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Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Muğire el.
Buhari (194-2;,)6)'nin el-Camiu's-Sahihl adlı eseri, hadis musannefatının
en önemli kaynaklarından
biridir. Bu öneminden d'olayı' üzerinde pek
çok inceleme yapılmasına rağmen2, bugün, el-Ciimi ile ilgili daha spesifik araştırmalara ihtiyat,; duyulmaktadır. Zira yeni araştırmalar,
bir
yandan Bu1ıari'nin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı gibi, diğer yandan
bu eser ile ilgili haB halleJilm.emiş bil"takım. meseleleri aydınlatmaya ve
onun gizli kalmış yönlerini ortaya çıkarmaya yarayacaktır.
Şüphesiz ki, Buhari'nin bu eseıi üzerindeki bütun meseleler çözümlenebilmiş değildir. Bizim, bu araştırmamızda, ele 'alacağamız Kİtabu'lİman'ın keliimi açıdan tcdkiki, Buhiiri'nin tüm Kitab'ları için -değişik
açılardan~ yeni araştırmaların
yapılması gereğini ortaya koyacaktır.
Zira, el-Cam.i'in Kitabu'l-İman'ı
defalarca da okunsa, Buhiiri'nin bu
Kitiib'ı ]\!1ürcie'ye reddiye olarak kaleme aldığı ve burada, iman konu
sunu, iVIürcie'ye yaptiğı itirazlar muvaeehesinde incelediği açıkça görülemeyecektir3.
Bız, bu araştırm.amızda, öncelikle Kitiibu'l-iman'ın
Mürcie'ye reddiye oluşunu ele alacak, ardından Buhiiri'nin bu fırkaya yönelttiği temel
tenkid noktalarını tesbit.e çalışacağız. Nihayet, Kitiibu 'l-İmiin'ın bab
başlıkları (terııeüm) ve hadislerinden hareketle, Buhihi'ninba:l.l
kavramlara yüklediği anlamlar ü:ıerinde' dmacağız.
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2 el.Cami ile ilgili çalışmalar hakkında

toplu bilgi için bkz. Sezgin, Fual, Tarihu't.Turasi'l.

Arabi, i IL. 225-256, Riyad 1103/1983
3 Bubari'ni"

l<itabu'ı-tman'da
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Mürcie'ye

neddi)'c

Olarak

Yazması4

d-Camiu's-Sahilı
incclı:lldiğinde, Kilab \c Bab'larııı büyük hir
dikkat ve itinayla seçilip tertiplendiği görülmektedir. Bu tertip içerisinde
Kitabu'l-İmrm'ın
cserin başına alınmış olması son derece dikkat çekicidir. Sekiz meshur
hadis kitabı (el-Kütübu's-Sc~;anivve)
i':erisindc iman
ı
,
,/
konusunu esl:rinİn başına alan sadecı: Buhr:ri ve 1\1üslim (206-261) 01J

')

muşlur5.
Buhüri'nİn lınan, Tevhic1, Fiten ve Alıkam. kitaplarıııı kaleme almasının özel bir nedeni vardır. Şarih ibn Hacer'in (773-852) yaptığı izaha göre, Buhar! Kjtahu't-Tevhid'i
Kaderiyye ve Cehmiyye'ye, Kitabu'l-Fiten'i IIaric!lere ve Kitabu'l-Alıkrım'ı da ıpfizilere reddiye olarak
yazmıştır6•
Bununla bcraber Şiirih ilm Haeer aynı ycrde Kitabu'lİmfIn'ın Müreie'ye reddiye oluşundan. bahsetmemektedir.
Halbuki,
ibn Haeer'in dc dahil olduğu diğer şarihler, K:itabu'l-İman'ı şerhederken, birçok bab ve hadisin Müıeie ile alakalı olduğunu söylemektedir.
MeseU, ilm Hacer, 15. bubdaki hadisi açıkla~ken "müellif bu .hadisi
Müreje'yi reddetmek için nakletmiştir"7 derken, Ayni (762-855) aynı
hadis için "bu hadis ehl-i :,ünnet açısından Mürcic'ye karşı bir huccetdir"8 demektedir. "Bu hadis Mürcic'ye reddiyedir"~ diyen KastalfIn~
(923) de diğer şarihlerin fikrine katıldığını göstermektedir. Ancak, Ki.
tabu'I-İmfIn'ın Mürcie'ye reddiye olarak )'azılclığIDl en açık bir şekilde
ifade eden Nevevi (6:U-676) olmuştur. Nevevi, Buhari'nin
'Namaz
4. Dayandığı temcl ilkeleri ileride C1ealacağımız .\tUrcie fırkasıııııı ne zaman tarih sahnesine
çıktığı konusunda,

diğer fırkalarda

me! ve Sıffiıı savaşlarının

olduğu gibi, kesiıı tarih vermek oldukça zordur. Ancak, Ce-

tesiriyle oluşan atmosfer içerisinde doğduğıı dUşünülecek olursa, Mür-

eie'nin ilk hieri asrm sonlarına dnğru varlığını hissetirıııeye haşladlb" kuvvetle varsayılabilir.
pılan en yeni araştırmalara

Ya-

göre, hicri 80 }ılından iıibaren bir fırka olarak lIliireie isminden bah;e-

dilelıileceği ortaya çıknııştır. (Bkz. Kııt.IU, Sönmez, !lfürcie ve İitkadi Görüşleri, 96-10.1, Bası!.
mamış :\Iaster Tezi, Aıık 198'). Bıı tarihlerden itibaren, tartışılan

konuların daba ziyade 'iman'

problemi etrafında döndüğU, ~e!işIDe süreci içerisinde bazı değişiklikler gü,terse bile, İrca doktrininin Buhari'den

önce tamamını teşekkiil ettiği kabili edilebilir.

5 el-Cfımiu's.Sahih'in

matbu niishalarmda,

Kitabn 'I-İman ikinci kitap olarak görülmek-.

tedir. Unndan önce valıye ayrılmış olan kısun Sah,lı'in mukaddimesi

olarak kabul edildiği tak-

tirde, Kitabu'ı.tman,
Sahih'in ilk kitabı olacuktır (Bkz. İbn Hacer, Feth, i. 5-6). !'iitekim, Buhari'den nakledilen, "bir kitap yazmak isteyen ,inneme'i.a'millu bi'n-n.iyat' hadisiyle haşlaslll"
ifadesi, onun, bu ilk kısmı nıukadılime

olarak dUşUndüğünü göstermektedir

(Bkz. e1-Bağılfıdi,

ebu Bekr e1-Batib (163), Kiıfıbu'I.Cilmi ii A1,lilkl'r-Riivl, ii. :~59, Riyiid 1401[1981).
6 İbn Hacer, e1.Askalilui (852), Fethu'I-B,.ri, XIII. 290J Beynıt 1300; Kırbaşof;lu, Hayri,
Ashilbu'I-Hadis'in

Akiiid Edebiyiitı, tslami Araştırmalar

Der. Ekim 1987, s. 79-89.

7 tbn Hacer, J. 69
8 c1.Ayni, Bedruddin (855), Uıııdetu'I-Kaari, J. 201, tst.lı30H.
9 el-Kastalfıni, ebu'I.AlıMs Şihiibnddin (923), trşildu's.Sari, J. 106, Deyrut Trs.
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İmandandır',
'ZeKat İmandadır'
gibi, bab haşlıklarIJ:j~ 'İman aındsiz
sözdür' diye!] Mürci(~'yi rcduetrnek için kOYUI,lğUll1lsöylemekteuiı'IO•
Bununla lJcraber, Kitabu'l-İman'ın
Müreie'yc' reddiye oluşunu gösteren en açık udil, 36. babta verilen hir hadistc Müreie ıarzının açıkça
kullanılmış olmasıdır:
'
, "Zübeyd'den
ııakledilmiştir:
Eliu V[ıil'c oMüreie'yi sordum, dedi
ki: Bana Abdüllah (h. Mes'i'ld) NeM (sav.)'in şöyle ucuiğini tahdis ctti:
'Müslümana sö,,:ınek fasıkhk ve onu öldürmek küfürdür'''1 i.
i

Buhari'yi Müreie'ye cevap vcrmeye sevkeden [ımillerucn biri, İs1am,'ın ilk asırlarmda ortaya çıkmış olan bu ekoli.in, onun zamoanında
da revaçta hulunmasıdır. Nitekim, Ruhari'nin döneminde, Horasan mm__ tıkasmda Raf;zilcr v:r Cehniiyye kadar,. Müreicode oldukça yaygmdırlZ•
Bazı Makaliit yazarlarının Mürcic'yi Trak Müreiesi, Horasan Müreiesi
i ve Şam Müreiesi gihi, bölgelere göre ayırmış
olmalarılO, o dönemde Müreie'nin yaygm olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir.
Blihad, hadis .toplamak .için hir çok ülke dolaşmıştır. Suriye, Mısır, Cezire, Basra, Kufe,
Hicaz uğradığı vc bazılarında uzun zaman kaldığı ilim merkezleıindcn- o
diı14. Buhar!, gerek geiuiği bu şehirlerde, gcrck hayatmm önemli bir
kısmını geçitdiği Horasan mmtıkasında Müreic'nin açık etkisini görmüş;o
özellikle İrea doktrininin Buhara ve- Semerkant'taki
yayılışını izle(l1iş
olmalı ki, Salıih 'ini yazarken, Kitahu 'I.İman ile Müreie'ye cevap. verıne
gereğini hissetmiştir
---... Buraya kadar yaptığımız izalılarua, Kitiibu'ı-tman'ın
Müreie'y.e
reddiye gayesiyle yazıldığını göstercn bazı misaııerle, yetiııdik. Ancak,
kon~yu detaylarıyla incelerken, bu misalierin sayısı oldtikça arfaeak
ve' san~i'ız Kitilbu'l-İmaıı'm
Müreie'ye reddiye olduğu hususu daha da
açıklığa kavuşacaktır.
Buhari'nin

Miiı'cie'yi Tenkid Ettiği Noktalaı'

111ürcie Keliimı
Müreie kelarnı üç temel fikir etrafında
1- İmanın tanımı ve amelin İmandan
10 Bkz. eıı-Keve\;), ebu Zekeriyyii
II BU (Buhiiri), '1. 17.
12 el-Mezalıiri, D,r. Takıyyuddin
____ 1.3 Bkz. Kutlu, 29.
14 Koçyiğit,'Taliit,

Hadis

Tarihi,

dönmektedir:
geri hıra'kılması (tc'hir).

(676), Şerhu Sahibi Müslim, i. 117, Beyrut
cn-Nedvi,

el-İmiimu'l-Buhari,

251, Aiık. 1981

Trs.

67, Şam ı'W8/1988
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artma veya eksilme olup olmayacağı meselesi.

3-- Amel-imall münasebeti
lerin iman üzerindeki rolü).

(dünya hhyatın1da ya da' ahirette,

--.

amel-

i

1- Müreie, imanın kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan ibaret olduğu
hususunda ittifak etmiş gibidiriS. Bişrel-Merisi veya Mirrisi (ö.h. 218)'ye
göre iman kalp ve dil ile tasdiktir16; Tasdik ve ikrar imanın- iki rüknü
olmakla beraber, imun tannnına yeni bir takım unsurlar da katılmıştır.
Bu bakımdan, ikrar ve- tasdikin yanı sıra, Allah'ı bilmek (marifetullah)
ve O'nu sevmek (muhahbetuliah),
ilk ikisi kadar olmasa bile, iman için
önı;mli görülmüştür.
Hatta, ebu'l-Hüseyu
es-Salihi (Salih b. Öm~r),--Allah'ı bilmeyi imanın tek unsuru gihi görmekte ve O'nu bilmemeyi (Cehı)
ue küfür kabul ctm.ckteJirI7• Allah', se-z;meunsuru ise, genellikle Allah'a
ta'zinı v(~.O~na karşı büy-iildenmemek (tcrku'l-İstikbih)
gibi tamamlayıcı
ve s.ınırIarı genişletici kayr~mlarla birlikte imana dahil edilmiştir. Bu
kav~amların iman tanımına dfıhil edilmesinden anlaşılmaktadırki,
kalp
ile tasdik ve dil ile ikrar gibi iki genel kavram~n biraz daha belirginleşmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bir Mürci~ gı up .olarak kabul edilen Yu- '
nusiyyıi'nin kurucusu Y U!LUS h. Avn en-N emeri veya es-SemırI, tasdik,
ikrar ve bilmek kavramlarına ilave olarak imanı, "O'na kalpten boyun:
eğmek; O'nun birliğini ve hiç bir şeyinO'na" bcnzeniediğini :Kabul ı,t- mek"18 şeklinde tanımlamaktadır.
Bir başka ,Müreii iilim ebu Şimr i~e
bilmeK, ikı'al' et.mck, muhabbet ve ta'zimi imfının dört temel unsuru 'Ola'
rak kabul etmektedirl9. Bıınlara ilaveten Gaylan el-Kaderi, bilmek kay:
ramını daha detaylandırm.ış~ bilgiyi 'birinci bilgi' ve 'ikinci bilgi' şeklİİıdc
ikiye ayırarak ikinci bilgiyi (c1-ma'rifetu's-saiıJ) imall kabul etmiştir20•
Bu _tanımlardan
açıkça anlaşılacağı gib~, Mürcie, biızı ayrılıklar
dı~ında imanın kalp ve dil ile alfıkah olduğu {ikrindedir. Böylece amel,
iman taııımına diıhiI edilmeyerek geri bırakılmıştır (te'hir). İman konusundaki 'buanlayışın
menn sonuçları, ileride gör'iileceği gibi, özellikle
amcl-i~_£ın mü~ascbeti sözkonusu olduğunda ortaya çıkmaktadır.

]5

Ülkemiz mii,liiıh:ınlarımıı

kahul ettiği en yay~ın iman tıiwmı budur.

16 d-nağdadi, Abdıılkahir (429), el-Fark beyne'I-Fırak, 193, Mı~ır 1328/1910
17 el-E,,;'ari, eb;i'I.Haseıı (324), Makı1l,itu'l.t,lıirniyyiıı,' 135, Weiwaden 1400/1980
18 e1-nağdiidi, age. i 91. ~elırisıiini'ııin kaydettiğine güre y,inus, dil ile ikran imii~ı tanimınIl dalıil etmemekte ve aynca _'\.lIah'akarşı biiyüldenmeyi te1jketme unsuruuu imana almaktadır
(bkz. e~.Şehristani, J\1'Jhaımned b. Abdilkerim (548), el-:,!Iilel~'e'D-l\ihaı..ı. 260, Mı~lr 1366/\947
19 eş-Şehrist"ni, i. 2-73; cl.Bağdiiıli, 193

~

'

20_Bkz. el.Bağd£ldi, 194: Ona güre, birinci bilgi (d.ma'rifetu'l.ül,,)
dan im"n dcğildir. Caylan'lD 'biriue; bilgi' ,:,c 'ikinci bilgi' kavramlarıyla
şılamamaktadır.

zorunlu bilgi olduğun- --neyi kasteddiği aııla-
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2- Müreii doktrinin 'ikinci temelini imanın artma veya eksilme kahul etmeyeceği görüşü oluşturmaktadır.
Yukarıda, Müreie'nin iman
tanımını vermiştik. Bu tanımın doğrudan bir uzantısı olarak, Müreie,
imanın artma ve eksilme kabul etmeyeceği görüşüne ulaşmıştır. Nitekim,
yukarıda adı geçen alimlerden es-Salihi21, Gaylün22 ve ebu Şimr23 imanın artma ve ek silme kabul etmeyeceği fikrini ileri sürmüşlerdir. Buradaki artma ve eksilrne kavramıyla neyin kastedildiği; imanın konularında DU yoksa derecesinde mi bunun sÖz konusu olduğu gibi sorular ve
cevaplar, konunun özüne dahil olmadığından burada ele alınmayacaktır.
Müreie'nin imanın artma ve e'ksilmesinin sözkonusu olmadığı fikrine
sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. Bununla beraber, bir Mürci! alim olan
Hüseyin b. Muhammed en-Neeear'ın'ımanda
artma olabileceği ama eksilmcnin düşünülemeyeceği' şeklindeki'görüşü24 bir istisna kabul edilmelidir.
3- Amelin imana dahil edilıneyerek geri bıra~ılması ve iınanda
artma ve eksilme olmayacağı görüşünün ardından, Müreie'nin üçüncü
temel esası olarak,' amcl-iman münasebeti gelmektedir. Amel-iman
münasebeti ile kastedilen, amelin (dünya hayatında ya da ahirette)
imana hirzarar verip vermeyeceğidir. Daha açık bir deyişle, dünya hayatında ya. da ahirette am elin fonksiyonu nedir? sorusu amel-iınan
münasebeti kavr.am.ıyla izah edilmektedir.
Müreie, bu noktada, amcliQ iman üzerinde hiç bir fonksiyona sahip
olmadığı görüşündedir. Bunu en açık şekilde ebu Sevban ifade etm.ektedir. Ona göre, "bütün ameller imandan ertelenmiştir"25. Bunun anlamı
şudur: 'Amelin iman üzerinde, olumlu ya da olumsuz, hiç bir rolü yoktur. Bu dünyada böyle olduğu gibi, ahirette de böyledir'. Müreie'nin am.el
ilc imanı bu şekilde ayırması, 'sonradan, "iman ile birlikte günahın zarar
vermeyeceği, küfür ilc birlikte de iyi ameUerin (taat) faydasının olma-.
yaeağl"26 nokta3ıpa ulaşmıştı. Yunus'a göre, mü'min, ameli ve taatı
sayesinde değil ancak ihlası (imanı) ve muhabbeti ilc Cennet'e girebileeektir27• Hatta, Salih b. Ömer'e göre, namaz dahi bir ibadet değildir;
ibadet sadece imandan ibarettir28•
21 el-Bağdiidi, 195
22 el-F.ş'ari, )lakıiIRI, 136
23 el-Eş'"ri,

age. 134

24. el-Eş'"ri, age. 136
25 el-Bağıladi, Fark, 190
26 Emin, Ahmed, Feeru'ı-tsliim,
(4\ 5), Şerhu UsCıli Hamse, 729. Kahire
27 eş-Şehristiini, Milel, ı. 261

28 Age, 1. 273

279, Beyrut
1384/1965

.

1969; Abduleebbar,

el-Kaadı

el.Muteziii
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Müreie'ye göre, günahın imana ve taatın dai küfre bir etkisi yoktur. .
O halde, dünya hayatında günahları nedeniyle bir mü'min tekfir olunamayacağı gibi, ahirette ıle iyi amelleri (taat) mü'minin Cennet'e girmesinde bir rol oynamayacaktır.

Buhiiri'nin Tenkidieri
Yukarıda, Mürcie'nin im'anı kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan ibaret gördüğünü ve böylece am.e1i imana dahil ctm.ediğini belirtmiştik.
Buhari, Mürcie'nin bu tanımlna itiraz olacak tarzda hab başlıkları açmakta ve amclin imana dahilolduğunu
gösteren rivayetlere yer vermektedir29• Her ne kadar, ameli im.tlOtanımına alm.ayan fırkalar Mürc'ie'den ibaret değilse dc30, Buh<'lri'nİn asıl itiraz noktasını Müreie'nin
oluşturduğu açıktır. Kitabu'I-İrİ:>.an'm hali b~şlıkları ve hadisleri dikkate alındığında, Buhiiri'nin .amcli ımandan hir eiiz olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Buharrni~ bu kanaatı, Kitôbu'l-iman'ın ilk bab başlığını
oluşturmuştur.
Kitabu'l-iman'a
"iman, söz ve fiildir" diyerek başlamaktadır3!. Aslında, imanılI SÖI': ve fiil ~eklinde tanımlanması sadece
Buharı'ye aid değildir; bu aynı zamanda selef <"ılimlerininve Buharl'den
önceki muhaddislerin de görüşüdür. Nitekim; ibn Hacer, selefin iman
tanımını "kalp ilc itikad (tasdik), dil ile ikrar ve azalarla amel" şeklinde
vermektedir32.
ŞariWer, gerek bab başlıklarının konuluş nedenini gerek hadisleri
izah ederken, Buhari'nin Müreie'yi tenkid ettiğini sık sık vurgulamaktadır. Buhari, Kitahu'l-İman'ın
3. balnnda "Bab Umuri'I~İman: İman'a
,
•
i
Aid Işler"33 ifadesini kullanmaktadır.
Bu ifade, amelIerin imandan bir
eüz olmadığını ileri süren Müreie'ye reddiye durumundadır. Zira, Buhari'ye göre tüm ibadetler imiıı:;,dandır. Buharl'iıin, birazdan örneklerini
göreceğimiz gibi, ibadetleri imandan gösteren :bab başlıkları kullanması
ile ilgili olarak Ayni şiiyle demektedir:
"Bütün bu bablarla, Buhari, 'iman, amelsiz sözden ibarettir' diyen
Müreie'yi reddetmek; onların hatalarını ve KiH.b ve Sünnet'e muhale~ct
29 Müeefret tasdikin yeterli olmadığı ve ameııerin de iman için gerekli olduğu hakkında bkz.
İun Cemiia, llednıddin

(n3), Jı1ünii,ebatu Teraeıımi'l-Bulıiirl.

:~4, Bombay 1404/1984

30 Bu fırkalar ve iman hakkmdaki gürii.,leri iı;in bkz. cI-Aylıı,
31 Bl.:. 1. 7
32 et- Taberi, :\Iuhammed

Ahmed U. Hanbel (241), Kitalııı's-Sünne,
33 BU. i. 38

i

b. Cerir (310), SariJııı's.Siftme,
81, Beyrut Trs.

ı.

120 vd.

25, Diiru'I.Hulefii

1405/1985
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etmelerini açıklamak istcmiştir"34. Buharl cihad:lS, oruç tutmak36, zekih vcl'mck3?, cenazenin ardından yürÜInek38 ve namaz kılmak39 gibi
ibadetleri imana .dahiI etmektedir. Mesela, Buharl'nin ,Namaz İmandandır' unvanıyla açtığı babta veıdiği hadisi şerhederken, ibn Hacer,
sonunda şu uyarıyı yapmaktadır:
"Bu hadisten elde edilecek faydalardan biri, dini ibadetlerin
oluşunu inkar eden Mürcie'yi reddetmektir"40.

l'

iman

Fakat, Buhari bununla da yetinmeyerek, birtakım kalbi olguları
imana dahil etmektedir. O, "kişinin nefsi (kendi) için sevdiğini kardeşi
için de sevmesi (istemesi) imandandır", "resı1Iü sevmek imandandır",
"imanın lezzeti" ve "imanın alameti Ensar'ı sevmektir" gibi ifadeler
kullanmak suretiyle sevgiyi (muhabbet, hubb) imandan bir cüz kabul
etmektedir41•
Buhari'nin sevgiyi de ımana dahil etmesinin nedeni, bu
gibi ruhi olguları kalbi fiil şeklinde değerlendirmesidir. Mesela, bilgi
(ma'rifet) ona göre kalbin bir fiilidir42•
Bu açıdan bakıldığı takti~de, Buhari'nin, ıl)1anı sadece kalple alakah gösteren hadisleri niçin kullandığı daha kolayanlaşılmaktadır.
Nitekim, Cibril Hadısi'nde iman, "Allah'a, meleklerine, On'a kavuşulacağına (liki'ı), peygamberlerine ve yeniden dirilmeye (ahiret) inanmak
şeklinde tanımlanmaktadır43.
Yukarıda izah edildiği gibi, Buhar], muhabbet ve ma'rifet gibi olguları kalbin fiili şeklinde anladığına göre,
imanı da kalbin bir fiili kabul etmektedir. Yani, ona göre bizatihi iman,
kalbe iiid bir fiildir. Nitekim, "ıman ameIdir diyen kimse" unvanıyla
bir bah açmış olniası44, bunu doğrulamaktadır.
Ancak, CibriI Hadisi'nin
bizzat Hz. Peygamber'in iman tanımı gibi göründüğü dikkate alınırsa,
Buhihl'nin bu hadisi vermesinin bir başka nedeninin, Müreie'nin yu34 el-Ayni, i. 144; ayncu bkz, e1-Kustalani, I. 91
:~5BU. i. 14
36 nu. ı. 14
37 BU, i. lG
38 BU. i. 17
39

nu.

i. 15

40 İbn Hacer, i. 91, Ayni, bu hadisin Mürdenin
duğunu söylemektedir, bkz. el.Ayni, i. 279

yanı sıra Cehmiyye için de reddiye ol.

41 BU. i. 9-10
42 BU, i. 10: el.Ka"talani,

i. 102

43 BU, i. 18. Bu hadi"in Abdullah b. Ömer tarikinden

gelen şeklinde 'kadere iman' da

zikredihne\,;tedir (Bkz. Müslim, İman, i. 37; ebu Davnd, Sünne, V, 72; Tinnizi, İmiin, V. 6;
İbn Mace, Mukaddime, i. 24; Ahmed L'. Hanbel, II. 426,
44 BU. i. 12
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karıda açıklanan iman tanımının hıidJse aykırılığını göstermek olduğu
anlaşılaeaktır. Başka bir deyişle, Buhfı}"'!,eibril Hadisi'ni zikrederek
Mürcie'nin iman anlayışını reddetmek istemektedir.
Buhari'nin Müreie'ye itirazının ikinci noktasını 'imanda artma veya
eksilme olup olmadığı' meselesi oluşturmaktadır.
Yukarıda,'Mürcie'nin
imanda artma ve eksilme olmayacağı kanaatında olduğunu belirtmiştik., Buhari, Kitabu'l-İman'ın
ilk babında, imanı söz ve fiil şeklinde tanımladıktan hemen sonra, "iman artar ve eksilir"45 diyerek bu konuda
'da Miireie'yi ttm ki d ettiğini açıkça göstermektedir. İbn H<feer, bu ifadeyi şerhederken Mürcie'den hiç bahsetmemekle beraber, biraz ileride 5.
babı
izah ederken, "müslümanların bazı İslami
vasıflarının
bazısmdan
•
i
.
,
~üstün
olduğu kesinleştiğine göre, musanJufm :muradı, imanda ziyade,lik
ve noksanlık olduğunu kabul 'etmek şeklinde ortaya çıkmaktadır"46 demektedir. Ayni ise, "Allah'ı ~n iyi- bileniniz beniın", "bilmek kalbin fiilidir" ifadelerinin bab başlığı yapılmasına temas ederken, bunlarla imanda artma ve eksilme olmasının kastedildiğini şöyle belirtmektedir:
"Burada, Buhiiri iki hususa djkkat çekmektedir:, Bjrincisi, y1;1karıda
zikrett;.iğimiz açıdan Kerramiyye'yi redd, ikincisi, -mezhebi gereğinceimanın artıp eksileceğine delildir"47.

. .--

Buhari, bu konudaki itİı'a7..ını33. babta da tekrar etm'ekte ve bu kez
"imanın artması ve eksilmesi" ifadesini müstakil bir bab başlığı olarak
kullanmaktadır. Aynı şekilde, 3 ı. babta. zikrettiği hadis içiıı, ibn Hacer,
"imanda artma ve eksilme olacağını inkar eden Mürcie'ye reddiye"48
hükmü vermektedir.
Bu gibi misaller bize, Buhari'nin, Kitabu'l-İmun ile gerek imfının
tanımında amelin ertelenmesi, gerek imanın ~rtma ve eksilme kabul etmcyeeeği görüşlerine sahip olan Müreie'yi tenkid ettiğini göstermektedir.
Ancak, B~hfıri'nin Mürcie'ye yaptığı itirazlardan üçüneüsünü "ameliman münasebeti" konusu oluşturmaktadır. :i\iürcie'nin ameli iman tanımına dilhil etmemesinin bir. netict->siolarak ortaya çıkan "günahların
imana zarar vermeyeceği" fikri, Buhiiri'nin bı;ı.konuyla ilgili bablar açarak, amelin iman üzerindeki etkisini göstereni hadisleri rivayet etmesine
neden olmuştur. Bu bab başlıkları ve' hadislet incelendiğinde görülecek, 45 BU,

ı.

7

46 İbn Hacer, L 52
,-...,i? cl-Ayni, L 193; eI.KastaHini, 1: 102
48 İbn Hacer, Feth, I. 93
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tir ki, Buhiiri'ye göre, iman ile amel arasında kopmaz bir 'bağ vardır.
İman ile amel arasındaki bu ilişki, ferdin dünya hayatında etkisini gösterdiği gibi, ahirette de bu etkisini sürdürmektedir. Günahkiir mü'minin
kafir olmadığını düşünmekle beraber49, Buhar! 'mü'minin sırf iman
etmekle Cehennem'den korunacağı fikrinde değildirSO. Buna karşılık,
Müreie, yukarıda geçtiği gibi, bir mü'minin günahkar bile olsa Cehen.
nem ',c girmeyeceği fikrindedirsı. Böyle bir görüşün insanları ibiidete
yönelme ve haramlardan kaçınma hususunda yavaşlatacağı açıktır.
Bu nedenle olm.alıdırki, Buhari, diğer konularda olduğu gibi, amel.iman
müniisebetinde de Mürcie'ye karşı çıkmaktadır.
Nitekim, Buharl'nin 36. Mbta kullandığı ifadeleri açıklarken, ibn
Cemaa (773), "Buhihi, ibn Mes'ı1d ve UMde'nin hadislerini, 'günahlar
imanımıza zarar vermez' diye'o Müreie'yi redddetmek için nakletmek.
tedir"S2 diyerek bunu belirtmektedir.
Buraya kadar, ,Buhari'nin Kitabu'I.İman'ı
Müreie'ye reddiye olarak kaleme aldığını ve üç temel noktada Mürcie'yi eleştirdiğini inceledik.
nk olarak gördük ki, ameli iman tanımının dışında bırakan Müreie,
Buharl'nin ağır tenkidlerine muhatab olmuştur. Zira, ona göre amel
im iinın ayrılmaz bir parçasıdır. İkinci olarak, imanın artma ve eksilme
kabul etmeyeeeğine kı1il olan Müreie'yi tenkid ederken, Buhar!, selefin
de inancına uygun olarak, aksi yöndeki delillerini sıralamaktadır. Ni.
hayet, amel.iman münasebeti üzerinde durarak, ,amclin imiina bir etkisi
olmadığını' ileri süren Mürci, doktrini redde yönelik biib başlıklan ve
hadisler zikretm.ektedir.
Şimdi, yine Kitabu'l.iman'ın
biib başlıklarından ve hadislerinden
istifade etmek suretiyle, Buhari'nin bazı kavramlara yüklediği anlam.
lara ve Buhar!'nin keliimına geçebiliriz,
Kitlibu'I.İman'a

Göre Buhiri'nin

Keliimı

"1man. İslam. Din" Kavramları:
Buhiıri, bir yandan Müreie'nin kelam sistemine esaslı tenkidler yö.
neltirken, diğer yandan kendi keliim anlayışıyla ligili önemli ipuçları vermektedir.
49 BU. i. 13: "Cahiliyye dönemi fiillerinden bir günahı işleyen kimse tekfir olunmaz".
, 50 BU, i. LL: "Cennet ehli Cennet'e ve Cehennem ehIi Cehennem'e girer, Sonra yüee Allah,
'kalbinde bir buğday tanesi ağırlığınca imanı olam 'çıkann' buyurur.,."
,
51 Mürcie'nin, doğuş dönemindeki fikri, ,günahkar mü'minin durumunun Allah'a bırakılması' şeklindcyken, bu fikir daha sonradan ,ameller imana zarar vermez' şekline dÖnüştürül.
müştür. Bkz. Kiıtlu, 190 vd.
52 lım Cemaa, 33-4
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Buhan kelamının en önemli noktası, bab başlıkları ve 'hadislerden
anlaşılacağı gibcÖ, lman.lslam. ve Din kavramlarını eş anlamlı kullanmasıdır. Bir çok kelamı ekolün, öiellikle Eş'arı1Jğin iman ve İslam kavramlaıını birbirinden ayırmalarıııa karşılık53, Buhari'ye göre bu kavramlar
farklı şeylere değil fakat aynı anlama ddalet etmektedir. Nitekim, Buharfnin Sahih'inin bıı bölümüne Kitabu'l-İınan
adım verdiği halde,
bablarında bazen İman, bazen tslam ve bazen de Din kaHamlarını kullanmış olması, bunun açık bir göstergesidir.
Fakat, burada şunu da belirtmek gerekir ki, tınan-tslam-Din
kavramlarını bir görmeklı~ beraber, n.akjettiği hadıslerde lslam:ın daha zi~yade
pratiğe işaret ediyor olması, Buhari'nin bu üç kaHamı eş anlamlı
kullanması üzerinde hazı meseleler yaratmaktadır.
Mesela, 4. babta
"müslüman, elinden ve dilinden müslümanlart.n cmin ~lduğu (selirne)
kimsedir"54 dediktcn sonra bunu doğrulayan' bir hadısi nakleqnekte
ve. aynı hadisi 5. babta da tekrar etmektedir. 6. babta, "yem~k yedirmek Islam'dandır"55 dedikten sonra şu hadısi naklekmektedir: "Abdullah- b. Amr'dan rivaYBt edilmiştir. Bir adam; NeM (sav)'e 'hangi tslam
daha hayırlıdır' diye sordu. ResUlullah buyurdu ki, 'yemek yedirmen,
tanıdıb'1n veya tanımoıdığtn kimseye selam vermendir"'.
Bu hadısteki
soru sahibi şahıs, 'hangi İslam daha hayırlıdır' diye sorarken, aslında tslam'ın em rettiği davmnışlardan hangisinin daha hayırlı olduğunuöğ- renmek istemektedir.
Nitekim, Hz. Peygamber'in
bu soruya verdiği
cevaptan, ıslam ile iki davranış ın -genel anlamda tiim İslamı davranışların- kastedildiği anlaşılmaktadır.
Buharı" daha ileriki sahifelerde de
tslam kelimesini bab başlığı olarak kulla~aktadır.
Mesela, 31. bilbta
"kişinin İslam'ının (müslümanlığının)
güzel olması" mdan bahseden
şu hadisi" vermektedir: "Herhangi biriniz tslam 'ıDl (tslami yaşantısını)
güzelleştirirse (güzelleştireeek ameller yaparsa), yaptığı her iyi davranıştan dolayı kcndisine on veya yediyüz misli (sevap) yazılır . Yaptığı her
kötü davranışı için iSfl sadece bir misli (günah) yazılır"56. Bu son misal
de diğerleri gibi İslam kavramının bazı praıiklere deıalet ettiğini hatır,

~

.

53 Eş'ari, el,İbii;'e'd~ \ıöyle demektedir: "İslilın, İmandan d:ha kapsamlıdır. Her İslam
illınn değildir". (bkz. İbane, 10) Yine Eş'ari Liim'a adlı eserinde, illıanı tasdikten ibiiret görmekte
ve bu konuda illınn kelime;inin higavi (sözlük) anlamınılan yararlanmaktadır.
(bkz. Lum'a,
123-4). Miituridi, bu fikre, 'bı iki kelime lugatte ayn olsalar bile ıstılnlıta birdirler, diyerek itiraz
etmektedir.

Maturidi'ye

gür" iman ve İslam kavramlan

393 vd.). İman ve İslam kaVi'am!anna
mutabık düşmektedir.
54 BU. ı. 8.
55 BU.
56 BU.

ı.
ı.

9.
15-6.

birbirinden

aynlamaz

(bkz. Tevhid,

ayın anlamı yükleıheleri açısından Buhari ve Miitundi
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latmaktadır. Ancak, yine Kiıabu'ı-tinan'da
nakledüen bazı hadislerde,
bir takım dini pratiklerin iman şeklinde ele alındığına dikkat edilecek
olursa, Buhari'nin İman ve tslanı kavramlarını eş anlamlı düşünmesi';ıin haklılığı ortaya çıkmaktadır. Daha önee bahsetıhiş olduğumuz namaz, oruç vb. ibadetlerin imandan olduğunu gösteren hadisler buna işaret
etmektedir. Mesela, Buhari "namaz im.andandır"57 veya "oruç tutmak
imandandır"58 derken, bu ibadetIerin imana dahil old~ğunu göste~diği
gibi, '''zek,lı İ8lamdandır"59 demek suretiyle iman ve İslam kavram.
'ları arasında bir ayırım yapılamayaeağını da belirtmiş olmaktadır.
Bununla beraber, Cibril hadisinde İman ve İslam birbirinden farklı /
, bir şekilde tanımlanmaktadır.
Bu h;dise göre İman, "Allah'a, meleklerine, O'na kavuşulacağına, peygamberlerine 've ye'niden dirilmeye
iman, etmek" olarak tanımlamrken,
İslam, "şirk koşmaksızın Allah'a
ibadet etmek, nama?ı kılmak, zekatı vermek ve oruç tutm'ak"60 şeklinde tanımlanmaktadır.
Hıilbuki, biraz sonra verilen bir hadiste
İman şöyle tanımlanmaktadır:
"Allah 'tan başka üah olmadığına ve Mu•.
hammed'in O'nun resulü olduğuna inanmak, namaz kılmak, ?ekat ver"
,rnek, oruç' tutmak ve ganİmetin beşte birini (BeY.tu'I~Mal'a) vermektur"61. Bu hadiste ise İman ve İslam kavramlarının birleştiği' görül.
mektedir. Yukarıda zikredilen hadisler değerlendirilirken, ~z. Peygamber'in-bu tanımları yapmaktaki gayesi, muhatabım~
durumu ve hadis,
leri n sebeb-i yuıudları göz önüne alınacak olursa, bizzat Ilz. Peygam--ber'in lman ve İslilm kavramları arasında bir ayırıma gitmediği, daha doğrusu böyle bir ayırım. yapma geı:eğini hişsetmediği açıktır. Bu durUmda,
İman ve Islam kavnimlarının eş anlamlı olduğunu savunan ve bu açıdan Mürcie gibi bazı ekollcrin görüşlerine karşı çıkan Blihad'ye bak
vermek gere~eccktir.
Buhari'nin, İslam'ın İman'dan ayn olduğunu savunanların en önemli delillerinden birini teşkil eden Rucurat suresinin 14'. ayetini ele alarak
yorumlayışı son derec'e dikkat çekicidir. Yüce Allah bu ayette şöyle
buyurmaktadır:
"Bazı bedeviler 'biz İman ettik' dediler. Onlara de ki,
'siz a~lında lm~n etmiş değilsin;?, ama, teslim olduk (esle'mm],) de}iniz' ... ".
Buhari, bu ayeti bab başlığı otarak ku1Iamrken,.ayette geçen 'eslelİlna'/
ibarcsü:ıi "öldürülme korkusu nedeniyle İslam görünme" şeklinde yorumlayarak İman-tslam ayuımına karşı çıkmaktadır. Gerçekten .de bu
57 BU. 1.15,
58 BU.!.

14.

59 .BU. 1. 16.
60 BU.!.

18,

61 BU. 1. 19.
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ayet dikkatlice incelendiğinde, Bedevilerin sosyal baskı nedeniyle ya aa
ganimetten hisse alma isteğiyle, gerçekte imah. etmedikleri halde, in.anmış göründüklerinin anlatıldığı ortaya çıkmaktadır. Böylece, iman-İs}jim ayırımı na gidilirken bu ayete dayanılm.asının yanlışlığı, anlaşılmaktadır.
Burada, Buhari'nin ıman ve İslam kavramıuıcı
eş anlamlı olarak
nasıl kullandığı belli olduktan sonra, onun Din kavramını basıl kullandığına temas edecegiz.
.
Buhari'nin Din kavramını, diğer iki kavramdan farklı kullanmadığı,
bab başlıklarından ve hadisıcrden anlaşılmaktadır. Bn kullanım içerisinde Din kavramı ilc, bazen dini pratikler \ bAzen de iman kastedilmek.
tedir. Mes~la, "Fitnelerden kaçmak Din'dendir" başlığı altında verdiği
. şu hadis, Din kavramının, en gcnel anlamda hem dini pratikler için hem ~
de inanç esasları için kullanildığını göstermektedir:
"Çok geçmeden (birtakım fenalıklar ortaya çıkacak ki) bir müslümanın en hayırlı malı, dağ başlarında gezdirip yağmur sularında güttüğü davarlardan ibaret olacaktır"62. Bu hadiste, yakında geleceği
.bahsedilen dönem, müslümanın dini ibadetIerini yerine getirmesine ve
aynı zamanda inanç esaslarının ilk safiyetiyle korunmasına engel teşkil
edecek olan fitneler dönenı.idir. Yine, Buhilri'nin rivayet ettiği "din
nasihattır"63, ve "Allah'a en sevgili din devamlı olandır"64 gibi hadisler,
bir yandan Din kavramıriın pratikle ilgili anlamını oluştururken, diğer
,
i
yandan iman kavramına yakın anlamı da ihtiva etmektedir. Bununla
beraber, Buhari'nin bab başlığı olarak tercih ettiği "dinini şüpheli ş~y- lerden koruyan insanın faziIeti"65 ifadesi, diıii pratiktcn çok iman kavramİna yakındır.
Buhiiri'ye

Görıe Aınel İmanın Ayrılmaz Bir Parçasıdır

puhari'nin amel ile iman arasında sıkı bir bağlantı kurduğunu ve
hatta, selef alimlerinin paralelinde, ameli imandan bir cüz kabul ettiğini
'belirtmiştik. Fakat:, burada' sözkonusu olan amele iman adının verilmesinden daha çok, amelin imanı kemale erdiriei ve tamamlayıcı rolü.
dür. Bu noktayı da, yine Kitclbu'I.İman'ın' bazı b[ıb başlıklarında ve
hadislerinde görmekteyiz. Kitahu'l-iman'da
tekerrüren verilen bir hadis
şöyledir: "İçinizden biri, kendi için sevdiği~i (mü'min) kardeşi için de
62 BU. i. 10

63.Bp. i. 20
-64

BU. 1. 16
65 BU. I. 19
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sevmedikçe mii'min olamaz"66. Bu hadiste dikkat edilecek en önemli
nokta, bir fiilinin noksanlığından dolayı -Buhari'ye göre sevgi, kalbin
fiili dir- kişinin iman etmiş olmayaeabrıdır. Halbuki burada kastedilcn
şey, imanın keıniHe ermesidir. Daiıa açık şöylemek gerekirse, kişi, kendi
için seydiği ~cyi mü'min kölrrlesi içiu de sevmcdikçe tam. bir mü'min
değildir ya da ımanın kemal derecesine crememektedir. Yoksa, bir a-melinin ııoksanlığı, mü'minJen mü'min sıfatını kaldırmamak:ı:dır.
Hz. Peygamber'in amel-ıman ayımnma gitmediği açık olduğu halde, bu noktada 5o:;.raki ~;:~~lmcıLmngün<1eme getirdiği bir soru ,-ardır.
Mürcie 'nin sözkonusu ayırımı yaparken de belirttiği gibi, bu soru, gü.nahkur mü'minin itikfıdi açıdan duıum~nun ne olacağı sorusudur. Yani,
büyük günahlardan birini işleyen veya bazı amclleri (taaH) noksan olan
kimse, e~(';' amel lnıanJan bir cüz ise, küfürle itham ülunt'.bilir mi? Yoksa o, Mürcienin dediği gibi halis mü'min midir?
Her ~!cydcn önce belirtmek gerekir ki, ha ilk keIamcıların soruyu
vazediş şekli hatalıdır. Zira, bunlar, iki seçenek üzerinde durmuşlar ve
bir üçüncü bc(;eneğin olabileceğini düşünmemişlenlir: Eğer amcl imfın
dan bir eüz ise, bu takdirde bil" amcli terkeden ya da bir günahı işleyen
kimseden ıman vasfı kalkar. Aksi durumda ise, amelin iman ile hiç bir
ilgisinin bulun~ıadığını kabul etmek zorunludur
.
Halbuki, ne amcli imfından ayırmak, ne de bir ameli nedcniyle bir
mü'mini tckfir etmek gerekir. Başka bir deyişle, am.cli iman ilc birlikte
düşünmek, günahkar ınü'mini tekfir etmeye neden olmaz. Ancak, kabul
etmek gerekir ki, iman ile amel arasında, bir yönden, doğru biı orantı
vardır. Yani, eğer bir insanda iman var ise, bu ıman -gücü ilc doğru
orantılı olarak- ferdin fiillerinc yansıyacaktır. Böylece, fer'din taatı nc
denli çok ise, bu, onun inanelO!n gücünü göstcrecektir. Gerçekte iman,
hiçbir tczahürü olmayan soyut bir şey .değildir.~Diğer taraftan, fiilieri
müsbet olan, yani, taati çok olan bir fcrd, bu fiillerinin etkisiyle inanc>nı güçlendirecektir. lman ilc amel arasıııdaki bu karşılıklı etkileşim kaçınıl.
mazdır. Hz. Peygambet'jn imandan bahsederken bazı amelled de zikrctmesi, ameI ilc ıman p_rasıııdaki bu irtibattan kaynaklanmaktadır.
Kötü fiili nedeniyle mü'minin küfrüne hükmetmek te, buna göre,
dObrı'uolmam.aktadır. Zira, kötü fiil, ferdin ımansızlığına deği! ama, o
fiüi işlemcsine engel te~kü edeeek derecede bir iman gücüne salı~p olmadığına delalet etmektedir. Bu tip kötü fülleı nc denli çok ise, fc-din
inancı o derece zayıf demektir.
Mesele bu ycı:;.d~ı:;. ele alındığı taKdirde, Buharı'nin aTPeli ımana
dahil etmcsinin anlamının, amelin ımanı kemale erdiricİ bir yol oynaması olduğu anlaşılaeaktır. Nitekim, Ömer b. Abdilaziz (ö.h. lOl)'in "-

.•
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Adiyyb. Adiyy'e yazdığı mektubundaki bazı ifadelerin Kitahu'l-İman'da zikredilmesi, Ruhari'nin bu düşüncesini açıkça yans~tmaki:adır. Bu
mektubunda Ömer b. Abdilaziz şöyle demektedir: "İmanın birtakım
farzlan, şartları (şerilı), ölçüIeıi ve sünnetleıi vardır. Kim bunları tamamlarsa, ımanı tamamlamış olm (istekmeIe). Bunlan tamamlamayan
kimse ise, imanı tamamlamamış demektir"67. Ömer b. Abdilaz1z'in bu
ifadeleri, amellerin ımanı kemale erdirici rolüne işaret etm.ektcdir.
Küfr.F18k.Zulm
Ahiretteki Durmııu

Kavramları

ve Günahkar

Mü'minin

Dünya

ve

Buhari'nin Küf!" kavramı m -iki farklı anlama aldığı görulmektedir.
Bu iki anlamdan biri Allah'ı inkar, diğeri nime"ti inkardır. Buhar! 'küf- •
ranu'l-Aşir' ifadesiyle nimetleri inkarı kastct~ektedir68.
Aynı babta~
kullandığı 'küfrun dune kmr: (Allah'ı) inkar anlamı dışında inkar vardır' ibaresi ile Allah'ı inkarı nimetleri inkardan ayırdığını açıkça göstermektedir. Nitekim, burada naklettiği hadis şöyledir:
.
"Hz. Peygamber buyurdu ki, 'Cehimnem bana arzedildi. Cehennem
ehlinin çoğunluğunun kadınlar olduğunu (gördüm)'. 'Allah'} mı inkar
ediyorlardı' denildi. Hz. Peygamber dedi ki, '(hayır) Kocalarının cinsi
arzusuna cevap vermiyorlar ve yapılan iyiliğ inkar ediyorlar. Şayet,
kadınlardan birine dünyayı versen, sonra senden bir (kötülük) görse,
'se,nden asla bir iyilik görmedim' der". Bu hadisten de anlaşılıacağı
gibi, Bulıari, küfr kavramını Allah'ı inkar olarak kullanmanın yam sıra,
Allah'ı inkar dışında kalan bazı ameııer için de kullanmaktadır._
Buhari, kmr kavramı üzerinde yaptığı bu ikili ayırımı, Zulm kavramında da yapmaktadır.
Buharl'nin bu konuda verdiği hadis, zulm
kavramının, bir yandan Kur'an'da geçtiği şekliyle Şirk, diğer yandan
şirk kavramı dışındaki kullanımına işaret etmektedir. Bu hadise göre,
.En'am sı1r~sinilı "imihılarını zulnı ile karıştırmaksızın
inananlar için
emniyet (esenlik) vardır ve onlar doğru yola eriştirilenlerdir" mealindeki
- 82. ayeti indiği zam.an, bazı sahabileı' "hangimiz ncfsine zulmetme? .ki'.
deınİşler ve bunun üzerine Lokman suresinin "şüphesiz ki şirk büyük bir
zuıilmdür"69 ay"ti rıazil olmuştur. Şimdi, bu hadisten anlaşıldığına göre, zulrn kavramı,
Kur'an'daki k'ullanımı bakımından şirk kavramına,
.
sahabenin gilnliik dildeki kullanımı bakımından da şir.k gibi itikad} şey.- _
lerin dışııidaki hususlara delalet etmektedir. Nitekim, ?~lm kavramının

.•

67 BU. I. 8,
68 BU. i; 13. 'el-A~ir' kcliıncsinin değişik anlamlan
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bu iki yöniii kullanımma uikkat eucn Buhari, tıpkı küfr kavraımnı,llçıklarken "Küfrun dune küfr" dediği gibi, "wIrnun du ne zulm" ifadelerini
kullanmaktadır .• Bu ayırırnda verilmek istenen mesaj, hadı'slerde ifade
edilen küfr ve zulm kavramlarlIlın her zaman itikadi boyutta ohnadığıdır: diğer yönden, itikadi olmayan anlamdaki kiifr ve zulmün inananların ahiret hayatlarındaki mcnfi tesiridir.
Bunların yanı sıra, Buharl'nin günahkar m.ü'mi~ için küfrüne hükmetmemekle beraber nıü'min-i jô.sik sıfatmı uygun gördüğü söylen~bilir70. Her ne kadar, Buhiiri hunu açıkça zikretmiyorsa aa, ebu Vail
h••disi bu anlamı i~'ermektedir: Ebu Vilil'in Abdullah b. Mcs'ud'd~ı y-ap_/
tığl rivayete göıe Hz. Peygamber "Müslüm.ana sövmek msıklıktır ... "
buyurmaktadır71.
Bu hadisten hareketle, Buh.hi'nin fftsıklık sıfatını
mü'min için uygun gördüğünü söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Zira, yukarıda da belirtildiği gibi, Buhari'ye göre, günah'
işlemesi mü'minden imfln "asfmı kaldll'mamaktadır.
Bununla ilgili
olarak dayandığı iki. delil son derece dikkat çekicidir. Buharl'nin bu
konudaki fikri, "cahili)'ye dönemi fiillerindcn hirin; işleyen -şirk hariçkimsenin tekfir edilemeyeceğ;" yönündedir. Onun bu konudaki deliii
meşhur ebu Zerr hadisidir. Bu hadiste ebu Zerr şöyle demektedir: "Bir
adama sövmüş ve onu anasından dolayı ayıplamıştınl. (Bunu işiten)
Hz. Peygamber bana dedi ki, 'ya eha Zere, oJ.u anasından dolayı ayıp-/
ladm öyle mi? Şu halde sen, dhileyye dönemi £ıdetine sahip birisin ... "72.
Bu hadiste Hz. Peygamber'in ebu Zerr'i .günahından dolayı k~Dadığ!
ancak tckfir etmediği açıkça gÖl'.ülmektedir'. Buhiiri'nin günahkar mü'minin tekfiI' edilemeyeceği konusundaki ikinci delili Hucurat suresinin
9. ayetidir73. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır:
"'Mü'minlerden iki grup
savaşacak olursa aralarmı bulun (barıştırın)". Buhiiri bu ayeti zikrettikten hemen sonra, "yüce Allah, o savaşanları mü'min diye isim.lendirmiştir"74 diyerek kan aa tım belirtmektedir.
Buhud, mü'ıninin günahlarından
dolayı Cehenneı;n'e girebileceği
kanaatındadır.
Ancak, mü'min kalbinde zerre kadar da imanı olsa, so•
nunda mutlaka Cennet'e girecektir. Buhari, bu konudaki delilinin ilkini"""""'15. babta zikretmektcdir:
70 Ebu Hanife'ye güre, günahkar mü'min, kafir dej\ilrlir aneak fasık mü'mindir. (Bb.
Ebu Hanife, cl-Fıkhu'I-Ekber, 61, iman-ı Azam'ııı Beş E,eri, çev. Mustafa Öz, ist 1981).
71 BU. i. 17-8
72 73 BU.
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74 Aynı ayeti delil alan Maturidi de günahkar ınü'mindcn
belirtmektedir

iman vas£ının kalkmayacağını

(Bkz. el-IIHlturidi, ehu :lfansiir (3:13), et-Tevhirl, 333 vd. İst. 1979)
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"Rcsulullah ~öyle buyurmuştur:
'C{mnet dıli Cennet'e ve Cehennem ehli Cehennem'e girer. Sonra yüe~ Allah şöyle buyurur: '.Katbinde
bir hardal tanesi kadar ım;mı oianı (Cehennem 'den) çıkaFtm!. ]funun
üzerine, kararmış bir halde oradan çıkartılarak Hayat Nehri'ne atılırlar.
Bu insanlar, 'su kenannda biten otlar gibi, oradan yeniden çıkarlar"'75.
Günahkar

mü'minİn

CeIıciln(~m'e' girebileceğini

gösteren

ikinci

hadis ise şöyledir:
"BesılIuIlah buyurdu ki, ,kalbinde bir arpa ağırliğınca imanı olduğu halde La ilahe iIlallah diyen Cehennem'den. çıkar. Kalbinde bir
buğday tanesi agırlığınca imanı olan Cehcnnem'dcn çıkar. Kalhindc zerre
miktarı iman ola'n Cehennem'dençıkar'''76
.
.-

Buharl'nin

bu konudaki

•

bir diğer delili de şu hadistir:

"İki m.üslüman birbirine

kılıç çektiğinde, .ölcn de öldüren de Ce-

hennem de' dir"77.
Buhfıri'nin hu ha'dislerle "işaret etmek istediği husus, günahkar
mü'minin mutlak surette Cehennem 'e gireceği değil, Allah 'ın dilediği
taktirde' bir mü'niine günalundan dolayı azab edebileceği'dir.
SONUÇ
a- Buhfui, Salülı'inin başına almış olduğu Kitabu'I-iı:nan'ı,
esas
itibariyle, Mürcii ımiin doktrini~i tenkid etmek için kaleme almİştır.
b- Buharl'nin Müreie'ye yönelttiği tenkidlerdel! ve bazı kavramlara yüklediği anlamlardan anlaşıldığına göre, o, hadisçi selef iilimlerin
ı:man doktrinine. mensuptur.
~

e- Makale hoyunea tartışılan noktalarda,
ile kendisinden sonra yaş;ımı.ş olan l\tliituridi'nin
paralellik görillmt!ktedir.
d- Kitiilm'l-İman'a

göre

Buh'ari'nin

BuMri'nin
düşünceleri

bazı

düşünceleri
aras~nda bir

noktalardaki

keliımi

gÖTüşlerini şöyle ö-zctleyebiliriz:
1) Amellcr imiındaıı bir cüzdür.
2) AmelIerinı,aUl kcmale eıdirieİ bir rol pynamaktadır.
'3) Günahından

dolayı 'bir mü'mine

kafir denüemez.

1-) Mü'min sırf imilnı" nedcniyk Cehennem'dcn korunamaz. Ancak,
iman sahibi olarakölen bir mü'min, sonunda mutlaka Cennet'e girecektir.
75 BU. I. II
76 BU. i. 16
77 BU. i. i:l

