iMAMZADE ESAD EFENDi
hakkında kısaca

bilgi verilir. Daha sonra

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından

fethi, Ebu Eyyüb ei-Ensarl'nin
kabrinin yerinin bulunması ve ashaptan
İstanbul'da medfun olan diğer zevatın
mezar yerleri hakkındaki malumat özetlenir (istanbul 1273. 1285).
Esad Efendi'nin Bakara süresinin z1z.
ayetinin Türkçe tefsiri (İÜ Ktp., ibnülemin.
nr. 2649, vr. 30-33) ve Mülte]fa'l-ebf:ıur'
da süt akrabalığı konusundaki istisnaları
açıklamak için kaleme aldığı iki risalesinden başka (Süleymaniye Ktp ., Yazma Bağışlar. nr. 319. vr. 112-113, Kasldecizade
Süleyman Sırrı. nr. 259. vr. ll O-lll; iü Ktp ..
TY. nr. 2133, vr. 229-231) Ten]fidü İmam
zade Es'ad: Risale ii tel{J.işi'l-ma'na ve
taşf:ıiJ:ıi'l-i'rab, Risale fi'I-ebvab, RisaIe ii tefri]fı'l-]faziyye ve't - taşdi]f, Risa le fi'l-f:ıisab, Risale ii vaz'i'l-]fadem ve
ref'iha fi's-sücud (Süleymaniye Ktp .. Yazma Bağışlar. nr. 197. Hasan Hüsnü Paşa.
nr. 768; Millet Ktp .. Ali Emir! Efendi. nr.
4457). Es 'ile ve ecvibe adlı risaleleriyle
mantık ilmi ve Arap gramerine ilişkin temel bilgiler için hazırladığı tablonun Mecmu'atü'r-resa'il adı altında tıpkıbasımı
yapılmıştır (bk. bibl.) . Ayrıca hat sanatıy
la meşgul olduğu anlaşılan Esad Efendi'nin bizzat kendi el yazısıyla bir meşk murakkaı da mevcuttur (Murakkaat, MÜİF
Ktp .. Genel . nr. 593). Güzelhisari'nin Hilyetü'n-naci adlı eseri bazı müellifler tarafından, muhtemelen baskıya esas alı
nan nüshanın başına yazdığı takrizden
dolayı Esad Efendi'ye nisbet edilmiştir
(Osmanlı Müellifleri, ı. 244; Hediyyetü'l'arifin, ıı. 372; Kehhale. IX. 49).
BİBLİYOGRAFYA :

Mecmil'atü 'r-resa'il [baskı yeri ve tarihi yok],
MÜİF Ktp., Arapgirli, nr. 582; Sicill-i Osmani, I,
341; Osmanlı Müelli{leri, I, 244; Türkiye Maarif Tarihi, ll, 386-406; izatıu '1 -mekniln, I, 455;
Hediyyetü 'l-'ari{fn, ll, 372; Ebül'ula Mardin. Huzur Dersleri, İstanbul 1951, I, 112; a.e. (nşr. İs
met Sungurbey). İstanbul 1966, 11-111, 155-156;
Kehhale. Mu'cemü'l-mü'elli{fn, IX, 49.
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din adına tebliğ ettiği konularda
peygamberi doğrulamak anlamında
bir terim.
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Sözlükte "güven içinde bulunmak, korkusuz olmak" anlamındaki emn (eman)
kökünden türeyen iman "güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak" demek-
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Imamzade
Esad Efendi'nin
kendi hattıyla mesk
Murakka at'ının

son

sayfası

(MÜİFKtp.,

Genel, nr. 593)

tir. "Sağlamlaştırmak. kesin karar vermek, tasdik etmek" manasındaki akd kökünden türeyen i'tikad da "iman" karşı
lığında kullanılır. Terim olarak iman genellikle "AIIah'tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak"
diye tanımlanır. Bu inanca sahip bulunan
kimseyemü'min. inancının gereğini tam
bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de
müslim denir. Ayrıca Türkçe'de müslim
kelimesinin Farsça kurala göre çoğulu
olan müslüman da (müsliman) bu anlamda kullanılmaktadır.
İbranice'de iman emunah kelimesiyle
karşılanır.

Bunun türevleri Ahd-i Atik'te
(Tekvtn. I 5/6; Tesniye, 32/4)
ve insanlara güvenmeyi (Eyub. 4/18) ifade eder. Ahd-i Atik'te her şeyi bilen, gören, mutlak güç sahibi, eşi ve benzeri olmayan (Eyub. 28/23-24; 42/2; işaya, 40/68) Tanrı'yı gönülden sevmek (Tesniye. 6/
4-5). sadece O'na itaat etmek (Çıkış. 20/
3; Tesniye. I 3/2) emredilmiş ve O'nun mesajını tebliğ, eden peygamberlere uyulması istenmiştir (Tesniye, 18/ 15-22). Yahudilik'te iman esaslarına ilişkin ilk çalış
ma Philon (ö. 40) tarafından yapılmıştır.
Hz. Musa'nın öğrettiği kabul edilen beş
maddelik amentü derlemesinden sonra
da ilk ciddi çalışmayı Saadiah Gaon (Said
b. Yusuf el-FeyyQml) ve Toledolu Abraham
b. David gerçekleştirmiş, son dönemde
reformist yahudilerin farklı amentüsü
dışında zamanımızdaki Ortodoks yahudilerin kabul ettiği on üç maddelik amentüyü de Musa b. Meymün belirlemiştir.
Hıristiyan geleneğinde "emunah"ın çevirisi olan Grekçe pistis kelimesinin yanı sı
ra yakın anlamlardaki Latincefides, confessio ve dogma kelimeleri de kullanıl
mıştır. Hıristiyanlığa göre iman. "ilahi vahiy yoluyla gelen ve kilise tarafından doğTanrı'ya imanı

ru olarak takdim edilen öğretileri (dogma) kabul etmek" şeklinde tanımlana
bilir. Saint Augustin. imanın mahiyetini
"içinde tasdik bulunduran düşünce" şek
linde ifade eder. Saint Thomas'a göre ise
imanın objesi hakikattir, hakikati kavrayıp kabul etmekle oluşan iman zihni bir
eylem olup insanın iradesiyle gerçekleşir.
Hıristiyanlık'ta iman esaslarıyla ilgili en
eski çalışmayı "havarilerin inanç esasları" teşkil etmiş, sonradan ilk dört ekümenik konsilde belirlenen ve özünü baba
(Tanrı). oğul (Tanrı) ve RCıhulkudüs'ten
müteşekkil teslis inancının oluşturduğu
on iki maddelik "İznik- İstanbul iman
esasları" Roma Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerince kabul görmüş, ancak
Protestanlar daha sonra inanç esaslarıy
la ilgili olarak yalnızca kendilerini bağla
yan çeşitli kararlar almışlardır (b k. AMENTÜ; HIRİSTİYANLIK; YAHUDiLiK).
Kur'an-ı Kerim'de iman kavramı 800'den fazla yerde geçer. İman etmeyi ve
inananları nitelernek için "doğru söylemek" anlamındaki sıdk kökünün, ayrıca
kalbin iman sayesinde huzura kavuşma
sını ifade etmek için "şüpheden uzak olarak bilmek" manasında yakn (yakin) kökünün türevleri (el-Bakara 2/4; el-Maide
5/50) ve "huzur bulmak, güven duymak"
anlamındaki itmi'nan kavramı kullanılır
(el-Bakara 2/260 ; er-Ra'd 13/28). İbnü'I
Cevzi "kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel" şeklinde tanımladığı imanın
Kur'an'da beş manada kullanıldığını kaydeder: Tasdik, sadece dilin ikrarı, tevhid,
peygamberi onaylama, namaz.

Kur'an'da Allah'a, peygamberlerine ve
ahiret gününe inanan ların, salih am el iş
leyenlerin kurtuluşa ereceği (el-Bakara 2/
2-5) ve insanların bu konularda irade hürriyetine sahip kılındıkları (ei-Kehf 18/29)
anlatılır. İman kalbe atfedilen bir eylem
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olmakla birlikte (el-H ucurat 49/14; el-Mücadile 58/22) cennet ehlini iman ve salih
amel sahiplerinin teşkil edeceği belirtilerek (el- Bakara 2/82) imanla ilahi emirlere
uymak arasında sıkı bir ilişki bulunduğu 
na dikkat çekilir. Yine Kur'an'da müminlerin Allah'tan başka bir tanrıya tapmamak,
O'nun haram kıldığı cana kıymamak ve
zina etmemek gibi yasaklara uydukları
(el-Furkan 25/68), oruç tutmak, namaz kıl
mak, iyiliği emretmek ve kötülüğü engellemek gibi buyrukları yerine getirdikleri
(et-Tevbe 9/112) belirtilir; böylece iradeye dayalı imanın ilahi rızaya uygun arnellerle tamamlanmasının gerekliliğine işa
ret edilir. Gerçek mürninler Allah anıldığı
zaman yürekleri titreyen, ayetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız rablerine güvenen, namazlarını kılan ve servetlerinden Allah yolunda harcayan kimseler olarak nitelendirilir (el-Enfal 8/
2-4).
İman konusu hadis kaynaklarında çok
bir şekilde yer almıştır. Kütüb-i Sitte'den ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]].ô.ri ile Şaf:ıif:ı-i Müslim'de, Tirmizi'nin el-Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı ve
Nesai'nin es-Sünen'in de "lman" adıyla
geniş

müstakil birer bölüm

açılmış, ŞaJ:ıiJ:ı-i

Müslim'de 200 sayfaya

yakın

bir hacim
Hadis
kaynaklarında ayrıca çeşitli başlıklar altında kaydedilen birçok rivayet de iman
konusunu ilgilendirmektedir. Bu hadisler
imanın esasları, alametleri, arnelle münasebeti ve müminin vasıfları gibi hususla-

tutan 380 hadis rivayet

edilmiştir.

rı açıklamaktadır.

İman, kelam ilminde üzerinde en çok
durulan ve ayrıntılı bir şekilde incelenen
konulardan biridir. Bunun sebebi, dinin
merkezinde imanın bulunması ve dini hayatın bütün yönlerinin bu merkeze göre
anlam ve değer kazanmasıdır. İlahi mesajın ana gayesi insanları "gerçek müminler" (el-Enfill8/2-4, 74) seviyesine çıkar
maktır. Ancak İslam alimleri iman olgusunun mahiyeti hakkında farklı görüşler
ileri sürmüşlerdir. Ehl-i sünnet kelamcı 
larına göre imanın esası kalbin tasdikinden ibarettir, çünkü ayet ve hadislerde
iman dilin ikrarına değil kalbin tasdikine
bağlanmıştır(el-Maide 5/41; en-Nahll6/
106; el-Hucurat 49/14; Müslim, "Iman",
41). Tasdiki n mahiyeti de haberin ve haber verenin doğruluğunu kabul etmektir.
Neye, nasıl ve niçin inanıldığının bilinmesi yönünden imanın oluşumunda bilgi unsuru da önemli olmakla birlikte bilinen şe
yin imana dönüşebilmesi için his ve kalp
yoluyla benimsenmesi gerekmektedir.
Tasdiki n bir mantık terimi olarak "zihnin

bir hükme varması" şeklinde tanımlan
dikkate alınırsa onun mantıki anlamıyla dindeki imanı karşılamakta yeterli
olmadığı görülür. Mantıkta dış dünya ile
ilgili önermeleri doğrulamak bir tasdikse
de iman değildir. Çünkü imanın gayb, ahlak, deruni, ferdi ve içtimai hayatla ilgili
boyutları vardır. İmanın terim anlamı ise
dinimanadaki tasdike açıklık kazandır
maktadır (Teftazani, s. 189).
dığı

İmanın tasdik değil milrifetten ibaret
olduğunu

ileri süren Cehmiyye ve Neccariyye'yi Miltüridi ve Mu'tezili kelamcıları
eleştirmiştir. Onlara göre milrifetin karşıtı cehalet, imanın karşıtı inkardır (küfür). İmanın milrifetten ibaret olması halinde her cahilin kilfir, her arifin de mümin olması gerekir. Ayrıca imanda gayb
unsuru esastır. Bilgi ise iman edilecek hususların mahiyetini kapsamaktan uzaktır. İmanın mahiyetiyle ilgili diğer bir görüş de onu sadece dilin ikrarı olarak kabul
eden Mürcie ve Kerramiyye'ye aittir. Onlara göre Hz. Peygamber'in kelime-i tevhidi söylemeyi iman için yeterli görmesi
(Buhar!, "Cihad", 102) bu kanaatin delilini oluşturur. Ancak Ehl-i sünnet kelamcıları bunu, gerçekte iman etmedikleri
halde Allah'a ve ahiret gününe inandık
larını söyleyen münafıkların mürnin olmadığını açıklayan ayetlere (mesela el-Sakara 2/28) aykırı bulmuşlardır. Bazı Sünni
alimlerine göre ikrar kalbin tasdikine dela! et etmesi açısından iman olarak isimlendirilebilir, ayrıca ikrar dünyevi hükümlerin uygulanabilmesi için de gereklidir.
İslam alimleri arasında dini hayatın bütünlüğü açısından

imanla amel arasında
sıkı bir ilişkinin bulunduğunda ihtililf yoktur. Ancak Harici, Mu'tezili ve Şii kelamcıları arneli imandan bir cüz kabul etmiş
lerdir. Bu alimler, hangi itaatin imandan
sayıldığı konusunda farklı görüşler ileri
sürmüşlerse de genel olarak Hariciler büyük günah işleyen ve ilahi emirlerden birini terkedenin kiltir olduğunu. Mu'tezile
ile Şla. büyük günah işieyenin imandan
çı km akla birlikte küfre girmeyip ikisi arasında bir yerde (el-menzile beyne'l-menzileteyn) bulunduğunu, işlediği günahtan dolayı tövbe etmeden öldüğü takdirde ebedi olarak cehennemde kalacağını ifade
eder. Sünnller'e göre Kur'an-ı Kerim'de
"iman edenler ve salih amel işleyenler"
diye sıkça tekrarlanan ayetler. imanla
amel arasında sıkı bir ilişkinin mevcudiyetini hissettirmekle birlikte bu ilişkinin
atıf edatıyla kurulması ve gramer açısın
dan atıf terkibinde yer alan iki tarafın bir-

birinden ayrı şeyler olması kuralı çerçevesinde amel olmaksızın imanın teşekkül
etmesi mümkündür. Matürldl, "ey iman
edenler" hitabıyla başlayan bazı ayetlerde (en-N isa 4/59; et-Tevbe 9/38; el-Hadld
57/28) amel bakımından eksiklik içinde
olan müminlerin uyarıldığına ve arnellerinin eksikliğine rağmen onlardan mürnin
diye bahsedildiğine dikkat çeker (Kitabü'tTevf:ıfd, s. 379). Her arnelin herkese farz
olmayışı. yolculukta namazın kısaltılması.
orucun kazaya bırakılabilmesi de arnelin
imandan ayrı bir unsur olduğunun delilleri arasında zikredilir.
İman-amel ilişkisine dair ileri sürülen
deliller farklı görünmekle birlikte bunların
yine de birbiriyle irtibatlı olduğunu söylemek mümkündür. Zira dini n temel hükümlerine iman edilmesi hayatın bu hükümlere göre düzenlenmesini gerektirir.
İslam dini imanın hayata yansımasını ister. İmanın arnele tesir ederek onu kemiyet ve keyfiyet yönünden daha iyi bir konuma getirdiği. arnelin de imanı kuwetlendirdiği. bu açıdan aralarında olumlu
ve olumsuz etkileşimierin bulunduğu bilinen bir gerçektir. Sünni alimierin fikirlerini. arneli gereksiz bulan ve sadece tasdikten ibaret sayan bir iman anlayışı olarak görmek doğru olmaz. Bu anlayışı.
amel eksikliğinden dolayı kişinin mürnin
vasfını kaybedeceğini ileri süren Harici
ve Mu'tezili görüşe karşı. kalbi tasdikten
ibaret bir imanın varlığı devam ettiği sürece ferdin mürnin kaldığını kabul eden
kucaklayıcı bir tavır olarak değerlendir
mek gerekir (ayrıca bk. AMEL).

Bu çerçevede tartışılan konulardan biri
de imanın artması veya eksilmesi meseIesidir. İmanı sadece kalbin tasdiki. sadece dilin ikrarı veya kalbin tasdikiyle beraber dilin ikrarı şeklinde tanımlayanlar
imanın artma ve eksilme kabul etmeyeceğini ileri sürerken arneli imandan bir
cüz sayanlar onun artıp eksilebileceğini
düşünürler. İbn Hazm ' ın yanı sıra Selef
alimleri imanın artıp eksilebileceği görüşünü benimsemiş, yukarıda zikredilen
ayetleri de zahiri manada anlamışlardır.
Matüridller'le Eş'ariler'in çoğunluğu imanın artıp eksilmesini mümkün görmemiş
tir. Zira imanın artması ancak küfrün
noksanlaşması. eksilmesi de küfrün artması ile mümkün olabilir. Ebü'l-Muln enNesefı imanda artma ve eksilmeden bahsedilemeyeceğini. ancak salih arnellerle
kalpte meydana gelen nur ve aydınlığın
artabileceğini. masiyetlerle de bu nurun
azalabileceğini söyler. Ona göre. "Allah'ın
nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar.
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Halbuki inkarcılar hoşlanmasa da Allah
nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez"
(et-Tevbe 9/32) mealindeki ayet bunun delilini oluşturur. İmandaki artıştan bahseden bazı ayetler ise (el-Enfal 8/2 ; et-Tevbe
9/ 124; ei-Feth 48/4) imanın kuwetiylete'vil edilmiş, imanın tasdikyönünden değil
kemal ve kuwet itibariyle üstün olabileceği şeklinde anlaşılmıştır (Ali el- K.3 rl, s.
79; Abdüllatif ei-HarpGtl, s. 25 8).
" inşallah müminim" demenin caiz olup
olmayacağını

konu edinen istisna meselesi de imanın mahiyeti açısından tartı şıl
mış. Matürldiler, iman lafzı dinde kesinlik ifade ettiği için istisnanın söz konusu
olamayacağı (Matürldl, s. 388-389), Eş'a
riler ise imanın hakikatiyle değil kemal ve
akıbetiyle ilgili olarak istisnanın mümkün
olacağı görüşünü benimsemişlerdir (bk.
İSTiSNA ) .

Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde kullanılan "iman" ile " islam " ın birbirinden farklı kavramlar olup olmadığı hususu da ele alınan konulardan birini teşkil
eder. Mu'tezill ve Matürldl kelamcıları
ile Ebu Tali b ei-Mekkl ve İbn Hazm gibi
alimler. kelimelerin terim anlamlarını göz
önünde bulundurarak bunların aynı şeyi
ifade ettiğini söylemiş, Eş' ari kelamcıları
ise sözlük manalarından hareketle aralarında fark gözetmeyi tercih etmişlerdir
( Eş 'arl, el-İbane, s. 26; Matürldl, s. 398) .
Bir insanın mürnin olması kelime-i şe
hadetin muhtevasına inanmasıyla gerçekleşir. Kişi bununla Hz. Peygamber'in
tebliğ ettiği iman esaslarını da kabul etmiş olur. Ketarn literatüründe iman esasları "AIIah'a, Peygamber' e ve ahiret gününe iman" şekli nde önce üç (usul-i selase).
ardından kelime-i şehadette belirtildiği
gibi Allah'a ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine iman olarak iki ve nihayet
Allah'a iman şeklinde (aslü'l-usGI) tek bir
esasta özetlenmiştir. Kur'an'da sabit olup
sahih hadislerle de açıklanan iman esasları sadece yaygınlık kazanan altı unsurdan ibaret değildir. Dinden olduğu kesin
biçimde kanıtlanan itikadl, arneli ve ahlaki bütün hükümlere inan mak. bunların
farz, helal veya haram olduğunu tasdik
etmek de mürnin olmanın şartıdır.
BİBLİYOGRAFYA :
Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat, " emn " , "yi}n"
md.leri; Usanü 'l-'Arab, "emn" , "'ai}d " , "yl}n "
md.leri; Ebü'I-Beka, el-Külliyytıt, "Iman" md.;
Wensinck. el-Mu'cem, " emn" md.; a.mlf. , Miftaf:ıu künüzi's-sünne (trc. M. F. Abdülbaki). Ka hire 1353/ 1934, s. 72-73; Müsned, ı, 21; ll, 358,
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Mus TAFA Si NANO GLU

D DiN PSiKOLOJiSi. Psikoloji, imana
veya daha özel olarak Tanrı ' nın varlığına
dair bilgiyi psikolojik bir bilgi olarak değerlendirir; diğer bir ifadeyle din psikolojisi dini bir inanca sahip kişiyi psikolojik bakımdan anlamayı hedefler. Her dini inanma. "Allah vardır 1yoktur" veya, " Kur'an
Allah ketarnıdır 1 değildir " gibi olumlu yahut olumsuz bir önermeyi içerir. Fakat
felsefenin aksine empirik bir disiplin olan
din psikolojisi, ilahi gerçekliği kanıtlamak
veya reddetmek gibi bir görev üstlenmez;
onun alanı . bilme eylemini gerçekleştiren
kişiyi bağlayan kognitif bir olgu olarak
gördüğü imandır. Bu bakımdan imanı ,
"ferdin kendisini inanmaya çağıran dini
davete verdiği olumlu bir derunl cevap"
şeklinde tanımlamak mümkündür.
İ lke olarak iman bilgisinin mantıki doğ
ruluğu

sorgulanamaz. Çünkü bu, objektif
ve deneysel bir bilgi olmayıp derunl ve
sübjektif bir bilgi, bir duygu veya keşiftir.
Şu halde acı duyduğunu söyleyen kişinin
bu ifadesi nasıl reddedilemiyorsa Tanrı'
nın varlığını hissettiğini söyleyen kişinin
bu beyanı da objektif olarak yalanlanamaz (Watts - Williams , s. 47) . Bu noktadan hareketle denilebilir ki dini bilginin
(iman). duyutarla idrakettiğimiz tabii dünyayı bilmek gibi somut bir veri ortaya koymasını beklemek yahut Tanrı'yı bu şekil
de bilmemiz gerektiğini düşünmek pozitivist anlayıştan kaynaklanan bir yanılgı
dır. Dinin gözü kapalı bir imandan veya

saçma hurafelerden ibaret olduğu kanaati böyle bir yanılgının sonucudur ( a.g.e. ,
s. 151 ). İmanın dile getirilmesine dair sözler, bilimsel yargılar gibi tahkike veya deneysel tekrara elverişli değildir. Bundan
dolayı din psikolojisi sadece ferdin ve cemaatin dini davranışlarını tasvir ve tahlil
eder; gerçek ve sahte dindar gibi bir ayı
rım yapmaz (Vergote, s. 25) . Bununla birlikte bilhaş;sa din konularında tarafsız
kalmak bilirnde olduğundan daha güçtür.
Nitekim William James'in din psikolojisinde dini tecrübeyi duygular üzerine oturtma çabası gibi bunun tam karşısında yer
alan Sigmund Freud'ün sübjektif şuura
aşırı güvensizliği de kendi kültürel ortamlarından kaynaklanmaktadır (a.g.e., s. 2627). İslam dünyasında İbnü'r-Ravendl'nin
Mu'tezile'deki Tanrı inancı ve diğer iman
konularına yönelttiği eleştiriterin onun
içinde yetiştiği kültürel şartlardan ileri
geldiği söylenir. İbn Teymi}'ye de filozofların ve Mu'tezile kelamcılarının Allah
inancı hakkındaki görüşleriyle içinde yetiştikleri kültür arasında ilişki kurmaktadır. Freud'ün, di nin arneli boyutunu açık
larken asli günah inancını dini davranış
ların merkezine koyması , din psikolojisi
tahlillerinde kültürel ortam etkisine ilginç bir örnektir. Tabiatı gereği imanın
pozitif bilimin belirlediği anlamda bir objektif kesinlik arzetmesi gerekmemektedir. Bununla birlikte objektif kesinlik
arayışı da psikolojik bir ihtiyaç gibi görünmektedir. Çünkü insan inandığı şeyin objektif bir gerçeklik olduğunu hissetme ihtiyacı duyar. "O'nun hak olduğu meydana çıkineaya kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada hem de kendi
içlerinde göstereceğiz " ( Fu ss ı !et 41/5 3)
mealindeki ayetin işaret ettiği gibi iman,
bizim akli (zahiri) ve hissi (batınl) algıları
mızın karşılıklı etkileşiminden doğar. Bunlardan birinin tek başına ifade edeceği anlam sınırlı olacaktır. Böyle bir tek yönlülüğe itibar etmek, insan bedeninin işleyi
şini sadece fizyolojik bir mekanizmadan
ibaret gören, bu rnekanizmaya aynı zamanda psikolojik süreçlerin de tesir ettiğini göz ardı eden eksik bir tababet anlayı şına benzer. Dolayısıyla iman , insanın
yalnız bir melekesinin değil -biri diğerin
den daha etkili olsa da- birçok melekesinin neticesi olup hem duygu hem düşün
ce tarafından onayianınayı bekleyen bir
olgudur. Nitekim Kur'an'da imanın zaman zaman hem rasyonel ve gözleme dayalı unsurtarla hem de duygusal tecrübelerle desteklenmesi bunu teyit etmekte-

