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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.
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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-

İMAN

dir (mesela bk. ei-Bakara 2/26; el-H ac 22/
5; el-H ucurat 49/7; e i-Gaşi ye 88/ l 7-20) .
İmandan nihai noktadaki kasıt Tanrı '
nın varlığına

olan inançtır. Çünkü vahiy,
peygamberlik, ahiret gibi diğer iman konuları temelde Tanrı inancına dayanır. Bu
sebeple İslamlliteratürde Allah'a iman
"aslü'l-usGI" sayılmıştır. İnsanlığın kolektif şuurunda böyle bir Tanrı inancının var
olduğu tarihen sabittir. Din psikolojisi ,
Tanrı inancının psikolojik kaynağı ile ilgilenmesi yanında daha ağırlıklı olarak inanmanın insanın ruhsal gelişimine tesiri ve
ibadetin bu çerçevedeki yeri gibi konuları ele almaktadır. Esasen ibadet ve ayinIer, en azından dindar kişinin duygu ve
eğilimlerinde Tanrı 'ya imanın hakim olduğuna işaret etmektedir. Din psikolojisi , günümüzde giderek artan bir yoğun
lukta "din ve ruh sağlığı " başlığı altında
inancın ruh dünyamıza yaptığı katkıları
da incelemektedir. Bu katkının genellikle
pozitif olduğu ve hayatı anlamiandırdığ ı
belirtilmektedir (Handbook of Religion, s.
37). Bu yönde düşünen psikologların çağ
daş önderi konumunda olan Cari Gustav
Jung, nevrozu. "hayatın kendisi için ne anlam ifade ettiğini anlayamayan insanın
maruz kaldığı bir hastalık" şeklinde açık
lamakta ve inanca insanı bu rahatsızlık
tan koruyan bir rol tanımaktadır (bk. ModernManin SearchofaSoul, s. 260, 264) .
Hem bir teorisyen hzm de ruh hekimi
olan Jung kendi klinik tecrübelerini şu
meşhur cümlesiyle özetler: "Hayatının
ikinci devresini yaşayan otuz beş yaş üzerindeki bütün hastalarımın rahatsızlıkla
rının temel sebebi hayatı dini bir perspektifle yorumlamamalarıydı. " Buna göre
iman etmekle kişi . hem kendi varlığı hem
de bütün varoluşla ilgili olarak hayatın .
dünyada çekilen sıkıntıların ve ölümün
anlamı. insanın evrendeki yeri gibi temel
sorulara cevaplar bulur. Bu cevaplar insanın varlığ a kutsal lı k atfetmesini ve iman.
teslimiyet, ibadet gibi dini tutumlarıyla
kendisinin de bu kutsala ait olduğu hissini yaşamasını sağlar.
inancın insanın ruhsal yönüne yaptığı
bu olumlu etki üzerinde yoğunlaşan psikolojikyaklaşım imanın anlamını pragmatik sonuçlarda arama çabasını doğurmuş
tur. Bunun en uç örneği, ahirete inanmak
gerektiğine dair ileri sürülen ve "bahse
gi rişme" diye anılan kanıttır. İslam dünyasında ilk defa Hz. Ali'nin bir i nançsızla
tartışması sırasında kullandığı belirtilen .
daha sonra muhtemelen Gazzall'nin düşünceleri arasında Batı 'ya geçip Pascal ta-
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tekrar edilen (Ülken. s. 325,
328-329 ) bu kanıta göre ah irete iman
eden kişi eğer inancında hat a etmişse
hiçbir şey kaybetmeyecek, fakat inanmayan kişi yanılmışsa çok şeyden mahrum
olacaktır. Pragmatik anlayışa göre inanmalıyız . çünkü inanmak hayata anlam kazandırır. dolayısıyla da bizim için yararlı
dır. Bu yaklaşım. bizim varlığı yorumlamamıza felsefi bir temel oluşturamaya
cağı gerekçesiyle tenkit edilmiştir (Selbie,
s. ı 18). Jung ise diniimajların ve Tanrı
i nancının insan ruhunun derinliklerinde
sanki kağıt üzerine tabedilmiş yazı gibi
var olduğunu , dolayısıyla inancın bir ruhsal gereklilik arzettiğini savunarak imana
antolajik bir temel göstermiştir (Psychology a ndAlchemy, XII , 15) . Ancakdini bir
psikolojizme indirgediği ve insan aklını
devreden çıkardığı ileri sürülerek bu anlayış da eleştiriimiş (Wu lff. s. 434) . buna
karşılık insan ruhunun derinliklerinde dine yer bulduğu düşüncesiyle birçok din
taraftarınca da takdir ed i lmiştir.
Tanrı ' nın varlığını kabul etmek, aynı
zamanda inancın gerektirdiklerini yerine
getirmeye (ibadet) hazır olmak anlamına
gelir. ibadet psikolojik açıdan önemlidir,
çünkü inanç kendisini destekleyici bir
unsura her zaman muhtaçtır. ibadetler
inancı yaşatan , onu sürekli yenileyen bir
görev üstlenir; inanılan şeye bağlılığı sürekli hatırlatır. iman bir taraftan sorular,
şüpheler ve aykırı eylemlerin sarstığı , diğer taraftan arnelierin teyit ettiği bir eği
timdir. İnsan Allah'a iman için programlanmış bir makine değil, ruh dünyasında
birbiriyle çatışan iyi ve kötü kuweler barındıran akli ve duygusal bir varlıktır.
iman bu çatışmalar neticesinde yenilenir
ve insan bu sayede onu sürekli hisseder.
Bu hissin yaşanmasına en büyük katkı
ise ibadetlerden gelir (Vergote , s. ı 77,
180) .

Comparative Zoology araştırmac ı la rın
dan Edward Wilson tarafından ileri sürülen. din ve ahlak duygusu da dahil olmak
üzere insan davranışlarının gen kaynaklı
olduğu şeklindeki görü ş tür (On Human
Nature, s. lO, 95-9 7) . Z. İman insan gelişi
minin bir ürünüdür, bir insanın içgüdülerinin yönlendirilerek saf hale getirilmesidir. Edwin Starbuck ve Gordon Allport
gibi din psikologlarına göre iman, insan
tabiatında var olanın geliştiriJip manevi
olgunlaşma ile ortaya çıkarılmasıdır. Mesela Allport. kişinin erişkinliğe ulaşmadan
Tanrı düşüncesini kavrayıp tecrübe edemeyeceğini söyler. Bu görüşün temelinde insanın " gelişen " ve "sürekli arayan"
bir varlık olarak tanımlanması yatar. 3.
İman mutlak (sonsuz) olanı idraktir. Max
Müller ve Blaise Pascal gibi düşünürle r
imanı insanın sonsuz olanla karşılaşması
nın , sonsuzluk duygusunun bir eseri olarak görürler; pozitif bilgide önemli başa
rılar sağlayan insanın metafizik alan karşısındaki şaşkınlık ve başarısızlığını ancak
imanla aşabildiğini belirtirler. 4. İman
sonlu olanı idraktir. insanın sonsuzu idraki aynı zamanda onun sonlu olanı yani
kendini idraki demektir. Freud'ün "Din
insanın çaresizliği karşısında kendisinin
icat ettiği bir şeydir. dolayısıyla bir illüzyondur" şeklindeki ateist söyleminin ardında da bu çıkış noktası vardır. Fakat aynı nokta teist olanları Tanrı ' nın varlığına
götürmektedir. Mesela Paul Tillich. sonluluk kavramını idrakin Tanrı'yı algılamak
için gerekli olduğunu vurgular (Systematic Theology, 1, ! 66 ). S. İman varlığı idraktir. Paul Tillich ve Gordon Allport gibi
isimler. imanı insanın varlık alemini anlamlandırma ve bu alemde kendi yerini
belirleme çabasının bir neticesi olarak
görürler.

inancı müsbet anlamda yorumlayan bu
teorilerin yanında XIX. yüzyılın sonu ve
XX. yü zyıl ın ba ş la rın da gündem e gelen
İma n ın (dini duygu) psikolojik kaynaklamenfi teorilerin genel eğilim i ise onun
rı üzerine farklı görüşler ortaya konmuş
insan zihninin bir vehminden ibaret oldutur. Bunları şu şekilde sıralamak mümğu şeklindeydi. Bertrand Russel bu vehkündür (Oates, s. 43): 1. İman bir insiyakme yol açan temel motivasyonu bilinmeztır; yaratılıştan var olan tabii bir duygu,
lik, ölüm, yok olma ve mistik şeylerden
bir melekedir. Ancak diğer içgüdülerden
kaynaklanan korkular şeklinde özetlemiş
farklı olarak her insanda doğrudan zuhur
tir. Ancak bir şeyden korkmak onun yoketmemektedir, bunun da sebebi bazı inluğunun kanıtı olamaz. Şimşekten korkan
sanlarda atıl vaziyette kalmasıdır. Biyo- · insanı elektriğin sırrını çözmeye yöneiten
!oj ik temelli bir yaklaşım olarak nitelenesebebin bu korku olması elektriğin gerbilecek bu bakış açısına göre dini veya
çekliğine hale! getirmez. Çünkü inanç
ahlaki değerler aşkın bir kaynağa ait olkorkudan doğan bir kuruntu değildir,
aksine korkunun imdadına yetişen şey
salar bile artık insana mal olmuş . onun
inançtır; iman korkuyu değil korku imanı
fıtratına işlemiştir. Bu yöndeki en yeni
iddialardan biri , Harvard Museum of
takip eder (Lari , s. !O-l ı, 13). Nitekim,
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"AIIah'tan yalnızca bilenler korkar" (Fatır
35/28); "Sen ancak ilahi uyarıcıyı izleyen
ve idrakin ötesinde bulunmasına rağmen
rahmandan korkanı uyarabilirsin" (Yasin
36/ 11) mealindeki ayetler de korkunun
imanı takip ettiğini göstermektedir.
Ludwing Feuerbach ve Sigmund Freud
gibi ateist düşünürler dini inançların temelsizliğini çeşitli iddialarla kanıtlamaya
çalışmışlardır (b k. İLHAD). Ancak Eti en ne
Gilson. ateistler arasında Tanrı'nın var olmadığına dair metafizik deliller ileri sürmüş tek bir kişinin bulunmadığını belirtir. Onların yaptığı. sadece Tanrı'nın varlığı hakkında ortaya konan delillerin yetersiz olduğunu söylemektir. Freud inancı, medeniyetin kendisine kontrol görevi verdiği fonksiyonel bir güce, dürtüleri
bastırarak onların yerine teselli mahiyetinde şeyler (mesela cennet) sunan bir telafi mekanizmasına indirgemiştir. inancın medeniyeti kontrol eden bir yönünün
olduğu, dürtülerin reddedilmesini istediği ve sosyal hayatın sağlıklı bir şekilde
işlemesini garanti altına alma amacında
olduğu doğrudur. Ancak Freud'ün iddia
ettiği gibi inançlar medeniyetler tarafın
dan var edilmemiş. görevlendirilmemiş,
aksine medeniyetleri yönlendiren güçler
olmuştur. inancı . insan dürtülerinin kontrolü için medeniyet tarafından uydurulmuş bir fonksiyon olarak görmek neticede. "Bu dürtüler olmasaydı, din de olmazdı" iddiasını gerektirir. Halbuki dinindiğer
boyutları dikkate alındığında bu iddia
mümkün görünmemektedir. Freud'ün
temsilciliğini yaptığı bu yaklaşım insanın
ruh alemini yorumlamada indirgemeciliği benimsemekteydi. Bu yaklaşıma kar- ·
şı en ciddi sorgulamalar yine Batılı düşünürlerden geldi. Bunlardan biri olan
Ludwig Wittgenstein indirgemeci yöntemi tenkit ederken şu örneği veriyordu: insanların niçin konuştuğunu ortaya koyan
sadece bir tek sebep yoktur. Küçük bir çocuk sırf gürültü yapmak ve ses çıkarma
zevkini tatmak için konuşabilir. Bu aynı
zamanda büyükterin konuşma sebeplerinden biri de olabilir. Fakat başka birçok
sebebin bulunması da mümkündür.
XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın baş
benimsenen dini tek bir unsura
indirgeme yaklaşımı . o yıllarda kişiliği tek
bir faktör fenomenine indirgeyen psikolojideki hakim unsurun din psikolojisine
yansımasıydı. Ancak 19SO'Ii yıllardan itibaren kişiliğin daha karmaşık bir yapısı
nın olduğu fikriyle birlikte din duygusunun da karmaşık, kapsamlı ve bütüncül
süreçler içerdiği kanaati ortaya çıktı.
larında
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Bu kanaatteki psikologlardan biri olan
Allport din duygusunun basit görünümlü. fakat aslında çok renkli kompozisyondan oluşan beyaz bir ışık olduğunu savundu (The lndividua/ and His Religion, s. 9).
Allport ve onun gibi düşünenierin bu çı
kışı aslında, XIX. yüzyıldaki dinle ilgili determinist-materyalist anlayışın yerini
artık daha kapsayıcı bir bilim anlayışının
alacağına işaret ediyordu. Aynı yıllarda
modern psikolojiyi. objektiflik ve bilimsellik adına insanı dar kalıplara mahkum
ettiği için eleştiren Muhammed İkbal de
bu şekliyle psikolojinin kısmi bir hadise olmayan dini tecrübeyi açıklayamayacağını
söylüyordu. Çünkü din ne sadece düşün
ce ne duygu ne de aksiyondu; din bunların hepsiyle ilgili küll1 bir fonksiyondu. ikbal'den önce William James de muhtemelen Gazzal1'nin tasawufla ilgili görüş
lerinden yararlanarak din konusunda entelektüel bilginin yaşanan ve tecrübe edilen dine eşit olamayacağını. bu bakımdan
bilmenin bizatihi bir değer taşıyamaya
cağını ifade etmekteydi.
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D DİN FELSEFESi. İman kavramı felsefede iki farklı anlamda ele alınır. İlk anlamıyla iman güven. emniyet. samirniyet
ve sırdaşlık duygularının motive ettiği bir
tutumu anlatır. Bu tutum. samirniyetine
inanıp güvendiğimiz bir yakınımızia aramızdaki irtibata benzer bir ilişkinin ifadesidir. Fakat din felsefesinin asıl konusu.
"Tanrı vardır" önermesinin kabulü şeklin
de özetleyebileceğimiz ikinci anlamdaki
imandır. Esasen ilk anlamdaki imanın
içerdiği güven ve bağlılığın gerçekleşmesi
belli ölçüde dini bilgi birikimine dayanan
bir dini tecrübeyle mümkün olmaktadır.
Bu da daha önce. "Tanrı vardır" önermesinin kabulü anlamında bir imanı gerektirir; imanın gerçekleşmesi Tanrı 'yla ilgili
birtakım dini bilgi ve kanaatiere sahip
olmaya. bu da kavrama ve bilmeyle ilgili
bir işleme, bir kavrama ve bilme fiiline
dayanır. Böylece felsefede iman denilince
her şeyden önce kavrama ve bilme sürecinin bir aşaması olan bir zihni fiil. zihni
durum akla gelir. konunun bütün önem
ve ağırlığı da bu noktada toplanır.
Her zihni kabulde olduğu gibi imanda
da zihni iman konularını kabule sevkeden
sebep ve gerekçelerin bulunması gerekir. Felsefe tarihinde bizzat imandan çok,
imanın dayandığı zemini oluşturan bu sebep ve gerekçelerin değeri ciddi tartış
malara konu olmuştur. Ayrıca burada,
inanan kişinin fiilierinin gerisinde bir motivasyon olarak yer alan imanın değerinin
yanında bilhassa imanın sevkettiği tutum
ve davranışların makullüğü yahut telkin
ettiği hayat tarzının haklılık derecesi,
hatta bir bakıma inananın zeka seviyesi
ve dini kişiliği de tartışma konusu edilmiş; bu sebeple bütün ayrıntılarıyla akıl
iman ilişkisi. imanla ilgili her felsefi ince-

