyalar, ka:lmıştır.» 

[3] :Bu ol.ay, lbiz,i:m 1kulağımızm yüksek f.reıkanslı sesler.i duyamaması; ancak eni.arı . 
özel bir alıcının alıp, işi·tme frekansındaki bir sesl,e söylemes-iyle duymamız gibi

dir. (La.teşbih) ıİlô'hi :k:elrrıomı'.do•, hiç /bir beşerin ıkulağı duyomaz, ancak peygam-
. herler !_bunu illa'hıy yolıu,yla duyar rve bize de duyururlar. (Hazırlayo;n H. T .. F.) 
Aşağıda,Jd beytte de şöyle ifade ,edilir : . 
Olsa· istıdad-i ôrif, kaibiiH :idrak-i vayh . 
Emr~.i Hak ir.saline, iher zerredir :bir cebfaiil 



Hasilı ibirçok ayetlerde vaıhy, bu muhtelif manalarda !kullanılmıştır. 

Bunların ihepsinde süra.tli ve ıgizli bir işaret bir bildirmek vardır. Bunun 
için olsa gerektir iki Zfü:cac, lügat bakımından vahyin umumi manasının 

gi·zli bir surette bildirmektir diye tarif etmiştir. Zira sür'at, bir gizliliği 
de gerektirir. 

Hülasa: <~0 güiı yer, Rabbinin 

ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.» (Zilzal : 4-5) şeklindeki ayet-. 
lerden anlaşılan manaya göre vahyin muhtelif nevileri ve bunların Peygam

berlere de malhsus -olup 'olmayanları da vardır. Mutlak ve umumi manasıy

la vahy, Peygamberlere mahsus değildir. Ancak, ibu ayetten anlaşıldığına 

göre, enbiyaya mahsus ,olan bir vahy ıtarzı vardır. Has manasiyle vahy nü. 
büvvet, yani Peyıgamberlere mahsus. olan vahy, !beşeri ilimlerin üstünde ıhu

susi bir !keyfiyet ve ka.t'i 'bir zaruret ile hakka'l-yakin bir ilim telıkin eden . 

ilahi bir tecellinin ismi ma,hsusudur. Şer'an vahy denildiği zaman da bu 

mana kasdedilir. Vahyin diğer :kısımlan hem peyıgamberlerde hem de baş
kalarında bulunabilir. Mamafih tam manasiyle nii!biivıvet hangi nevide 

olursa olsun, hiç şaşmayan özel ibir valhy ile başlar ve tecrübe ile taayyün 
eder. 

Vahyin diğer kısımlarına gelince : Onlar, bunu istidlal ile düşünmek ve 
tasavvur edebilmek için yeter bir sebep teşkil eder. Yani her vahy, ruhi 
bir hadisedir .. Gerek zahiri hasse ve gerek batını hasselerden kalb.e gizli bir 
yol ile, seri bir şuur' telkin eden ruhani bir iniştir. Eğer bu ruıhani inişin 
Ruıhu'l-Emin ile olduğu tecrübe ile bilinmiş bulunuyorsa, tam manasiyle 
vahy tahakkuk e'tımiş ve vaıhyi alan zat nübüvvet makamını kazanmış olur. 

Nasıl ki Kur'an hakkında «Ruhu'!-

IDmin onunla .(Kur.'an ile) •seniri kalbine indi, ika1bini istila . etti» (Şuara 

193 - le4) buyurulmuştur. 

Fakat lbu nuzulün Ruihu'!,Emin ile olduğu belli olmaz, hazan doğrusı
kar, bazan çıkmazsa o, ya hiç vahy değildir veyahut vahy olsa bile sahibine 

nübüvvet hakkı bahşeden lbir va'hy-i tam, vahy-ı hususi değildir. 
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Kamus sahibi Firuz.abadi «:Besair» adlı kıymetli eserinde şöyle diyor : 
«Vahy, lafız ve ibar.edeiı mücerred ,olan fakat ibare yerini tutan bir işarettir. 
Bu, öyle ibir işarettir ki idrak ve anlayışın aynıdır.» <Naıhyin eseri, kendisine 
vahy ıolunamn nefsinde, onun ihtiyarı ve çalışma neticesi olmaksızın zuihur 
eder ve ,o !kimse aldığı vahye göre harekete mecbur kalır, onun hilafına ha
reket edemez. Bunu ancak alemde tecelli eden şuunat-ı ilahiyeyi (ilahi hal
leri) arif olanlar anlayabilirler. Çünkü şuunat-ı ilahiye aynı vahy.dir. Yeni 
doğan 'bir yavrunun anasının memesine sarılması ve onu emmesi de vahy 
iledir. Arıların petek ve bal yapmaları da iböyledir. Çünkü vu.kubulan vahy, 
mukavemet edilemiyecek kadar ~uvvetlidir.» 

Şarani der ki : <Nahy, Allah Teala'nın has kullarının kalplerine hadis-i 
nefs [1] tarzında ilka!buyurduğu, -bıraktığı- dır ki, onlar için herhangi bir 

. emre ilim hasıl olur. Eğer öyle o1mazsa ne vahy, ne hitap olı.ir. Çünkü insan
ların bildikleri zaruri ilimler gibi bazı kimseler, kalplerinde herlhangi bir işe 
dair bir bi1gi duyabilirler ve bu da safüh bir ilimdir. Lakin hitaptan sadır ol
muş değildir. Sözümüz ise vahy denilen ilahi hitap hakkındadır. (Mü1beşşi

rat, vahyin en umumisidir.. (Bkz: sayfa : 136, dipnot : 2) 

İlahi ikelamın birinci kısmı olan va:hy, . kalbe i1ka olunan (ibırakılan) bir 

manadır, bir fikirdir. Fakat « >> kavLi celilinin de.:. 

lalet eylediği ikinci kısım, :ki perde arkasından vukubulan vahy olup kalbe 
değil, kulağa ilka olunan bir :hitabı ilahidir. İlka olunan kimse onu işittire
nin maksadı . ne ıolduğunu anlar. Bu, hazan tecelli suretinde hasıl olur ve o 
suret ona ıhitaıp eder. Halbuki o, aynı hicaptır, perdenin kendisidir ; asıl söy
leyen onun arkasındadır. · ~Bazıları uykuda olan vahyi de buna sokmuşlar 
ve uykunun perde ,g1bi olduğunu söylemişlerdir.) 

Vahyin üçünci !kısmı Melek tarafından tebliğ olunandır. Meleğin, Al
lah tara.fmdan Peyıgambere getirdiği tebliğe «vahy» denildiği gi,bi, Peygam-

berin ıbize tebliğ eıtmesi de «vahy»dir. «O heva-

dan kendi nefsinden söylemiyor.>> (Necm : 3). Şu kadar ki, gerek Meleğin 
tebliğ eylediği ve gerek Peygamberin bize söyledikleri Allah Tala'nın kela.
rninı 'bize okumak ve nakle.ilmek şartiyledir. , Yoksa kendi nefislerind{:! 
duydukları ve buldukları bir ilmi, nakil ve i·zaıh eyledikleri zaman, o, bir 
ikelam-ı ilahi değil, kendi sözleridfr. 

. . . . 

Şunu unutmamalıdır :ki, vahy, sırf enfüsi olan mücerred bir vicdan 
hadisesi olarak ka1mıyor. Haık'tan haber a1an_ ıbir seçme ve irade kuvveti, 

[1] iHadis-i nefs : Harfsiz. ·sözsüz meıvcut çılan AHah'm kelamı «Ruhi bir söz» -
İslôm Ansiklopedisi ıc. 61/540 dem özetlenm1ştir. - Feyizll -

' 
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nefsin ötesindeki vaki olanı duyuran bir ilm-i · yakin, hatta ayn-i yakin 
özelliğini lhaizdir. Bunda ayni (:goz ile görmek), sem'i (kulak ile işitmek), 
ka1bi (içten kal'b ile duymak) şeiklinıde üç özellik vardır. İşıte vahyin en 
kat'ı ve yüiksek şeikli ise ancak hudur '(Yani Melek vasıtasi.yle olanıdır) . 

Buna ·<Nahy-i Metfüv» d~nir ki, kelimeler ve lafızlarla olan v.ailıy demek
tir. Kur'an-ı Kerim ibu şekilde vahy olunmuştur. 

HADİS;E GÖREV AHYİN MANASI :: 

. . : 

Hadis kitaplarında vahy hakkında verilen malumat, daha çok Peygam
ber Efendimize vukubulan vaıhy hallerine taallµık etmektedir. · Hz . . Peygam
ber Efendimize vahyin nasil başladığım, nasıl gönderildiğini, Hz. Peygam
berin Allah tarafindan :gelen Melek'ten vahyi tela,ikki ettiği sıralarda nele
re uğradığını anlatan, kısaca : Hz: Pey,gamberin Mele-i A'la ile olan halleri
ni, geniş bir sure.tte tahlil eden !bir takım tafsilattır. 

Şemail ile siret kitaplarında verilen bu ;gibi tafsilata hakim · olan ruh, . 
vahyi getiren Melek ile vahyin kendisini, · maddi bir. tarzda tas.vir etmekte
dir. Vahyin ilk gelişini tasvir eden hadisler, Cebrail'i bir cisim olarak belirt
mekte, hatta onun yeryüzünü, ayağı ile tekmeliyerek sular fışkırttığıni, 

kendisinin de Hz. Peygamberin de bu sudan aıbdest aldığını anlatır [l]. Fa
kaıt şunu unutmamak lazımdır ki H~. Peygamber'in Mele-i A'la ile buluş
masına taalluk eden bu gibi'ihalleti anlatılırken, :bazı şeylerin madde ve ci· 
sim ile · tasvir olunması, onların bildiğimiz şekilde bir cisim oldıığunu ifade -
etmez. İslam akidesine göre Melek de bir cisimdir ama istediği şekle gire- · 
bilen nurani bir cisimdir. Bu bahis.te bu noktanın ,hatırda .tutulması çok 
gereklidir. 

·Peygamber Efendimi,z umumiyetle . vahyin ne suretle geldiği, Buhari-i 
· Şerifin ilk hadisi demek olan şu hadis-i şerifte beyan buyi.lrulmuştur : ·<GHZ. 
Ayşe (Radıyallaihu anha) 'hın rivayetine göre eshaptah Haris bin Hişam 
(R.A.) Peyıgamber Efendimizden : -Ya Resulallah, .sana vahy.nas~l gelir 
diye somıuŞ: Aleyhisselam Efendimiz de şöyle buyurmuşlar : - Bazan bana 
çıngırak sesi ,gibi gelir iki vahyin bana en ağır geleni de budur. BeİıdEm ~ 

. hal gider gitmez (Meleğir.ı) bana. söylediğini iyice ·bellemiş olurum, hafıza
. ma nakşolunmuş olur. Bazan da Melek bir insan Ş€klinde görünür, benimle 
lronuş.ur, ben de söylediğini hemen· beller hı.fzederim.» 

Ayşe (R.A.) der ki: <(Allah'm Resulünü soğuk pek şiddetli bir günde 

[1J Meva,Mb~i uedünniy'e - T<ıri'hıü'liHü·rrieys. · 
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kE;mdisine vahy .nazil olurken ıgörmüşlüğür,n vardır. Öyle soğuk bir günde 
bile kendisinden o hal geçtiği vakitte, şakaklarından şapfr şapır ter akar
dı.>> ·PJ 

Buhari'deki Miraç hadisi de, semaya ve semada bu1unan -herşeye cis
,maniyet .veren mahiye.ttedir. 

:ıtadis ve siret kitapları ~:Iz. Peyıgambere nazil olan vahyin sureti baıkt

mından derece ve mertebelerini anlatmak ıhususunda arasıra haddi aşan · 
tafsilat vermektedir. M~vahib-i Ledünniye sahibine göre Halimi, Hz. Pey
gambere 46 çeşit vahy ipdiğinden bahsetmiştir. İtidal dairesinde hareket 
edenlerse hadislere dayanarak vahyin 7 şeklıni kaydetmektedirler. Biz de 
İbni Kayyım'ın Zadü'l.Mead adlı eseri ile Ka·sıtelani'nin «Mevahib-i Ledün
niye» ve Süheyli'nin «Er-Ravdu'l-Unf» adlı eserine ve Seyit Murteza'nın 

«İhyau'l-Ulum Şerhi Zü'beydi»ye ve da:ha bazı mühim kaynaklara dayana
rak bnı:iları naklediyol'Uf : 

VAHYİN ŞEKİLLERİ : 

1 - Sadık (doğru ve şaşmıyan) rüya ... Hz. Peygamber Efendimizin 
nail olduğu vahyin ilk şekli budur. Onun gördüğü her rüya, mutlaka tahak
kuk ederdi. An1a,tıldiğına göre hu müddet altı ay devam etmiş, daha sonra 
Hz. Peyıgamlber Cebrail ile ikarşılaşmıştır. 

Bunu Hz. Ayşe (R.A.) Peyıgamberimizden şu suretle !hikaye etmekte
dir : Allah'ın Resulüne vah,yin ilk başlangıcı sadık rüya görmekle olmuştur. 
Hiçbir rüya görmezdi ki' sabah aydınlığı gibi apaşikar zuhur etmesin. Bu 
rüyalardan sonra kalbine yalnızlık muhabbeti verildi. Artık (Hıra - Nur) 
dağındaki mağaraya gidere:k yalnız başına orada lkalır ve ibadet eder. Son
ra evine ailesine dönüp yine orada kalacaği günler kadar azık tedarik ederek 
giderdi. Rüyada kendisine ibirçoik şeylerin bildirildiği bu 'hal, altı ay de. 
vam etti. Niıhayet Allaıh'm Resulü Hz. Muhammed (AS.) ibir gün Hıra 
dağının mağarasında bulunduğu sırada hakkın emri, yani vahy geldi. Şöy
le ki: Ona Melek gelip <<OKU!» dedi; O da <~Ben okumak bilmem>> dedi. Bu
nu Peygamıber kendisi şöyle anlatıyıor : O zaman Melek beni alıp takatim 
kesilinceye ıkadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine «Oku!» dedi. Ben de 
ona «Okumak bilmem» dedim. Yine beni a1ıp ikinci defa takatim kesilince
ye kadar sıkıştırdı, sonra beni bırakıp yine «Oku!» dedi ben de «Okumak 
bilmem» dedim. Nihaye.t beni yine ahp üçüncü :defa sıkıştırdı, sonra bıra
kııp : 

['1 J Sahihi Buharı : c. fl2~4ı~ Sahi!hi Mü.sHm, iV. 1817. 
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-JJ\._$'';}~_,_,\;;\. ~0>0w~ \.:,-\;...·.~'->~'~..,~~\;,t 
-~~~ 

Rerşeyi yaratmış olan Rabıbinin adıyle oku. · O Rab ki insanı · pıhtılaşmış 
bir kandan yarattı. Oku, :ki senin Rab bin ikaleriıle talim eden insana bilme
diğini öğreten yüksek kerem sahibidir [1]. 

Peygamber Efendimiz altı ay kadar rüyayı saliha gördükten ve rüya
da, İlahi tecellilere mazıhar olduktan sonra kendisine Melek vasıtasiyle g~
len ilk vahy, işte hu dört ayettir. Bundan sonraki halleri Buharı uzun uzadı· 
ya anlatır. · 

Hz. Peygamber ·Efendimiz rüyadan [bahsederken der ki : «Rüy~. üç 
çeşittir. iBiri : Allah tarafından olan; biri : Şeytandan sakınmayı gerekti

ren rüyadır; biri de : ıİnsa•riın uyanık iken kendine telkin ettiği ve düşte 
gördüğü şeylerdir.» 

İnsanların ihidayet ini saik o~anrüya, mün:has.ıran Allah tarafından olan
dır. Peygamberlerin rüyası, İlahi vahyin bir şeklidir ve Jm rüyanın şeytarir 
la bir alakası yoktur. iBu nokta üzerinde iıttifak ıvardır. Nitekim . Hz. İbra
him, rüyasında oğlu İsmail (AS.)' 1 ıke:stiğini ,görmüş, hunu ibir İlahi emir 
saymış ıve ibu emri tatbik etmek üzere hareket etmiştir :[2]. 

2 - Allah tarafından gönderilen !Meleğin Peygambere görünmeksizin 
ilahi tecellinin maihalli ıbulunan kalbine ve içine uyanık iken telkin ettiği, 
sü~'atle bıraktığı İlahi vahy ... Bunun mücerret bir ilhanı olmayip, bir vahy 
olduğuna Cıenab·ı Halk ızaruri ıbir mm yaratır&.: 

-Hz. Peygamber ~S.A.S.) bundan !bahsederken der ki : <<lıuhu'l-Kudüs 

(yani Oebrail AS.) içime ilham etti ki. hiç bir can rnzkını tamamiyle al~ 
madııkça ölmez.. Öyle • ise ıAHah'fan . kıo,rkuriuz ıve rızkınızı güzel, meşru 
mürüvvete layık yollardan arayınız. Rızkınızni ,gecikmesi yüzünden Allab .. a 
karşı gelerek rızk peşinde kıoşmayınız. Çünkü Alaıh Teala yanındaiki herşey, 
ancak O'na itaatle istenir.» 

3 - Melek, insanın kılığına ,gi:rıer ve Hz. Peygamber onu ayan !beyan 
bir insan suretinde görür ve Melek kendisine :hita:p eder; kendileri de bü
tün söylediklerini ibaresiyle eksiksiz olarak ezber edip · ümme~ine tevdi 
ederdi. Cebrail ·(A.S.) çok kere ,güzel ve yakışıklı :bir zat olan Dihyetü'L 
Kelbi'nin şeikline ,girmiş ve böylece ·gelmiş, 1bu :sıralarda ashap da onu gör
ı.n:üştü. 

[1] Buharı 

[2] İbnii ıKoyyim'in «Medôrici"s-Sôlikın» adlı- .esenine bakınız! 
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4 __:__. Vahy, çan çalması gibi ıgelirdi, yani Ceıbrail Nebi (A.S.)'a çan şm· 
gırtısııia benzeyen, korku veren bir sesle hitap ederdi. :Bu İlahı hitap, bu 
şekilde devam e.ttiği müddetçe, Pey.gamber :(S.A.S.)'in kalbine ·bir korku, 
bir heybet :bürürdü. Bu ıhal açılır ıaçılmaz, söylenen ilahi sözler kalbine 
gayet açık olarak yerleşmiş hulunurdu. Peyigamber Efendimize ,vahyin en 
ağır ,geleni de budur :Melek ıonu adeta isıtila eder, her tarafını kaplar ve 
kendisi en soğuk günde ter dökerdi. :Şayet ibu vaıhy anında, Peygamber bi
nek hayvanının sırtında ise ihayvan duyduğu ağırlıktan çökmek zorunda ka
lırdı. ıBir defa: bu şeikilde vahy :geldiği zaman dizi, Zeyd h. Sa.bit'in dizi üze
rinde idi. Dizi o kadar ağırlaşmıştı :ki, iZeyd'in dizini ezecekti. 

İbni Kayyim, <~edaricu's-Salikin» adlı eserinde bundan bahsederken 
der ki : «J.Y.ı:elek ı0nun içine girer, vahy edeceğini eder ve· sonra ayrılıp 

giderdi.>> Vahyin ;hangi :mertebesi olursa ıoJsun, Allah'tan vasıta ile veya va
sıtasız bir hitap, bir teklif ıtelakki etmektir. Bu ise · beşeriye.t kisvesinde 
olanlar için elbette ağır ve heybetlidir. Fakat bu dördüncü mertebede ,beyan 
olunan vahy, en şiddetlisi ve en ağırıdır. Çünkü bunda Peygamber Efendi
miz, ansızın beşeriyet halinden Çl!kıp ımelekiyet ,haline ,giriyor. Vahyin bu 
mertebesinde 'beşeri sıfat ile meleki telakkinin verdiği dsrriani yorgunluk o 
dereceye varırmıŞki, en sıoğu:k ıgünde bile, şakır şakır terler dökermiş: 

5 - Meleği, yaratılmış olduğu şekilde inci ve yakut ile bezenmiş ·altıyüz 
. kana.tlı olarak görmek. Ve Melek qu heyet ·ve suretiyle bildirilmesi g.erçek-
leşen :her şeyi !bildirirdi. 

(l ~ Miraç gecesinde semaların üs,tünde olduğu halde yine Cebrail 'Va
sıtasiyle vukuıbulan İlaıhi va'hy ki, bununla beş vakit namaz farz edilmiş
tir. 

7 - Alla\h'ın, Melek vasıta olmaksızın perde ardından konuşması ... 
Kur'an, Allah'ın Musa ,(AS.)'a 'böyle kelftm söylediğini bildirir. Miraç ıha, 
disi de vaıhyin fbu şeklini Hz. Peygamber için ıtesbit e•tmiştir. 

Bazı kimseler, .bu yedi mertebeye bir mertebe da'ha ilave ederler ki, o 
da .Cenab01 Hakk'ın Pey.gamber {S.A.S.)e perdesiz söylemiş olmasıdır. Bu 
mertebede Peygamberin Allalh'ı görmüş olduğunu iddia ederler. ,Fakat bu
nun üzerinde ihtilaf vardır. 

İmam Süheyli, diğer bir mertebeden bahsederek Cebrail'den evvel İs
rafil'in vahy ile Hz. Pey,gam'ber' e geldiğini ve onun bu vazifesinin üç sene 
devam ettiğini, daha sonra Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i tebliğe memur edil
diğini söyler. 

Süheyli, bundan başka Peygamber ile Allah arasında rüyada, vasıtasız 
lronuşma olduğunu anlatır. 
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Hadis kitap1arının anla.ttıkları hu mertebeler, daha önce Kur'an'ın vah
yi · nasıl anlattığına dair bildirdiklerimizle ibir araya getirilince dini nass
ların vahyi nasıl izah ettiğini açıklamaktadır. 

VAHYİN TEFSİRİNDE KELAMCILARIN FİKİRLERİ : 

Ehl-i Sünnet kelamcıları ,vahy meselesini umumiyetle iki cihetten tet
kiık ederler : 

1) Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Muhammed (AS.) Efendimize Cebrail va
sıtasiyle vahy olunması ... 

2) Allah'ın kelamını vasıtasız işitmekle hasıl olan vahy ... Kelamcılara 
göre melekler, muhtelif şekillerle görülebilen latif cisimlerdir. Kur'an'ın, 

Cebrail vaşıtasiyle inmesinin keyfiyetinde muhtelif fikirler qlduğu gibi in
zalin ne demek olduğunda da ihtilaf vardır. :Biz burada bunlardan bahsede
cek değiliz. 

Kur'an-ı Kerim'in Cebrail vasıtasiyle vahy ve inzalinin keyfiyeti iki · 
suretledir : 

1) Ceibrail (AS.), melekiyetten beşeriyet sfıretine bürünerek Peygam
ber Efendimize Kur'an,;ı iKerim'i vaıhy ıve telkin ederdi. 

2) .Peygamberimiz, beşeriyet sı,ıretinden sıyrılıp melekiyet suretine 
intikal eder ve ıböylece Kur'an-.ı Kerim'i telakki buyururlardı. Peygamberi- . 
mize vahyin en ıgüç geleni de ·bu idi. Çünkü hunda ıbe,şeri fıtrattan soyula
rak meleki fıtrata geçmek ,vardır. 

Kur'an'ı, vasıtasız olaraık Cenab-ı Hak'tan işitmenin ve işitilenin keyfi~ 
yetinde de :kelamcılar arasında ıfikir ayrılığı ıvardır : 

Şeyh Muıhammed Abduh merhum, Tevhid Risalesi'nde vaıhyin, lügatta
ki muhtelif manalarını anlattıktan sonra ışöyle der : <~Sonradan vahy keli
mesi, taklib tarikiyle, Cenab-1 Hak'tan .Enbiya-i İzam'a ilka ve telkin edilen 
şeyde kullanılmıştır ... » 

<Nahyin şer'i ve dini ·tarifi : Vaihy, Cenab-ı Hakk'ın ·enbiyasmdan biri
ne bir şer'i hüküm ve saireyi bildirmesidir. Bize göre, vahyin tarifi : Vası
talı veya vasıtasız. Cenah-ı Allah ,tarafından telkin edtldiği yakinen bilin
mek şartiyle, nefiste hasıl olan irfandır. Vasıta ile hasıl olan irfan, samiada 
(kulakta) savta dönüşmesinden ibarettir. 

Vahy ile i1ham arasındaki -farka gelince : İlham, nefiste tayin suretiyle 
tecelli ettiği; nefis tabii ıbir surette onun hükmü, tesiri altında kaldığ,ı hal
de, nereden geldiğini idrak edemediği kalbi\ ve vicdani bir şuurdur. İlham, 
daha ziyade açlık ve susuzluk, keder ve sevinç gibi ·tabii teessürlere benzer. 
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İSl.AM FİLOZOFLARINA GÖRE İLAHİ VAHY 

İslam filozofları, içinde bilhassa İ1bn-i Sina «vaıhy» meselesi üzerinde 
mfrhim mütala:alar yürütmüştür. 

İbn-i ıSina, nübüvve.tten (peygamberlikten) ve peygamberlere ait remzi 
maihiyetteki sözlerden ve misallerden .bahsederken : «Şeriat dilinde adet; 
cismani olmayan latif kuvvetlere melekler demek» der •ve <iliudud>> adlı · 
risalesinde Melek 1hakıkında «basirt, hayat sahibi, aklı, nutku haiz., ölmez ibir 
cevherdir. · Allah ile yer cisimleri arasında vasıtadır.» der. 

Yine tbn-i Sina «Nüıhüvvetleri İsbat» adlı risalesinde de : <~Onlar, fe- · 
!eklerin fani olmadığını ·ve asla değişmediğini söylerler. Şeriatta beyan 
olunduğuna göre melekler de, ıhayat sahibidirler ve ölen insan gibi asla öl
me1zler. Felekler hayat sahibidir, söyleyicidir ve ölmezler denildiği ve ölme
yen, hayat sahibi ve natık (söyleyici) olana, Melek ismi verildiğine göre 
Feleklere de, iMelek ismi verilir.» der. 

Bizi burada alakalandıran nıo,kta son manasiyle Melek'tir. Yani ruhani. 
bizce görülemeyen ve bir mekana bağlı olmayan semavi nefisler ve akıl
lardır. Nefisler, zaten mücerre.ttir ve fel~klerin varlığına .bağlıdır. Fakat 
onunla kaim değildir. ıBunlara semavi ,Melekler denilir. Akıllar ise hem zat, 
h~m fiil itiıhariyle mücerrettir ve onlara Mele-i A'la denilir. 

Meleklerin, nevi itibariyle, beşer ruhundan ayrı maıhiyetler olup olma
dıkları üzerinde filozoflar ihtilafa düşmüşlerse de :beşeri ruhların zat iti
bariyle, maddeden mücerred olduğu ve ona hulul etmediği, ibelki mekanı 
olmadığı tecerrüt bakımından al'i, mücerret şeylere bilhassa · bu alemde 
vukuibulan herşeyin suretini taşıyan semavi mücerret şeylere nisbeti bu
lunduğu üzerinde, ihtilafa düşmemişlerdir. İslam filozoflarına göre vahy, 
beşeri nefsi na.tıkanın, [1] Felek aklı ve nefsi ile temas etmesinden ibaret
tir. Çünkü insan ruhunun, akıl ile bilinenleri fiilen kabul için istidadı var
dır, Kuvved~n fiı.le çıkan herşeyin fiile çıkması için mutlaka bir sebep 
bulunması ve bu sebebin fiilen mevcut olması icap eder. Bu sebep bir ci
sim olamaz/ çünkü cisim, madde ve suretten mürekkeptir. Madde, bilkuvve, 

· emirdir.O halde sebebin, maddeden mücerred bir cevher olması icap eder. 
Bu da maddeden ve her kuvvetten mücerret olan faal akıldır ki, her bakım
dan fiil olur. 

[1] Nefs·i natıka : l - insan ruhu, insanın canlılar orasındaki ye~ini belli ,eden cev
her. - LOgat, Devellıioğlu·, 2: - Düşünen, düşündüğünü söyleyen nefs,, ruh, Maddeden zatı 
yönden soyut, fO'ko-t işleme yönünden onunla birlikte olan cevher, -faslu'Hmekal, İbni Rüst 
felsefesi Wgatce sh. 156. 3 - L'ôme r<ı'isonnante (H.Z. Ülken - ·İslôm felsefesi lügatçe) 

(Neşre Hazırlayan· : H. T. F.) 
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İbn-i Sina «İşarat» adlı eserdnde <<,Nefsi na,.tıka>>mn; .felekler, akıl ve 
nefisleriyle temas imkanını şu şekilde izah etmiştir : 

1 - Nefsani kuvvetler, hem birbırini çeker: hem birbiriyle münazaa 
eder. N:efis, aklı kuvveti idare ile meşgul ıo.lduğu zaman, . şehevi kuvvetle 
meşgul olamaz. Yahut şehevi kuvve.ti idare ile meşgul old.uğu zaman, akli 
kuvvetle meşgul olamaz .. Nefis, batıni duygulan kullandığı zaman zahiri 
duyguları zaafa uğrar. İnsan bir ,hayale ve ıhir fikre daldığı zaman, gayet 
iyi görülen Ne gayet iyi i_şitilen şeyle karşılaştığı ha1de, hasse (duyu) !e
rinin se-lametine rağmen fbunlarin farkına varmaz. ' 

2 - Müşterek his, öyle, !kuvvettir ki, beş duyu ile hissolunan şeylerin 
. suretleri onun içinde hasıl olur, müşterek histe şekillenen suretlerin dört 
derecesi vardır : 

Birincisi : Hariçte.hissedilen şeylerin, şekillenmesinin başlangıcında gö
rülmesi. 

İkincisi : Hariçteki hissedilen şeylerin · devamı ile beraber bu suretleri 
hissetmenin' devamı, . . . 

Üçüncüsü, : Hariçte hissedilen şeylerin kaybolmasından sonra bİ.i suret
leri hissetmenip. devamı, 

Dör;düncüsü : Hari~te hiç bir hissedilen bulunmadığı halde, o kimsede 
iıhsasın husulüdür. 

Bu dördüncü derecenin gerçekleştiği bir takım hastaların, başkaları1 ta
rafından görülmeyen hayali suretler görmeleridir. Bu S-uretler ya vardır, ya 
yoktur. Yok olması caiz değildir. Çünkü büsbütün yok olsaydı görülmez
di. O halde vardır. Fakat hariçte mevcut değildir. Yoksa, her - sağduyulu 
kimse tarafından görülürdü .. O h:alde hariçten 1başka ibir yerleri vardır. Fakat 
cüzleri .idrak etmiyen, cisimlerin şuretlerini · almayaıiı nefs0 i natıkada; 
onların mevcut olması mümkün değildir. o halde bunlar, gözden ibaşka bir 
cismani ikuvvette' şekillenmiştir. Çün:kü ibunları gören ·belki de kördür. Bel- . 
ki ,gördüklerini gec_eleyin görmüştür. Göz ise ancak hariçten ~evcut olanı 
görebilir. O halde müşterek h issin, !hariçte mevcut olmayan ·suretleri müşa· 
hede edebileceği besbellidir. Bir takım hayali suretler, zahiri hasseler (du
yular) yolu ile müştere:k hisse r~smolunarak · sonrad~n hayal hazine 
sine geçtiği gibi; hayal hazinesinde bulunan, yahut muhayyele tarafından 
terkip olunan suretlerin de, müşterek hisse intikal etmesi mümkündür. 
Çünkü bunların hali, fkarşı karşıya duran ayiıalan~ hali ,gibidir. 

3 ·~ Hayal · e·dile bilen ,suretler in hep ve _iher- zaman - hissedilmesine iıkı 
engel vardır. Birincisi, müşterek histen çıkan ve ona dönen hissi bir_ mani
dir. Çünkü müşterek his, zahiri ;hislerden aldığı suretlerle meşgul olduğu 
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zaman, .başkasiyle ve hayalin hazinesiyle meşıgul olmaz. İkincisi akıldır, 
yahut vehimdir, batınidir ve faile dönücüdür. Çünkü akıl veya zihin, mü
tefekkir kuvveti kullanır ve .bu kuvvet bunların biriyle meşgul olursa, su
retleri terkip ve tahlil ile de onlara şekil verme.k ile meşgul olamaz. Suret
ler vücut bulmadan müştere'k hisse cezbedilecektir. Bu iki mani birliMe 
bulunduğu zaman, hayal edilen suretler hissolurimaz. Fakat biri zail olur 
da diğeri kalırsa belki de hayal edilensuretler, müşterek hissi istila eder ve 
orada hayali olarak ımüşa,hede edilir. 

·?.., 

4 - Uyku sırasında bu: iki mani, kabil (kabul edicilik) ve failden zayi 
olur. Failden zevali; nefsin, ,gövdeyi idare etmek ve ıhazım kuvvetine yar· 
dım etme,kle meşgul olması yüzunden, m.uhayyileyi idareye imkan bulama-

· masıdır. O .zaman bu da hiç bir engel ile karşılaşmadan · suretler vücude 
getirmek imkanını . elde eder. Kabil'den zevali ise, ·zahiri hasse (duyu) lar
dan gelen resimlerden hali · olması dolayısiyledir. Çünkü zahiri hasseler, 

. uyku ile sükunet ibulur. 

Fail ile kabil .tam olarak hasıl olunca, fül de hasıl ;olur. Uy;kuda ıbu su
retler peyda olur ve müşahede olunan şeylere benzer. 

5 - Hastalık halinde nefis, hastalığın' bulunduğu cihete· cez:bedilfr · ve 
gövdeyi islah ile meşgul olması, muhayyileyi idaredenalıkoyar. Muhayyile, 
yiza,pteden iki amilden birinin zaafa uğraması ile muhayyile isıtediği suret
leri yapmak !hususunda kuvvet ;kazanır ve onun yaptığı suretler müşterek 
histe görünür. 

·6 - Nefis kuvvetli ise, idrak ettiğini aynen muhafaza eder ve onu bıra
karak ona benzeyene geçmez. Zayıf nefisler ise, idrak ettiklerinin halini an
lamamak yüzünden belki de ona benzeyene, yahut bazı bakımlardan onun
la müşterek olaııa geçer, sonra ona benzeyenden daha başkasına geçerek 
bir şeyden birşeye intikal ede ede, ilk önce idrak e.ttigi gibi, hiç veçıhile mü
naseıbeti olmayan bir şeye va:ı:ır. Bu da muhayyilenin (hayal gücünün) is
tilasından ve nefsin onu islah edemiyecek derecede zayıf olmasında_n ileri 
gelir. Nefis., ç!ok k,uvvetle.nirse, gövdeyi idare ile meşgul olması, akli alemle 
temasına mani olmaz ve bir tarafla meşgul olması, diğer .tarafla alakalan
mamasına sebep teşkil !etmez. 

7 --:- Nefis, uyku esnasında, bütün varlıkların nakşı bulunan akıllarla 
temas -ettiği için o akıllardaki eşya suretler i, bilhassa görenin arzusuna uy

. gun olan suretler, bir aynada suretlerin iz, bıraıkması gibi nefiste iz bira
. l5:ır. Sonra muhayyile bunlara münasip suretler . verir, sonra bu suretler 
müşterek ıhisse iner ve ayni nefis kuvvetli ve iki taraflı idareye kafi ise, 
uyanıklık halinde de vukuıbulur. Nefis, akıllarla temas ederek :birşeyler kav

. rar. Sonra muhayyile, -bu ka•vrayışlara yaraşan suretler ter,kip eder, sonra 
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bu suretlerle müşterek levhasına ine~ek hissedilmiş olur. O zaman hariçte 
varlığı yoksa da suretler hasıl olur ve sözler işitilir. 

• 8 - Nefis, .uyku veya uyanıklıık haline ,göre .farklı olan akıllarla temas 
ettiği takdirde hasıl olacak iz, çeşit çeşittir. Birincisi, son derece zayıf olur -
ve hayal He ıhafızayı asla hareketlendirmediği için ibunlarda bir iz bırak- -
maz. 

İkincisi : Daha kuvvetli olur, fakat hayal; benzerlik veya tezat ile bağ
lantısı olan manaya intikal eder durur. Üçüncüsü, sıon derece kuvvetli ol
maktır ve o zaman suret hayalde açıklıkla şekillenir. 

· Sureti cüz'i olur da nefsin musavveresine rastlar ve !hafıza~ muhayyi
lenin müdahalesine 'uğramadan olduğu gibi hıfzeder ve ,bu suret uyanıklık 
veya uyku içinde unu:tulmıyaraık müstekar kalırsa; bu ilham, yahut sarih 
vahy, yahut yorumlanmaya _muhtaç olmayan bir rüya olur. Suret yok olur 
da izleri ,kalırsa o ,zaman va:hy te'vile ve rüya tabire muıhtaç olur. --

- O halde filozoflara ,göre vahy, nefs-i natıkanın nüfuzu; ·felekiye iıe
manevi teması sayesinde orada nakledihniş olan hadiselerin suretlerine 
agah :0lması, bu suretlerin nefs·i .natıkaya bir aYnadaki suretlerin, karşı 
bir aynaya yansım.ası .gibi görüntü ·vermesidir. 

FİLOZOFLARA GÖRE _ VAHY İLE İLHAM ARASINDAKİ FARK : -_ 
Vahyin Peygamberlere; Hhamın, velile:re ve -ariflere ,hasıl olmasıdır. Nü
büvvetin ·zati istidadı vardır ve riübüıvvete erecek olanın nefsani kuv
vetlerinde üç ıhususiyet varıdır : 

1 -'--- ıNefsin son derece saffet bulması,, ,hasselerle meşgul olmak yüz:Un
den, akıl alemiyle <temastan ,geri kalmıyacak derecede kuvvetli olması. onu 
bir teveccühle müfank akıllarla temas için İmam Gazali; «El-Munkızu mi
ne'd:Dalal» yani <~Sapıklıktan Kurtaran» adlı eserinde nübüvvetten bah
sederken şöyle diyor : Cenab-ı Hak, insanı bilgiden büsbütün _ hali olarak 
yarattı. İnsan ucu - bucağı olmayan ve sayılmasına da imkan bulunmayan 
bu alemi ancak idrak sayesinde anlayabilir. İnsanda bir taıkım idrakler 
.vardır ki, ,onun her _ biri· bir alemi anlamak içindir: İnsanın harici alemle 
münasebetini teinin eden :beş vasıtası , ibeş melekesi vardır. 

Bunlardan ilk önce gelişen, lems; dokunma, yapı:şma· hasse (quyu) sidir. 
Bununla sıcaklığı, -soğukluğu, yaşlılığı, kuruluğu, y~uşaklığı; sertliği ve 
saireyi anlar. Bundan sonra görmek hassesi gelir. Bununla da r_enkleri ve 
şekilleri görür .. Sonra işitmek, tatmak, koku almak :hasseleri gelir. Bunla-

-nn her birerleri ayrı ayrıdır, birinin .gördüğünü diğeri görmez. Bununla 
beraber hepsi görünebHen şeylerdendir. Bundari dışarıya çıkamazlar. _ İnsan 
yedisine .girince ibunların üstünde bir tavra daha yükselir ki, o da temy-iz, 
iyiyi kötüyü seçebilmek kabiliyeti. .Bu, evvel~i beş duyudan başkadır. Bun~ 
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dan sonra ,daiha ibaşka bir tavra yükselir ve akıl denilen meleke vücuda ge..: 
lir. Bununla evvelce anlayamadığı şeyleri anlar, duygularının .· yanlışlarını 
düzeltir. Qltnası veya olmaması zaruri olanlarla, olabilir şeyleri anlar. Geç
mişten geleceğe dair ıhükümler verir. Gazali'ye göre nübüvvet, peygamber
lik : Aklın da üstünde ibir tavırdır ki, onda açılan ve ,gelişen başka bir göz.
le ~klın idrak edemiyeceği ga:ybi ve istikbalin sonsuzluklarında olacak bir~ 
çok §eyleri, nebi görür. Bizdeki temyiz, :beş duyumuzla anlayamadıklarımı

zı; a_kıl, temyiz kı.tvvetiyle idrak eçle'mediklerimizi nasıl anlıyorsa, Pey
gamberlik gözü ise a:k1ın da anlayamcı.dıklatını görür ve anlar. Ona: göre 
akıl da, makul olan şeyleri, ,gören gözün Easıl olduğunu belirten gelişmedir. 
Hasseler, bu akıl gözünden ayrıdır: Çalışma ve öğrenme yoluyla :hasıl olma
yan ilim de iki çeşittir : ~Birinde kul, bu ilmin nasıl has.ıl ve nereden hasıl 
olduğunu bHemez. Diğerinde bu Hmi, kendisine ulaştıran sebebi anlar ve bu 
sebep de ilmi onun kalbine koyan Meleği müşahede etmesidir. Bunlarin 
birincisine ilham denir. İkincisine vahiy denilir ki, bu kısım Peygamberle
re, birincisi · ise evliyaya mahsustur. · 

, O halde vahy ile Hha~ · arasındaki fark, ilmi getiren Meleği müşflhede..: 
dir. Ç~nkü ilim, kalplerde ancak Melek vas1tasiyle 'hasıl olur. 

Gazalfye ıgöre uyk;, nübüvvetin özelliklerinden bir örnektir. Nübüvveti 
· anlamak için uykuyu bir misal olarak aimahdır. Çünkü insan uy,~ı:ı halin

de iken, gelecekte :olacak bazı şeyleri, ya olduğu gibi veyahut .bir misal ola
rak anlayabiliyor. Demek ki akıl, insanın ulaşaJbildiği tavırlardan nasıl bir 
tavır ise, nasıl ortaya. çıkınca kendisinde mak.ulatın her çeşidini görebile- ·· 
cek bir göz hasıl oluyorsa; nübüvvet de insan için öyle bir mertebedir ki : . 
O rütbeye yükselmiş olanlarda, husule gelen ,göıün nurları ve aydınlıkları 
içinde, aklın idrak edemediği · gayb alemi . ve istikbale · ait . şeyler apaçık gö
rülür . 

. Tasavvuf ehHı:ıin meyli, talimi ilimlere değil, i1hami iİiİnle:tedir., Onlara 
göre ibunun yolu nefisle savaşmak, kötü huyları ve sıfatları yok etmek, ala-

. kalarin hepsinden halas bulmak ve 'halis muhlis bir gayretle Allah'a yönel~ 
mektir. Bu sayede, kul, Allah'ın lutuf· ve inayetleririi almak için kendini 
hazırlamış olur ve artık ikula gerekli olan, Allah'ın aynı yoldan Peygamber 
lere ve ,evliyaya .ihsan ettiğinden kendi.sine de ihsan etmesini beklemek olur . 

.. Yine Gazali, «İhyaU: · Ulfrmi'd-Din>> adlı eserinde d_er, ki : <<lier ' şeyin 
haki.katı; Levıh-i Mahfuz'da, .. belki rnukarreib meleklerin kalbinde yazılı
dır. Nasıl, mimar · yapacağı eserin planını kağıt üzerinde tesbit eder, sonra 
·o plana gör~ hareket ederek yapacağı eseri başarırsa, gôkleri ve ·yeri Ya
ratan Allah da: bütün varlık alemine .ait. herşeyi de başından sonuna kadar · 
Levh-i Mahfüz'a ,yazmııJ, onun varlık alemini bu örneğe göre vücude ge
tirmiştir. Kalp ile Levh.i Mahfuz arasındaki perde, ne kadar kalkarsa, ora-
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da herşey o :kadar iyi görünür ve ıbilgi ıo,radan fışkırarak kalbe girer. Onun 
içindir ki kalbin iki ,kapısı vardır. ~iri Mele.kut alemine açüan kapıdır ve 
bu alem Levh-i Mahfılz'dur ve Melekler alemidir. Diğeri mülk ve şahadet 
alemine bağlı olan beş duyuya açılan kapıdır. Enbiya ile evliyanın ilmiyle, 
ulema ve hükema arasındaki :fark şudur: Enbiya ve evliya11ın ilmi, Meleküt 
alemine açılan kalbin ·içinden gelir. Hikmet ilmi ise. mülk alemine açık olan 
hasselerin kapısından gelir, diğer ibir farkı da şudur : Ulema aynı ilimleri 
öğrenerek kalbe yerleştitmek için uğraşırlar. Evliya ise ikalpleri temizle
yerek, tasfiye ederek ve cilalıyarak, Mele-i A'la tarafından. feyzin buraya 
sızması için çalışırlar . 

. Mele-i A'la'ya gelince; Şah Veliyullah, <illucce.tullahi'l-BaliğEJ.» · adlı 
eserinde ona dair diyor ki : . 

«Şeriatten öğrenildiğine göre, Alla:h'ın öyle kulları vardır ki, Melekle
rin en ileri ve en yakınlarıdır. Bunlar, nefsini islah edip terbiye edene ve 
insanları islah etmeye çalışanlara dua etrrieğe devam ederler ve onların 
duaları bunların bereketlere nail olmalarına sebep olur. Yine·bunlar Allah'a 
isyan edenlere ve yer yüzünde fesat peşinde koşanlara lanet okurlar. Bu la
netleri, suç işleyenlerin hasret ve nedamet fçinde yaşamalarına sebep olur: .. 
Bu melekler, Allah ile kullar arasında elçi,lik ederler. Adem()ğullarınmkalp
lerine iyilik ilham ederler, yani içlerinde hayrın doğmasına sebep ohırl<Jr. 
Bu melekler, Allah ile kullar arasmda elçilik ederler. Ademoğullarının_ kalp
lerine iyilik ilham ederler. Yani içl~rinde haynn doğmasına sebep olur
laı~. Bu meleklerin Allah tarafından is.tendiği tarzda ve istediği yerde top
lantıları olur Bu yüzden bunlara Refi!k ... i ala ve Mele-i a'la denir, Adem
oğulları içinde faziletli olanların ruil)Jan da İbunların arasına girer ve bun
lara ,katışır. 

Melekler üç çeşittir. Bir kısmı hayır nizamını tutanlardır. Bunlar nu
rani cisimlerdir ve içlerine yüce canlar üfürülmüştür. Bir kısmı da unsurla
rın latif bu'harlarmm kaynaşmasından hasıl olan yüce canlardır. ki, hayva
niyetin her türlü kirinden uzaktır. Bir kısmı da daima kurtarıcı işler işle
yen beşeri canlardır ki, Mele-ıi Ala'ya yaklaşmak isterler. Bunlar ruhtan 
gövde elİbisesini attıkları zaman 'Mele-i A'la'ya iltiha,k ederler. · 

Mele-i · A'la'nın en faziletlileri, birinci kısmı teşkil ederler . . Bunların 
nurları toplanır ve birbirine karışarak birlik vücuda getirir. Bu birliğe kut
siyet yurdu denir. Bu kutsiyet yurdunda Adem oğullarının kurtuluşu için, 

· Aİ1ah kullarının en iyisini kemale erdirmek ve insanlar üierinde hükmünü 
· yürütmek üzere söz birliği edildiği zaman, beşerin salah bulmasına ve doğ
rulamasına yardım eden ilimler, vahy ve rüy~ süretiyle ona :temessül edı:;r, 
hatta. ona ayan 1beyan :görürıerek onunla apaçık konuşur. · 

Peygamberliğin .esaslarından biri de budur. Kutsiyet yurdunun devam-
.. iı desteklemesine. Ruhu'l-Kudüs'ün te'yidi denilir. Bundan hasıl olan be 0 

reketler de, olağan şeyler olm'adığı için, onlara mucizeler adı verilir. 
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İkinci kısım, yani feyezanları latif buharlar içinde mutedil mizaçlar 
husulüne selbep olanlar,· birincilerden daha geridirler. Bunların · kemali; da
ha üstün olanlardan s1cak olan feyzi almağa hazır olmalarıdır. Kabil'in isti-' · 

· dadına ve fail'in tesirine göre birşey kolaylaşırsa ,ona cezbiyet hisseder~ . 
ler... ilah.» 

Tasavvuf ehlinin vahy ıhakkındaki .telakkileri ile filozofların telakkileri 
arasında gizli olmayan bir benzerlik vardır. Çünkü her ikisine göre vahy; 
insan nefsinin, bizim alemimizden üstün bir alemde tes!bit edilmiş olan 

· kevni hakikatleri bilmesidir. Fakat iki görüş arasındaki bu benzerliğe · 
rağmen bir takım farklar da bulunmaktadır. Filozoflara · göre ulvi alem, 
müceddet akıllar ve nefislerdir. Bunlar feleklerin akılları ve nefisleri · 
ve eşyanın suretleridir. Bunlar asıl kaynak ve varlık sebebi olmak ve tabi
at ile mücerred olduğu için müdrik bulunmak dolayısiyle buraya nakşolun
muşlardır. Beşer nefislerinin bunlarla teması, tabiatiyle ruhi bir temastır 
ve bu temas karşı karşıya duran iki aynada görüldüğü gibi karşılaşan 
mearifin intibamı temin eder. 

Tasavvuf ehline :göre, vahy ile ilhamı ,feyezan ettiren ulvi atem iki 
şeyden müteşekkildir. :Biri : Allah'm her dilediğini istediği gi'bi yazdığı 
Levh~i Ma•hftız, diğeri; nurani varlıklar olan ve çok yüksek canlar taşıyan 
Meleklerdir ki, Levh-i 1Mahfılzdan haberdar olabilirler. Çünkü onlar da 

· Allah ilminin yazılı olduğu bir takım lev'halardır. Vahy; Pey gamberin, Me
lek'ten İlahi şeriatı alması, Meleği görüp sözünü işitmesidir. Çünkü Melek
leri görmek ve sözlerini işitmek, yalnız Pey,gambe:rlere mahsustur. Veli ise, 
bir ses işittiği halde sahibini .görmez. Meleği ·.görecek olursa sözünü işitmez. 
<<,El-Kibritü'l- Ahmer» de böyle beyan olunmaktadır. 

Filıo,zoflarla mutasavvıfların mezhepleri arasındaki ayrılığa bakanlar, 
bu ayrılığın şu sebepten ileri geldiğini hissederler. Filozoflar, kainatın ni
zamı ve alemlerin süfli ve ulvisi hakkındaki düşüncelerine göre, dini nass, 
ları te'vil etmişlerdir, Onun için şeriat dilindeki melekleri, ~ücerred akıl
lar ve feleki nefisler saymışlar ve dini nassları felsefelerine uydurmağa ça
lışmışlardır. 

Mutasavvıflar ise, evvela nasslara güverunekte ve nasslarda muphem 
gördükleri noktaları şerh ederek zahirde birbirini tutmayan ,gösterileri bir
·birine tutturmak için felsefeye ve sözle anlatılmayan, fakat, ariflerce idrak 
olunan zevke ,güvenmeJrtedirler. Onun için daha fazla te'vile sapmıyor ve 
daha az vuzuh gösteriyorlar. · · 

Şeyh Muhiddin-i Arabi şöyle diyor :· <Naıhy; ibaresiz, ibare yerini tu-
. ·tan, işaretle vaki 9lan şeydir. Çünkü ibareden onunla maksut olan mana

ya geçiliverir. Zaten ibare denilmesi de bunun içindir. Vahy'den ' ibaret . · 
olan işaret ise. böyle değildir. Çünkü o, işaret olunanın ,Zatıdır. 
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Vahy; ilk anlaşılan, ilk ilham olunandır. Vahy; sür'attir, teceÜi-i zati
dir. Samiin nefsinde eserini sür'atle ıbırakan kelam-ı ilahidir. Çocuğun an° 
nesinin memesini alması gibi, yaratılışta mevcut bulunan şey de vahyin 
eseridir ... » 

İBNİ HALDUN , VE. MUASIR MÜSLÜMANLARA GÖRE İLAHİ 
VAHY: 

İbni Haldun, tarihine yazdığı meşhur · mukaddemede Peygamberlik 
hakkındaki yazılarının, birçok muhakkikler tarafından yazılan yazılara is
tinat ettiğini anlatır ve yazılarından ıfil0ızofların ve mutasavvıfların tesiri 

· görülse de görüşlerindeki yenilik, onun da apayrı bir mez•hep sahibı olarak 
belirmesine yardım etmiştir: ' 

Onun anlatışına göre : Alem, içindeki bütün mahlukat ile h ayret veri
ci bir tarzda tertiplidir. Sebepler müsebbiplere 'bağlıdır, ,varlıklar birbirle-

. riyle temas 'halindedir ve bunlar birbirine dönüşebilir. Toprak, su, hava 
ve ateş gibi unsurlar birbirine bağlıdır. ve her biri diğerine döner. Fakat ıbu 

Jönüşme, hazan imkansızdır. Tekvin alemi madenlerle başlar, sonra ,nebat
lar, sonra hayvanlar gelir ve bunlar tedrici bir surette ilerler. Madenler uf
kunun sonu, nebat ufkunun başlangıcı ile temas halindedir. Nebat ufkunun 
sonu da, hayvan ufkunun başlangıcına bağlıdır. Bu 'bağlantıdan maksat her -
birinin kendi ufkunun sonunda, daha sonraki ufkun başlangıcı olmak istida- · 
dını haiz olmasıdır. Hayvanlık alemi geüiştir ve hayvan çeşiÜeri çoktur. Fa
kat hayvanlık ufku tedrici' bir surette insanla sıon bulur ve insan da fikir ve 
.rü'yet sahibi olmakla t emayüz eder. 

Sonra bütün alemlerden çeşit çeşit eserler ,görünür ki, heP,sinin cis
mani olmıyan bir müessiri bulunduğunu anlatır. Müessir, ruhanidir ve kai
nata bağlıdır; Çünkü ibu, alemlerin varlıklarına temas etmek zorundadır. Bu 
da müdrik ve muharrik ıolan nefistir. Öndan üstün olan bir varlığın da 

.;ona idrak ve hareket kuvvetleri vermesi ye ona bağlı olması da icap ediyor. 
Bunun da halis idrak ve halis akıl · olması . lazım gelir. ;Bu da Melekler ale-

. ~ . 
midir. 

Bütün bunlar nefsin. beşeriyetten sıyrılarak Melekliğe girmek için 
istidatlı 7:?ulunması ve ruhani zatiyeti kemal bulduktan sonra bir takım 
vakitlerd€ · Melekler alemine katışması lazım geldiğini anlatır. Bunu ya
pabilenler Pey,gamberlerdir. Bunlar beşeriyetin cismani ve ruhariilığinden , 
sıyrılmak imkanına haiz olmak üzere . yaratılmışıardır. · Bunlar arasıra ·bil· 

· fiil Melek olurlar ve Mele-i A'layı, ufokJ:arında' müşahede ederler_ ve bu 
sırada nefsani kelamı ve ilahi hitabı işitirler. Bunlar beşeriyetlerinden sıy

rılarak Mele~i A'ladan alabildiklerini aldı~tan sonra ,geri dö1;1er ek; öğren~ 
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diklerini halka bildirmek ve h.alkın kafasına yerleştirmek isterler. Onun 
için Peygamber kah temsili ,olan bir gürültü işitir, kah Meleğin insan 
şekline girdiğini görür, onunla konuşur ve' Meleğin söylediklerini anlar. 
Meleği görüp ondan alınabileceği herşeyi almak, bunları beşer içlrakine sığ
dırmak, Melek ,tarafından telkin olunan _herşeyi anlamak, hepsi bir lahza
da, belki bir göz açıp kapama müddeti içinde vukubulur. Çünkü zaman 
içinde _değil, fakat hep birden vukubulduğu için sür'atle olup bitmiş sayılır. 
Buna «vahy» denilmesinin se'bebi de budur. Çünkü dilde vahy, ça,buk olmak 
manasına gelir; 

, Bütün alemlerin muntazam bir surette tertibi ve her birinin zatiyle 
ve kuvvetleriyle diğerlerine bağlanışı, herbirine ait ufkun sonunda, daha 
sonraki ufkun başına yaklaşması, İbni Haldun'un kendine mahsus görüş
lerinden biridir. Sonra vaıhyi, Peygamber'in beşeriyetten ·sıyrılarak Melek
ler ufkuna geçmek ve Mele-i A'la'ya katışmak, Melekler gibi Allah'ın ke
lamını telakki etmek, sonra onu beşerin anlayacağı şekle sokmak ve suret~ 
lerle, seslerle o ruhani yaşayışı ifade e.tmek, yine Peygamberin vahy 
telakki etmekte karşılaştığı güçlüğü beşeriyetten melekliğe geçmenin güç
lüğü ile - tefsir etmek İbni Haldun'un hususiyetleri arasındadır. _ İbni Hal
dun, Mekke'de nazil ,olan sı'.'ıre ve · ayetlerin, Medine'de nazil -0lanlardan 
daha kısa ,olduğundan bahsederken ve bunun sebebini anlatırken, vahyin 
güçlüklerine alışmanın buna imkan verdiğini söyler. Ona göre Mekke 
devrinde surelerin ve ayetlerin ıkısa olmalarının sebebi, o zaman vahy al-
·manm da,ha güç olmasıdır. ·· 

İbni· Haldun, diğer hususlarda da filqzod'larm görüşü ile bir dereceye 
kadar mutasavvıfların gör~ünü ka'.bul etmektedir. 

* 
Göze çarpan bir nokta, Müslümanların kalkınma devirlerinde vahy 

hakkındaki telakkHerinin, füowfların tesiri altında · kaldığı, ·kafa durgun_
luğu devrinde de kelamcıların tesirine .tabi olduğudur. 

Onun için yakın zamanlara kadar, İslam alem·inin hemen her tara
fında hüküm süren bu görüş idi. Ve aşağı yukarı ondan başkası bahis mev
zuu olmamakta idi. Son asrın müceddidi Şeyh Muhamı-ned Abduh'un or
taya · çıkmasına kadar vaziyet bu şekilde devam etmiş, Abduh ise vahy 
ha,kkındaki görüşünü §Öyle. anlatmıştır : 

<Nahy, insanın içinde btılundugu, vasıtalı veya vasıtasız olarak Allah'
tan ge1diğine inanıdığı iı:ıfandır. Vasıtalı olan, kulağa akseden !bir sesle, ya
hut sessiz olarak teşekkül eder.' Vahy ile ilham arasındaki fark şudur : 
İlham, insanın şuurlu olaraJ{ idrak ettiği ve dileğine ·boyun eğdiği bir şey
dir. İlham, daha fazla açlık, susuzluk, hüzün.ve s.e'vinç hisleri gibidir. Bazı 
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canlar ise, .fıtraten çok temiz cevherli olduğu için Mele-i A'la ile temas et
mek istidadında bulunuyor'. ve insanlığın en yüksek ·· derecesine vararak 
başkalarının delil ve burhan sayesinde idrak · etmeğe imkan bulamadıkla
rı birçok şeyleri ayan beyan müşahede etmektedirler. Bunun böyle olması 
aklen kabul olmayacak hirşey değildir. Bu mertebeye ermiş ıolan kiinsele~ 
rin birtakım sesleri işitmelerüıde, ruhların benzerlerini görmelerinde hay
retle karşılanacak birşey yoktur. ıBu ise İslam filozoflarının ınezhebidir. 
Yalnız kenarı kıyısı kelamcıların sözleriyle süslenmiştir: _ 

İmam Şarani şöyle diyor_ : Hakkın kelamını işitmekten alıkoyan an
cak beşeriyettir. Kul ondan yükseldiği vakit ona, Allah Teala mücerred 
ruhlara söylediği _gibi söyler. Beşere, beşer denilmesi de ruhun derecesine 
ermekten alıkoyan işlere ibaşlaması hase'l::,iyledir. Bu dereceye ermeyince 
Allah ona, eşyada tecelli eder. Enbiya gibi ruhu mücerred derecesine yük
selmiş · olaplar ise öyle değildir. ıBundan -dolayıdır ki, Peygamberden ~aş- .. 
kasına Cenab-ı Hakk ancak suret perdeleri içinde tecelli eder. Allah Teala', 
nın başkasına söylemesine, yahut kendisini gayrisi~e işHtirmesine hakika
ten tahammül edemez. O halde kuluna işittirmek üzere hitabettiği vakit 
onun, yani :kulun bütün kuvveleri oimak iktiza eder. Çünkü münacat sı
rasında Cenab-ı Allah onun bütün kuvveleri olmaksızın, sonradan •olan ku
lun kelamı kadiıp.i, kelamı ilahiyi işitmeğe ta;kat yetirebilmesi imkansızdır. 

Onun içindir ki, Musa (AS.) Tur'da rnünaca.t sırasında düşüp bayıld1. 
Zira onda, b makama layık tecelliyi kalbıil edecek istidat yoktu. Fakat Pey~ 
gamber Efendimiz. sebat etti. Hakk'ın, kulu (Hz. Muhammed) 'e işiten ku,. 
lağı; ,gören gözü ve ·bütün ,kuvveleri olan o muhabbet derecesi, dağda bu
lunmadığı için Musa, Tur'da münacat ederken tecelliyatı ilahiye vaki olan 
da hile, o hitabı işitmeye dayanamadı, paramparça.-oluverdi. 

Şunu da _1biliniz ki : Allah'm insanlara hadis ve ilhamı daima vardır. 
Şu :kadar ki bazı insanlar bunu, HMıi bir şey olduğunu ·bilir. Ömer İbni'l-

· Hı:ı.ttab (R.A.) ve ona varis olan evliya gibi. Kimi de ne olduğunu bilmez 
de bana şöyle şöyle zuhurat vaki oldu der durur ve onun kendisine Allah 
Te.ala'nın bir sır söylemesi ıolduğunu bilemez. Şeyhimiz şöyle derdi : Hz . . . 
Ömer, Allah'm kendilerine her ~şeyde söylediğ~ mutlak sem'a ashabından 
idi. Lakin söylemenin lakapları vardır: Eğer onunla Allah Teala'ya cevap 
veriyorlarsa o hadis ve ilhı;ımdır. Eğer birbirlerine cevap . veriyorlarsa o, 
muhadese ve muhaveredir. Eğer Hak Subhanenin hadisini işitiyorlarsa o, 
kendileri hakkında hadis değil -bir hita·p veya kelamdır . .Şu halde vahy, 
Allah Teala'nın has kullarının kalplerine <çhadis-i nefs» tarzında ilka bu
yurduğudur ki, ondan, onlar için herh~ngi bir işe bir Him hasıl olur. Eğer 
böyle olmazsa ne vahy, ne hitap olmaz. Çünkü insanlar yanındaki zaruri 
ilimler gibi bazı insanlar, kalplerinde bir işe dair ıbir ilim duyabilirler ve · 
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.. bu sahih-bir ilimdir. Lak.in hitaptan · sadır olmuş değildir; Sözümü~ ise vahy 
denilen ilahi hitap hakkındadır. Çünkü Allah Teala vahyin bu kısmını, 

· kendisine vahy gelen. kimsenin ,bir ilim ,olarak istifade edebileceği bir ke
lam yapmıştır. Şunu da bilmeU ki, evliyanın kalpletine ilham vahyinden 

· inebilen, ancak ervah~ı _melekiyedeiı uzanan bazı dakikalardır. Yoksa 
Melaike'nin kendisi değildir. Çünkü Melek, :Peygamberlerden gayrisine as
la vahy ile inmez ve k at'iyen İlahi bir emirle emretmez. Zira şeriat te
karrür etmiş, yalnız mübeşşerat-ı vahy [1] kalmıştır ki, vahyin en umu
misidir. Allah'tan kula olur. Vasıtasız da olur, vasıta He de olur. Vasıta . 

nübüvvetin şanındandır. · Vas;talı da i.se Meleğin 'tavassutu mutlaka lazım~ 
dır. Lakin Melek ilka halinde zahir olmaz. Halbuki Peygam:berlerde öyle 
değildir. Çünkü onlar Meleği, söylerken görürler. Veli ise Mele-ği, ancak 
Uka halinin gayrisinde müşahede edebilir: Kelamını işitirse göremez. Gö
rürse söyleyemez. Demek ki, arifler, ıkendilerini geçmiş olari nübüvvet pa
yelerine eremezler. Bununla beraber haklarında mübeşşirat bakidir. An
cak onda da insanlar farklıdır. Kimisi vasıta beşaretinden ileri. geçemez. 
Kimisi de yükselir : Bazı fertler. gibi · ki onlar iç.in vasııtaların yüksekliğiy
le mübeşşirat vardır. Mamafih nübüvvet yine yoktur. Onun için onlar ah-

. kanıda inkar olunurİar. Zira Hakkın, kendilerine bahşettiklerinden gördük
leri ile, zahirde müstakil bir şeriat imiş gibi amel etmelerı · bakımından . 
Enbiyaya benzemek isterler. Fakat o ,bir şeriat değil, bir beyandır. Bi
naenaleyh kat'i olan vqthy, ancak teşrii (şeriat 'koyma ile ilgili olan) vahy
dir. 

Sünnette mücmel olan umurun tarifine gelince : Bu -ümmet için · o . 
bakidir ki insanlar davet ettikleri mevzularda basiret. üzere bulu_nsurilar, 
çünkü o ilahi bir haberdir. Allah Teala'dan, görünmeyen bir Melek vası

tasiyle ilham eylediği_ kuluna ihbardır. İlham, ancak hayır husulünde olur. 
Fısk ve fucurun ilha~ı. ictinab edilmesi manasınadır. Nitekim takvasının . 

ilhamı, amel edilmesi içindir. İlhamın ikmali de şeriata ittiba: ·. ve kütübü 
Üahiyeye nazcir ve onun · hududunda durmak ve emirlerini tutmak için il
ham olunmasıdır ki, tabiatın pa-sı silinsin de onda alemin suretleri nakış
lansm. Fakaıt «İlla vahyen» ikav1i ,celili, kalbe değil · sem'a ilka 
olunan hitabı ilahidir ki, ilka olunan kimse, onu idrak eder ve işittirenin 
maksadı ne olduğunu anlar. ıBu, bazan da tecelli suretinde hasıl olur, o 
suret mıa hitap eder. Halibukı o, aynı hitaptır. Fakat hitaptan delalet ettiği 
ilim anlaşılır, ve bilinir kio bir hitaptır. Söyleyen onun arkasındadır. 

« » nazm-ı celili-

- ne gelince : Bu da M~lek'le indirilen veya ·beşeri Resul ile bize getirUendir 
kC bilhassa naklettikleri zaman ikisi de Allah Teala'nın kelamını okuyan-

· (1) ıBak : 'S. 13~. dipnot : 2 
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ıar gibidir. Eğer kendi nefislerinde duydukları :bir ilmi nakil ve izah eder
lerse o kelamı ilaM değildir . . Evliyadan·kimisi, her insana hususi olan vahy 

. ve ilka halinde Allah Teala'dan terceme verir. :Bunda söylenen veya yazı
lan harflerin suretleri mütercimi ve o suretlerin ruhu ise Allah'm kelamı· 

olur. Bazi kere de veli : ,<~albim bana Rabbimden şöyle tahdis etti>> der 
ki, hususi surette demek ister, ,bunları belle ve iyi ,düşün! . 

. .. 

Şarani bu son ihtarı ile <~nibiyadan başkasını~ Uhamı, umum için ilim 
sebeplerinden değildir.» diye akait ve usulde ulema beyninde maruf Olan 

· · eşasa tenbih eylemi~ oluyor. Şundan da gaflet edilmemek lazım geliyor ki 
vahy, sırf enfüsi olan mücerred 'bir. vicdan hadisesi olarak kalmıyor, Hak' -
tan haber alan !bir ihtiyar, nefsin ötesinde olanı duyuran bir ilm-i yakin · 
ve hatta . ayn~i yakin haysiyetini h;izdir. Bunda ayni, sem'i ve ıkalbi üç 
haysiye1l de ıvardıır ... 

Vahyin Mahiyeti : 

· Vahyin mahiyeti; en .temiz ve en olgun insanlarin başları olan enbiya· 
dan başkası için belli . değildir. Nasıl geliyor, nasıl işitiliyor, o cihetleri 
yalnız onlar bilir. Diğer. insanların onu anlatmağa ka1kışması ve olduğu 
gibi _anlatabileceğini zannetmesi, körlerin renklerden bahsetmesi kadar küs-. . 
taıhlıktır. :Bunu misallerle zihinlere en. iyi bir şekilde yaklaştırınağa çalı
şan ve yaklaştıran Gazali merhumun <~İhyau mum» ·· da ve «El-Munkızu 
Mine'd-Dalal» da verdiği izahlardır. Vahyin mahiyeti ve hakikatını anla
mamıza yolyoktur. Ancak, hilhassa . Hz. Muhammed (S . .A)3;)'in doğru 
söylediğine yüzlerce, binlerce şahit olduktan sonra bu ,gihi hakikatları tes-

. limden başka çare bulunmaz. Allah'm sıfatlarındaki kemal hakkındaki ic
mali ilmimiz: <<Şunu bilmiyoruz; ·binaenaleyh varlığını tasdik edemeyiz» 
diyecek. derecede Allah'm eserlerini v~ fiillerini bilmemizi gerektirmez. 
Hele Allah'ın kudretini tecelli ettiren hunca eserlere bağlı haberleri mu
tad tecrübelerimize uymuyor diye inkar için bize hiç hak vermez. · 

Beşeri akıl; tecrübi ilim bu gfüişeyleri kenqiliğinden keşfetmekten 
aciz ise de - ,Allah'ın asar ve e,f alini delilsiz falan veyahut filan surete! 
hasr ve kcısretme,k, aklın küstahİığınd~n ıbaşka bir şey . o1arİııyacağından · 
doğru sözlü olan Peygamber tarafından haber verildiğinden onlara; «Ha
yır, böyle şey !Olamaz», ıda diyemez. 

Vahyin, Resul (A.S.)'ı gören ve yanlarında bulunanlarca çok kere gö- · 
rülmüş ve hissolunmuş olan maddi ve zahiri eserleri hakkındaki rivayetlere 
bakarak, IPeYigamber 'Efendimizin sar'a veya isteri gibi asabi bir maraz 
ile illetli olduklarına hükmeden bugünkü nübüıvvet münıkirlerinin, · on üç 
buçuk asırdan sonraki illet nisıbetler.i, en hafif tabiri ile gülünçtür. 
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Evet, Cenab-ı Peygambere ilahi tecelli vaki ,olduğu zaman, mübarek 
vücutlarına; bir ,titremedir gelirdi, kendisini bir sıkıntı kaplar, inci tane
leri gibi şiddetli bir ter dökerdi ve bu . hal geçtikten sonra, telakki buyur
duğu vahyi yanındakilere yazdırırdı. Fakat kendisine ·bu yolda ilahi · bir 
tecelli vaki olduğunu söyleyen zatın doğruluğu ortada dururken ve ibu 
hali gören yüzlerce sahabe bunu olduğu gibi rivayet ederken bunlara bak~ 
niıyarak hiç görmediğimiz ve bilmediğimiz hadise hakkında verilen bir 
hüküm, ilmi Jbir hüküm sayılabilir mi? Bu ilim asrında, bir insana <;filan 
hastalıkla maluldür>> demek kolay oluyor mu? Müşahede altına alırımayan 
bir kimsenin hasta olup· olmadığını, hastalığının nev'ine ve cinsine hük
metmek doktorlarca mümkün olmadığı halde, on üç buçuk asır [1]. önce 
dünyaya şeref vermi§, ortaya koyduğu kanunlarla milyarları idare etmiş olan 
bir Zat'ın falan veya filan hasfalıkla malul olduğuna hükmetmek - eğer 

· ahmaklık değilse - herhalde garazkarane bir küstahlıktır. Bu · adamlar in
sanı hayretleTe düşüren bunca keşifler ile, evvelkilerin ilimlerine karşı 
öğünen yeni ilimlerin .kesinliğine - güya - dayanarak ıbu davada bulunu
y;odar! Halbuki bu ·halleriyle o beğenmedikleri, cahil ve ibilgisiz insanlar 
dedikleri Kureyş. müşriklerinin kötü mukallitleri olmaktan daha ·büyük bir 
meziyet ,gösterememişlerdir. Evet, onüç buçuk asır evvel bi.ı vadide bun-

. lara önderlik etmiş olan Ebu Celhiller, 1Ebu Leheibler, Atebe ,bin Rebialar, 
· Ümmiye ,bin Halefler, Akabe- bin İbni Muitler, As bin Vailler de Hz. Pey~ 
gıirhbere iftirada bulundular. Fakat onların şu haklarını inkar etmiyelim · 
ki hiç görmedikleri, hiçanlamadıkları bir şey hakkında iftirada bulunmu
yorlardı. Ya asri ilimlerle mücehhez olduklarını ve sözlerinin-ilme dayan" 
dığını iddia eden bu zavallı asrılere (!) · ne diyelim ki; <ffi1ç görmedikleri, 
hiç duymadikları, hiç anlamadıkları, tetkik e.tmemiş oldukları bir şey hak-. 
kında körü körüne, Kureyş cahilleri dedikleri kimselerin · peşine takılarak 
hüküm veriyorlar, sonra da asri ,ilimlerin muhassala ve neticeleri bu
dur» (!) diye ilme iftira ediyorlar. 

Evet, Kureyş müşr.ikleri, Kur'an'ın, o ruhlatı cezbeden yüksek bela
gatını i]k defa 1şittikleri va'kit tatlı tatlı, ihem de hayran ·hayrnn dinle
diler. Kırk yıldan beri doğru sözlü ve emin olduğuna tam bir kanaat ha
sıl ettikleri Hz. Muhammed (A.S.)'ın Peyıgamberliğini, tasdik de, tekzib 
de etmeyip tara.fsız kaldılar, Fakat bunun getirdiği dinin Tevhid dini ol~ 

· duğunu, o güne kadar ,tapındıkları putları tezyif ettiğini görünce, Müs~ü
rnanlık dafresinin genişlemesini önlemek için siıhirbaz, kahin, cin çarpmış 
(bugünkıülerin sar'ah dedikleri gfüi) dediler. Onlar bu sözleri, müslümanla
rın en zayıf ve sayıiarı parmakla sayılacak miktarı geçmediği bir zamanda 

. söylediler. Bü sözleriyle guya herkesi müslümanlıiktan soğutmak istedi-

[1] ,Eserin, Merhu.rri (A.HA)'un ynzdığı tarılihtiı'. (Hazırl-0.y,on). 
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ler. Halbuki iş aksine oldu. Gün :geçtikçe K.ur'an'ın parlak nuru karşısın
da şirk ve küfür zulmetleri sıyrılarak hakikat bü.tün çıplaklığıyle ortaya 
çıktı ve . her tarafı kaplayan nuru !Muhammedi'nin il.ahi !bir nurden başka 
birşey olmadığını kabul etmekten lbaşka çare ,kalmadı. 

Acaba gün geçtikçe Allah'tan başkasına isnat edilen:ı.iyeceği en azılı 

düşmanlarınca da teslim edilmiş olan Kur'an-ı Kedm ile doğruluğu ve 
Hak olduğu parlak delillerle sa;bit _olan İslami ahkam ve talimler, bir sar'a
lıdan nasıl südur edebilir? .. Ruhani Pir hastalığa müptela bir kimsenin 
maraz. ~ebebiyle hatırına gelip haber verdiği hezeyanlar, nasıl olur da 
her vakit vakıaya mutabık çıkar?. Bu hezeyanlar nasıl olur da dünya ça
pında kanunlar olur? .. Bir hastanın bırakacağı eser elbette, o illetinin eser
leriyle de şaibedar olur. Hz. Muhammed -(S.,AS..)'in yirmi üç senede ık~ 
mal edip bıraktığı muazzam eser . ise işte meydanda. Bunu layık olduğu 
ıkıymetle ölçmekten kaçınmak, ona .gelen vahy-i ilaıhiyi sar'a veya isteri 
gibi bir maraz, !bir hastalık eserlerinden saymak, Hz. Muhammed (S.A.S.) 
ile doğan ve bütün cihanı ,kaplayan ilahi nurun parlaklığı ile ,gözleri ka
maşarak sar'aya tutulmuş olanların savurdukları hezeyanlardan başkası 

değildir. 

Netice olarak der-iz lki 

Vahyin hususi manası ancak Pey.gam:berlere vaki olan. ilahi tecelli· 
yattır. 1Bunda Peygambere, melek vasıtasiyle insanlara tebliğ olunmak üze
re, bir ,takım ahkaın inzal olunur ve !bununla amel etmek insanlara vacib 
olur. Hz. Muhammed (S.A.S.) ile Peygamberlik kapısı kapandığı gibi bu 
manaca olan vahiy de kesilmiştir. Fakat diğer manaca olan ve her insana 
şamil bulunan vahiy kesilmemiştir. Herhangi iyi ve salih bir insan Allah'ın 
ilıhamına mazhar olur, rüyada kendisine birçok hakikatler, gelecekte ola
cak birçok şeyler. bildirilir .ve !bunlar rgörülcİüğü gibi de çıkar. Bu türlü 
vahyin devam edeceğini bizzat Peygamberimiz (S.A.S.) haber vermişler: 
<1Benimle Risalet de Nübüvvet de sona ermiş ve Nübüvvetten yalnız Mü
beşşirat (yani mü'min ve salih kimselerin ıgördrükleri rüyalar) kalmıştır.» 

' buyurmuşlardır. Demek ki ilhamlar .ve böyle rüyalar, vahiy ve Nühüv-
vettendir:. Şu kadar ıki bunlarla yeni ve şer'i bir hüküm sabit olamaz. 
Çünkü bunlar, umuıni bir hükmün subutu için delil sayılama·zlar. Ama ge
leceğe, gayba ait keşifler ,vaki io1ur. 

İşte ıbu kabilden olan açık ve gerçek rüyalardır ki Peygamberliğin, 
Peygambere vuku ,bulan vahyin, ancak kırkaltı cüz'ünden biri olabilir. İş
te Peygamberden sonra da devam edecek olan . budur. Geriye kalan geniş 

saha ise yalnı4 Peyganiberlerindir. ve son Peygamber ile o kapı da kapan
mıştır. Ondan sonra böyle bir iddiada bulunanlar yalancıdır. 
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KUR'AN-ıl ıKERİM 

Allah Teala'nın vahyine mazhar olan Hz. Muhammed (S.A.S.) elfazı 

Kur'aniyeyi telakki ederdi. Bunun içindir ki, Kur'an-ı Kerim'in yalnız ma
nası değil lafızları da Peygamber (S.A.S.)'in kalbine inzal olunmuştur. Bu 
inzal -vahy- hadisesi hazan ,vasıtasız., bazan da melek vasıtasiyle olurdu. 
Her iıki surette de Resulullah (S.A.:S.)'m kalbine ayet veya sure nazil olur 
olmaz Resulullah (S.A.S.) onu, hemen yanında bulunan saha'l;)elerine tek.: 
rareder (okur) du. · 

Kur'an-ı .Kerim ·ayet ayet nazil oldukça Resül-ü Ekrem (S.A.S.) Efen
dimiz her ayetin yerini, yani hangi surenin nereye yazılacağını bildirir ve 

'O tertip üzere yazılmasını vahiy katiplerine emrederdi. Ashib-ı Kiram da 
hep bu tertip üzere Kur'an-ı Kerim'i zabt eder ve yazarlardı. Diğer taraf
tan kimi bir miktarını, kimi de cümlesini ezbei' ederlerdi. İşte bu veçhile 
Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz (S.A.S.) zamanında tamamiyle hifzedil
miş ve yazılmıştı. .Fakat muntazam ve tertiplenmiş bir surette değildi. -

Hz .. Ebu Bekir 01.A.) Hazretlerinin hilafet ..günlerinde vukubulan 
«Yemame» muharebesinde yetmiş kadar <J(urra' (Hafız)>> şehit oldu. Hz. 
Ömer bundan ıkorktu ve hemen Halife Hz. Ebu :Bekir es~Sıddık'ın yanına 
geldi: «Korkarım ki diğer harp mev,kilerii:ıde de Kurra'dan böyle bJrçok 
vefatlar olursa az ·vakit zarfında onlara ın:kıraz gelir ve bazı Kur'an ayet
leri unutulur. Binaenaleyh Kur'an'ın cem'itıi emretmelisin>> dedL · Bunun 
üzerine Halife, vahy katiplerinden olan ·<~Zeyd ib. Sabit» (R.J\.) 'ı çağırdı 

ve Kur'an-ı Kerim'in cem'ini ona irade buyurdu. Böylece Zeyd b. Sabit 
(RA.)'ın başkanlığında büyük bir heyet, evvelce Resul-ü Ekrem (S.A.S.)'in · 
huzurunda yazılmış olan sure ve aye,tlerf, O'nun yazdırıp tertip ettiği şe
kilde tertip ederek bir yere topladı. Böylece Kur'an ta:ma.ri:ıiyle sahife sa
hife yazılıp cem olundu; Bu suhufu (sayfaları) Hz. Ebu Bekir (R.A.) mu
hafaza etti. O'nun vefatından sonra kızı Ümmü'l·Mü'minin Hafsa (R.A.)'
nın yanında kaldı. Şu kadar var ki bu Suhuf-u Şerife'de her sı1renin ayet
leri, Resulullah (S.A.S.)'ın zamanındaki ,gibi tei~ti:p olunmuş; fakat sureler 
tertip. olunmayıp her sure yalnız, başına ·bir kitap halinde idi. 

Hz. Osman (R.A.) lhalife olduğu zam·an sureler sırasiyle yazildı ve bu
na <<MUSHAF>> denildi. Adetleri çoğaltılarak icap eden memleketlere gön
derildi. İşte bunun içindir ki : Geçmiş kitaplarda olduğu gibi Kur'an'da bir 
tahrifat vukua ,gelmemiş ve gelmiyecek.tir. Dunyanın bir ucundaki Mushaf 
ile, öbür ucundaki Mushafı tahkik edecek olursanız hiçbiri diğerinden bir 
kelimesi bile eksik veya fazla değildir, aynıdır. Başka kitapları aynı ile 
ezber mümkün . olmadığı halde !Kur'an-ı Kerim her yerde ve her zaman 
birçok kimseler tarafından ezberlenmekte.dir. Bunlar en bi,iyük mucizedir .. . 
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HULASA 

Kur'an-ı . [Kerim nazil ,olalı on üç ,buçuk ~ır geçtiği · halde ona bir ke- -
lime bile ziyade ve noksan arız olmamıştır. Halbuki evvelce de söylediğim 
veçhile Tevrat ve İncil böyle değildir. ıBukün elde bulunan Tevrat, Ah
bar-ı Yehud [1] tarafından defalarca tahrif edilmiş ve bozulmuş olduğun
dan ona itimad caiz. değildir. 

. . İncil'e gelince : Hz. İsa'ya nazil olan İncil yoktur. Bugün elde mevcut 
olan Enacil-i Erbaa . (Dört İncil), · sonradan yazılmış birer Kilise tarihinden 
başka bir şey değildir. Binaenaleyh her suretle tahrif ve tebdilden azade 
kalmış olan Kelam-ı İlahi, ancak Kur'ari-ı Azimüşşan'dır. Allah kelamı ol
mak · üzere yalnız O'na i.timad etmek, saygı ve sevgi duymak, gösterdiği 
yoldan gitmek bize borçtur. Bilmeliyiz ki, Kur'an yolu, Hak yoludur, kur
tuluş &.oJ.udur. 

Hak Teala O'nun yolundan gitmeye :muvaffak kılsın [2] · 

[11 Yahudi bilginleri, hahamları .tLügat - Devellioğlu), (Neşre hazırlayan) 

[:21 Başvurulan 'başlıca ,koyna1<1ai : 

(Ra.gib - Kur'ôn LOgatı; İıbn-i Es.ir ·- Nihaye; İıbn-.i Hacer ' : Fetıhu'I-Bôri; Bed-
ru'd-Dfn - Umdetu'I-Karı; ılibn-i Kayyim - Kitôhu's-Salôt, Müslim şerhi; . · Fethu'I-Mülhem; ·. 
Gazali - Kanun e!-Te''Vil; .Feysalu't-Tefr.ilm; Mişkatu'I-Envôr; Rıza Tevfik - Kômus-u Fel
sefe; Hasan Sıddık Han - Fıethu'I-Beyôn Tefsiri. 
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