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“Ey halkım, Allah’ın Davetçi’sine uyun!”
(46/Ahkâf, 31)
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guraba "yayında mihenk taşı"

NEDEN GURABA?
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»َب ْع ِدي ِم ْن ُس َن ِّتي

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle
buyurmaktadır:
«İslâm garib olarak başladı. Başladığı hale
geri dönecektir. O halde müjdeler olsun Guraba’ya/gariblere!»
[Müslim, Kitâbu’l-İmân]

Tirmizî rivâyetinde:
«Guraba’ya/gariblere müjdeler olsun! Onlar, benden sonra sünnetimden insanların bozdukları şeyleri düzeltenlerdir.»
[Tirmizî, İmân]

SUNUŞ
Yüce Allah’a hamd olsun. Allah’ın elçisi efendimiz
Muhammed’e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.
İslâm toprakları 20. yüzyılın başlarında kâfirlerin isti
lâsına uğramış, şirke ve zulme dayanan ideolojik hareketler,
yapılarının gereği olarak cahiliye hayatını toplumlara yer
leştirmeye çalışmışlardır. İnsanların heva ve heveslerinden
kaynaklanan itikadî ve amelî teorilerin hayata hakim kılın
ması için büyük mücadeleler verilmiş; böylece bütün değer
ler alt-üst olmuş, insanlar hakikati bulmada âdeta çaresiz
kalmışlardır.
Müşriklerin ve kâf irlerin bu mücadeleleri neticesinde
büy ük çapta cahiliye inançlarının ve âdetlerinin hüküm
sürdüğü gözlenmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağ
men müslümanların mücadelesi ve gayretleriyle yeniden
yeşermeye ve filizlenmeye başlayan İslamî Uyanış, bütün
müslümanlara bir müjde, aynı zamanda yeni bir soluk,
yeni bir nefes olmuştur. Bu filizlerin güzel meyve verebil
mesi, bütün insanlığa o değişmez mesajı sunabilmeleri de
ancak ve ancak saf ve temiz bir akîde ile mümkündür. Bu
nun için çağımızdaki bu uyanış neslinin akîdesini tahri
battan korumak ve yeni neslin dimağlarına hakiki tevhîdi,
“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” akîdesini yerleştirmek gerekir.
Ta ki, bu nesil asil bir yol üzere yürüsün. Bu uyanış nesli
aynı zamanda avamın akîdesini de bid’at, hurafe ve şaibe
lerden arındırsın, hakiki İslâm ümmeti meydana gelsin.
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Günümüzdeki İslamî Uyanış hareketinin doğru ve sağ
lam bir yol üzere olabilmesi için toplumun akîdesinin ıslah
edilmesi gerektiği, İslamî eğitim uzmanlarının da fark ın
da olduğu ve üzerinde hassasiyetle çalıştıkları bir alandır.
Bu sahada çalışmayı kendi üzerlerine vacip addetmişlerdir.
İslam’a sonradan eklenen şeyleri ondan arındırmak, dinin
asıl özünün ortaya çıkması ve böylece İslam ümmetinin
meydana gelmesi için, çok gayret sarfetmektedirler.
Rabbimizin bize lûtfettiği sayısız nimetler içerisinde en
müstesnası şüphesiz ki İslamiyet’tir. İslami ilimler içerisin
de de Akaid bütün dini hükümlerin temelini teşkil etmesi
bak ımından en şerefi ilim kabul edilmiştir. Akaid saha
sında Rasûlullah ve ashâbının takip ettiği yolu izleyenlere
“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” adı verilmiştir.
İtikâdî ayrılıkların hüküm sürdüğü hicrî dördüncü as
rın başlarında Ehl-i Sünnet akîdesini savunanların en ba
şında İmam Tahâvî gelmektedir. Tahâvî’nin akîde kitabı
nın Ehl-i Sünnet akîdesi olduğu hususunda ümmetin sika
alimleri ve fukaha icma etmişlerdir. Bizim de bu nef is ve
güzide kitabı seçmemizin sebebi budur.
Ehl-i Sünnet demek, Rasûlullah ve ashâbının ve onla
ra tâbi olan alimlerin yolu ve akîdesi üzere olmak demek
tir. İmam Tahâvî de onlardandır. Tahâvî akîdesi Hanef î
imamların akîdesinin en güvenilir kaynaklarından biridir.
Te’vilden, teşbihten, temsilden, ta’til’den, tecsimden uzak
tır. Net ve sâf bir akîdedir.
Çağımızdaki İslâmi Uyanışa ışık tutması arzusuyla
Guraba Yayınları olarak, el-Humeyyis’in Tahâvî’nin akâ
idine yazdığı bu şerhi yayınlıyoruz.
Hemen burada; bütün eserlerini neşretmemiz için
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yayınevimize izin veren değerli ilim adamı Prof. Dr.
Muhammed b. Abdurrahman el-Humeyyis’e de teşekkür
lerimizi bir borç biliriz. Allah kendisinden razı olsun, çalış
malarında güç ve kuvvet versin.
Bu kitabın, ilim talebelerinin elinden düşmeyen bir
ders kitabı olmasını diliyoruz çünkü o buna layıktır. Buna
bizi zorlayan diğer bir etken de İmam Ebû Hanîfe’yi fık ıh
ta-amelde büy ük imam kabul edip de akîde konusunda
O’nun görüşlerini terk etmenin ortaya çıkaracağı çelişki
dir. Böylesi bir yanlış tutumdan kurtulmamız elbette İmam
Tahâvî’nin; bu, İmam Ebû Hanîfe’nin itikâdıdır diyerek or
taya koyduğu akîde metni “Tahâvî Akîdesi”ni öğrenmekle
mümkün olacaktır.
Bu kitabı neşretmemizi bizlere nasip eden Allah’a son
suz hamd-ü senâlar, peygamberimiz Muhammed’e, âilesine
ve ashabına salât ve selâm olsun.

guraba

İmam Tahâvî’nin Hayatı
İsmi
Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî etTahâvî’dir.
Doğumu ve Tahsili
H. 239’da Mısır’da doğdu. Oranın şartlarına göre ilim
tahsil etti. İlk hocası babası Ahmed b. Muhammed b. Se
lâme’dir. Yanında en çok ilim tahsil ettiği özel hocası ise
dayısı İsmail b. Yahyâ el-Muzenî’dir. el-Muzenî, İmam-ı
Şafiî’nin en yak ın ve en fakih arkadaşı ve talebelerinden bi
riydi. İmam Tahâvî tahsil hayatı boy unca memleketlisi ve
yabancı birçok âlimden ders almıştır.
Kâhire’ye gelen büy ük âlimlerle buluşup görüşme im
kânı bulan Tahâvî, onların ilimlerinden istifade etmiştir.
Tahâvî’nin Hocaları ve İlmî Derecesi
Tahâvî’nin kendilerinden ilim tahsil ettiği 300’den faz
la hocası vardır. Ehl-i ilimden olan hocalarının bir çoğu
Tahâvî’yi medhü senâ etmişlerdir. Mısır’lılardan İbn Yû
nus şöyle demiştir: “Tahâvî, sikadır, fakîhdir, âlimdir;
onun gibi bir ilim adamı daha gelmedi.” Bizce bu şehâdet,
İmam Tahâvî’nin ilim derecesini ortaya koyması bak ımın
dan yeterlidir. Çünkü İbn Yûnus’un kavli Mısır’lılar için en
sağlam sözdür. İmam Zehebî ise Târîhu’l-Kebîr’inde şöy
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le der: “Fakîh, muhaddis, hafız, büy ük İslâm âlimlerinden
biridir.” İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye kitabında şöyle
söylemiştir: “Sika, muhaddis, hafız ve büy ük önderlik ve
örnekliği olan bir âlimdir.” Aynı sözü İbn Esîr de Lubâb’da
söyler. Hakkında buna benzer pek çok söz söylenmiştir.
İmam Tahâvî, önceden Şaf iî mezhebinde iken, sonra
dan Hanef î mezhebini tercih etmiştir. Bu tercihinin sebebi,
o zamanın cahillerinin Hanef i mezhebine saldırmasıydı de
nirse de, gerçek sebebin hocası ve dayısı olan İmam Muze
nî’nin, meselelerin çözümü için devamlı olarak İmam Ebû
Hanîfe’nin kitaplarına başvurup incelemesinden, Tahâvî
Hanefi mezhebine meyletmiştir.
Ancak bu meyl cahilane, taassub içinde ve kuru bir
taklîd şeklinde değildir. Zira İmam Tahâvî müctehid bir
alimdir. Sahîh kavil nerede ise, Ebû Hanîfe Metodu ile o
doğrunun yanında yer almaktaydı.
Tahâvî’nin ilmi gücü hakk ında söylenenler ile meyda
na getirdiği eserler (ki fık ıh, akîde, müşkil ve ahkâm konu
sunda eşsiz eserler vermiştir), onun değerini, açık bir şekil
de ortaya koymaktadır.

Eserleri
1- el-Akîdetu’t-Tahâviyye: (Elimizdeki şerhini okudu
ğunuz eser.)
2- Şerhu Maâni’l-Âsar: Bu kitapta fıkhî meseleleri kay
naklarıyla ve delilleriyle arzeder. Ulemâ arasında ihtilafı
olan meselelerde delili kuvvetli olanı tercih eder. Yeni baş
layan ilim talebesi için, bu eseri okumak, özgür bir ilmi
şahsiyetin oluşmasında oldukça faydalıdır.
3- Muşkilu’l-Âsâr: Tahâvî bu eserinde de hadîslerdeki
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müşkilleri çözümlemiştir. Kendi devrinden önce yazılan
larla ve kendinden sonra yazılanlarla mukayasesi yapıldı
ğında bu eser Tahâvî’nin hadîs sahasındaki vukuf iyetini
çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tahâvî problemli
görünen hadîsin râvîlerini verir, râvîlerin hallerini inceler,
konu ile ilgili ayet verir, lügat kaidelerini kullanır, ayetle
rin nüzul sebebini ve hadîslerin vürûd sebeplerini zikredip,
neticede müşkilin giderilmesi doğrultusunda anladığı ma
nayı ustalıkla ve zekice ortaya koyar, meseleyi muallakta
bırakmaz.
4- Muhtasar fi’l-Fıkıh alâ furûi’l-Hanefiyye: Bu eserde
Hanefi mezhebine göre fer’î meseleleri en sahîh rivâyetleri
ne, dirâyet ve fetvâ açısından en kuvvetlilerine dayanarak
özel bir şekilde toplamıştır. Hanef î mezhebinde yazılan ilk
muhtasardır.
5- Sunenu’ş-Şafiî: Bu eserde dayısı ve hocası olan Mu
zenî’nin İmam Şaf iî’den dinlediği hadîsleri toplamıştır. Bu
eserin İslâm dünyası için en büy ük önemi Hanef î bir ali
min, Şafiî’nin birinci kaynaktan sözlerini ve fıkhî görüşle
rini toplamış olmasıdır. Bu da o zamanki alimlerin birbir
lerine karşı taassup içinde olmadığını, mezheplerin de hevâ
ve hevesten kaynaklanmadığını gösterir.
Tahâvî’nin İslâm kaynaklarında yayımlanmış ve ya
yımlanmamış daha bir çok eserlerinden bahsedilmektedir.
Biz burada şaheser kabul edilen en meşhur eserlerin
den birkaçını zikrettik.

Ölümü
İmam Tahâvî, hicrî 321’de vefat etmiştir. Allah rahmet
etsin ve ondan razı olsun.

ÖNSÖZ
Hamd, ancak Allah içindir. O’na hamdeder, O’ndan
yardım ve mağfiret dileriz. Nef islerimizin şerrinden, amel
lerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hi
dâyete ilettiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını da hiç
kimse hidâyete iletemez. Şehâdet ederim ki Allah’tan başka
hak ilah yoktur. O bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine
şehâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür.
“Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde kor
kun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (3/Âl-i İm
rân,”/102)

“Ey insanlar! Sizi bir tek nef isten yaratan ve ondan da
eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üre
tip yayan Rabbinizden korunup sakının. Adını kullanarak
birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık
haklarına riayetsizlikten de sak ının. Şüphesiz Allah sizin
üzerinizde gözetleyicidir.” (4/en-Nisâ, 4/1)
“Ey îmân edenler! Allah’tan korunup sakının ve doğru
söz söyleyin. Tâ ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahları
nızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederse, bü
yük bir kurtuluşla kurtulmuş olur.” (33/el-Ahzâb, 33/70-71)
Bundan Sonra:
Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitâbı,
yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in
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yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır.
Sonradan uydurulup dine sokulan her iş bid’at, her bid’at
sapıklık ve her sapıklık da ateştedir.
Bu kitap, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesinin, Üm
met’in fakîhlerinden Ebû Hanîfe en-Nu’man b. Sâbit elKûf î, Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İbrâhîm el-Ensârî ve Ebû Abdil
lah Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî’nin mezhebine göre;
İmam Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin tasnîf ettiği akâid kitabının
kısa ve özet bir şerhi ve açıklamasıdır. Allah ona rahmet
etsin; gerçekten de çok güzel ve faydalı bir eser meydana
getirmiştir. Nasıl faydalı olmasın ki? O, adı geçen imamla
rın akîdesini nakletmede en güvenilir âlimlerdendir. Zira
o, Hanef î mezhebinde çok derin ve köklü bir ilmî mertebe
ye sahipti. Hanef î imamlarının akîdesini tesbit etmede gü
venilir alimlerin başlarında yer alır. Çünkü hem fakîhlerin
nezdinde, hem de muhaddislerin nezdinde “sika=güveni
lir” bir kimsedir.
İmamların hemen hemen tamamı, Tahâvî’nin kararlaş
tırdığı bu akâid metnini kabul ile karşılamışlardır. Bunun
için bu akîde metnine birçok şerhler ve ta’likler yazılmıştır.
Bu çalışmaların kimisi Sünnet’e uygun bir şekilde, kimisi
de kelâmcıların metodu üzerine yapılmıştır. Bu şerhlerin
en zengini ve en yararlısı, İmam İbn Ebi’l-İzz el-Ezraî elHanef î’nin çalışmasıdır. O, Tahâvî’nin risalesine şerh ya
zarken şu üç meseleye hususen işaret edip açıklama getir
miştir:
1- Tahâvî, “başlangıcı olmayan kadîm” ibaresini kul
lanır. Bu tabir kelâmcıların ortaya attıkları şeylerdendir.
Yüce Allah kendisini yahut Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in
O’nu isimlendirdiği isimlerden başka bir şeyle isimlendiri
lemez.
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2- “Yüce Allah hadlerden, sınırlardan, erkanlardan,
organlardan ve aletlerden münezzehtir” sözü. Bu lafızlar
Kur’ân ve Sünnet’te ne isbât ve ne de inkâr amacıyla vârid
olmamıştır. Aksine bu, kelâmcıların çıkardığı şeylerden
dir. Şerî’ lafızları kullanmak ise daha evladır.
3- “Îmân; dil ile ikrar, kalp ile tasdîktir” sözü. Tahâvî
böylece amelleri “îmân”ın adının dışına çıkarır. Bu, muh
telif fıkhî mezheplerden selef âlimlerinin ittifak ettikleri
gerçeğe ayk ırıdır.
İmam Tahâvî’ye, İbn Ebi’l-İzz’e ve diğer imamların
hepsine Sünnet’e ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine
hizmet ettikleri için, Allah rahmet eylesin.
Ben de bu “Akîde”yi yeni başlayan ilim talebelerine ve
genel olarak Müslümanların hepsine yararlı olması için
çok öz bir biçimde açıkladım.
Allah’tan dileğim, bu kitabımı müslümanlara yararlı
kılması ve onu kıyâmet günü mîzânımda ağır gelmesi için
iyi amel tarafına koymasıdır! Allah bütün niyetlerin gaye
sidir. O bize yeter! O ne güzel vekîldir! Dualarımızın sonu
âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.
Prof. Muhammed b. el-Humeyyis

BİRİNCİ DERS

İmam Ebû Ca’fer et-Tahâvî el-Hanef î el-Mısrî rahme
tullahi aleyh şöyle der:

Bu risâle; ümmetin fakîhleri olan:
Ebû Hanîfe en-Nu’mân b. Sâbit el-Kûf î,
Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İbrâhîm el-Ensârî ve
Ebû Abdillah Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî’nin Al
lah onlardan razı olsun, mezhebi üzere Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat(1)
(1) Ehl-i Sünnet: Sünnet kelimesi sözlükte: Yol ve siyer manalarına g 
lir. Terim olarak: İlimde, itikâdda, fiil ve sözde, Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem’in bıraktığı ve ashâbının üzerinde yürüdüğü yoldur.
Tersi ya da zıddı ise; bid’attır.
Cemaat: Cemaat kelimesi sözlükte: Toplanmak, bir araya gelmek
manalarına gelir. Bir topluluk herhangi bir şey için toplanıp bir ara
ya gelirse onlara ‘cemaat’ denir. Bunun zıddı ise, tefrika ve ayrılıktır.
Terim olarak anlamına gelince: Cemâat, ümmetin selefidir. Sahabe,
Tabiîn, Tebeu’t-Tabiîn ve kıyâmete kadar bunların metodu üzere yü
rüyenler cemaattir.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: Onlar, itikâd ve amelde Rasûlullah sal
lallahu aleyhi ve sellem’in ve ashâbının metod ve çizgisini izleyen
lerdir. Tabi olur ve bid’atten uzak kalırlar. Onlara uymak kurtuluş,
ayrı düşmek dalâlettir. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mutedildir. İfrat
ve tefritten uzaktır. Onlar, ümmetin yetmiş üç fırkası içinde orta
(dengeli) yolu tutan tek fırkadır.
Ehl-i Sünnet’in zıddı ise, ehl-i bid’attir. Bunlar beş ana fırkadırlar.
1- Haricîler, 2- Rafizîler, 3- Mürcie, 4- Kaderiye, 5- Cehmiyye.
Ehl-i Sünnet’in hikmet vasfına sahip oluşunun göstergesi, ehl-i
bid’atin aksine, karşısındakilere ilim ve adâlet ile hüküm verme
sidir. Ehl-i Sünnet ulemasına göre, Ehl-i Sünnet terimi, Selef-i
Salihîn ile aynı ölçü ve manadadır. Aynı zamanda onlara Ehl-i
Eser ve Ehl-i Hadîs de denir. Taife-i Mansura ve Ehl-i İttiba’da on
lara verilen adlardandır. Bu hususlar ümmetin selefinin icması ile
sâbittir. (Yayıncı)
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akîdesine(2) usûlu’d-dîn’de onların hangi inanca sahip ol
duklarına ve kendisiyle âlemlerin rabbine ibâdet ettikleri
itikâda dâir bir açıklamadır.

ِِ
ِ ِ ِ
ِ ُ َن ُق
ِ ِين بِتَوف
 إِ َّن ال َّل َه:يق ال َّل ِه
َ ول في تَوحيد ال َّله ُم ْعتَـقد
ِ و
َ احدٌ الَ َش ِر
يك َل ُه
َ

1. “Yüce Allah’ın tevhîdi hakkında, Allah’ın tevfîkine

inanarak: Deriz ki: Şüphesiz ki Allah birdir, O’nun
hiçbir ortağı yoktur.”

ŞERH:
Ortak; bir şeyde hissesi olan kimsedir. Yüce Allah her
hususta birdir. Zatında birdir, fiillerinde birdir, isim ve sı
fatlarında birdir, ibâdet edilmeye gerçekten layık olup, bu
hussuta tek hak sahibi oluşunda birdir. Bu sayılanların hiç
birisinde ortağı yoktur. Yine, yaratmasında ve emrinde de
herhangi bir şerîki (ortağı) yoktur.
(2) Akîde: Akîde, lugatta; Düğüm, sağlam bağ, rabt anlamlarına gelir.
Genel manada ise; iddia ile, ısrar ile bağlı olmak anlamına gelir.
Toparlamak gerekirse, eğer, insanoğlu tam bir itminan ile neye
bağlanırsa, ona akîde denir.
Terim olarak anlamı ise: Şeksiz ve şüphesiz, kesin ve huzur-u kalb
ile bağlanılan îmâna ‘akîde’ denir.
İslamî ıstılahta akîde: Şüphe götürmez şekilde Allah’a, meleklere,
peygamberlere, kitaplara, âhiret gününe, kadere ve Rasûlullah’ın
haberi ile sabit olan bütün gaybî şeylere, Sahabe-i Kiram’ın icma
ettiği hususlara inanmak hakkında kullanılır.
Burada hemen belirtilmesi gereken bir husus şudur. ‘Akîde’ kavra
mı yalın olarak kullanıldığı zaman; yani ‘İslam Akîdesi’ denildiği
zaman kasdedilen akîde, Ehl-i Sünnet Akîdesidir. Çünkü, Kitap ve
Sünnet üzere olan cemaatin, Ehl-i Sünnet olduğunda icma vardır.
Ancak; Ehl-i Sünnet, akîde kavramını farklı kelimelerle de ifade
etmiştir. Tevhid, Sünnet, Usûli’d-Dîn, Fıkhu’l-Ekber, Şerîa, Îmân,
kelimeleri hep ‘akîde’ manasındadırlar. (Yayıncı)
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“Yaratma ve emretme O’nun değil midir?” (el-A’raf, 54)
“Allah’tan başka gökten ve yerden size rızık veren bir ya
ratıcı mı var?” (Fâtır, 3)
Kâinatın tümünde; yarar, zarar, öldürme, diriltme
ve bundan başka her türlü tasarruf ve tedbir hususunda
O’nun hiçbir ortağı yoktur. Aynı şekilde O’nun isimlerin
de ve sıfatlarında da ortağı yoktur. Ulûhiyyetinde de, yani
ibâdetlere tek başına lâyık oluşunda da O’nun herhangi bir
ortağı yoktur.
Kulun tevhîdi; bu şirk türlerinin hepsinden kurtulup
bunun aksi olan vacip tevhîdi tüm çeşitleriyle yerine getir
medikçe tamamlanmış olmaz. Böylelikle O’nu hem rubûbi
yyetinde ve fiillerinde tevhîd eder, hem isimlerinde ve sıfat
larında tevhîd eder ve sadece yaratıcının hakkı olan sıfat
larla hiçbir yaratılmışı sıfatlandırmaz, hem de ulûhiyetinde
tevhîd eder ve ibâdetlerin hiçbir çeşidini O’ndan başkasına
yöneltmez. Sadece O’na dua edip yalvarır, sadece O’ndan
yardım ister, sadece O’na kurban keser, sadece O’na adak
adar ve sair ibâdetleri sadece O’na yapar.
“Ancak Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dile
riz.” (Fatiha: 5)
“Ben, cinleri ve insanları ancak Bana ibâdet etsinler
diye yarattım.” (ez-Zariyat: 56)

2. “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.”

َولاَ َش ْي َء ِم ْث ُل ُه

ِ َولاَ َش ْي َء ُي ْع
ج ُز ُه

3. “O’nu hiçbir şey âciz bırakamaz.”
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4. “O’ndan başka hak ilâh yoktur.”

َولاَ إِ َل َه َغ ْي ُر ُه

ŞERH:
“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.”

Bu, Tevhid’in temel kâidelerindendir. Yüce Allah’a,
“O’nun benzeri hiç birşey yoktur. O işitendir, görendir.” (eşŞûrâ: 11) diye itikâd edilmelidir. O, yarattıklarından hiçbiri
ne benzemez. Yarattıklarının da hiçbiri O’na benzemez. Ne
zâtında, ne fiillerinde, ne isimlerinde, ne sıfatlarında ne de
hakları hususunda.
“O’nu hiçbir şey âciz bırakamaz.”

O, dilediği her şeyi yapmaya kadîrdir. “Bir şeyin olma
sını dilediğinde O’nun işi sadece, ona “ol” demekten ibaret
tir. O da hemen oluverir.” (Yasin: 82)
Hiçbir şey O’na zor gelmez ve hiçbir şey O’nu âciz bı
rakamaz: “Ne göklerde ve ne de yerde, Allah’ı âciz bırakacak
hiçbir şey yoktur. O, her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye hakkıyla kadîrdir.” (Fâtır: 44)
Bu, O’nun kudretinin tamamı ve kudretinin kemâlin
dendir. Neyi dilediyse o olmuştur. Neyi de dilememişse o
olmamıştır. Bu da O’nun, rubûbiyetinin kemâline delâlet
etmektedir.
“O’ndan başka hak ilâh yoktur.”

İlah, ma’bûd demektir. O halde ilah, ibâdet edilenin ta
kendisidir. Her kişinin de ilahı, kendisine ibâdet ettiğidir.
Bu, bütün rasûllerin çağrısı olan kelime-i tevhîddir. “Biz
her ümmette, Allah’a ibâdet edin ve tâğûttan kaçının diye
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bir rasûl gönderdik.” (en-Nahl: 36)
Kelime-i tevhîd’in anlamı şudur: “Allah’tan başka
ibâdet olunmayı hak eden yoktur.” Çünkü yaratan ve rızık
veren, mâlik ve müdebbir O’dur. Bu sebeple O; tek başına,
başkası ortağı olmamak şartıyla tüm ibâdetlere müstehak
tır. O’ndan başka kendisine ibâdet edilenlere ise, ancak bâ
tıl bir yolla ibâdet edilmiş olur. “Bu böyledir! Çünkü Allah,
hakkın ta kendisidir. O’ndan başka yalvarıp durdukları ise
bâtıldan başka bir şey değildir” (el-Hacc: 62)
Böyledir, çünkü onlardan hiç biri emretme, tasarruf ve
her türlü işi idare etme hususunda hiçbir şeye mâlik de
ğillerdir. Bu sözde, Allah’tan başkasına ibâdetin reddi ile,
sadece Allah’a ibâdetin isbâtı vardır. Bu sözden anlaşıldığı
na göre, Allah’tan başkasına ibâdet etmek küfürdür, çünkü
ibâdetin sadece Allah’a yönelmesi gerekir. Bu tevhîd-i ulû
hiy yet’tir.
Özet:
Yüce Allah zâtında birdir, isim ve sıfatlarında birdir.
İbâdet edilmeye hak sahibi olmada birdir. Bunların hiç
birisinde yarattıklarından hiç birine benzemez. O her şeye
gücü yetendir. Hiçbir şey O’nu aciz bırakamaz ve hiçbir şey
O’na zor gelmez. O’ndan başka hiç kimse ibâdet edilmeye
müstehak değildir.
Konuların Anlaşılması İçin Sorular:
1. Allah’ın birliği ne demektir?
2. Tevhid’in üç çeşidi nedir?
3. Şirkin üç çeşidi nedir?
4. Bütün Peygamberlerin kendisine davet ettiği söz nedir?

İKİNCİ DERS

ٍ  دائِم بِ اَل انْتِه،اء
ٍ ََق ِديم بِ اَل ابتِد
اء
َ
ْ
ٌ َ
ٌ

5. “(Allah) Başlangıçsız olarak kadîm, sonsuz olarak
dâimdir.”

6. “Ne sonu gelir, ne de yok olur.”

ُلاَ َي ْفنَى َولاَ َيبِيد

ُُون إِلاَّ َما ُي ِريد
ُ َولاَ َيك

7. “O’nun dilediğinden başkası olmaz.”
ŞERH:

“(Allah) Başlangıçsız olarak kadîm, sonsuz olarak
dâimdir.”

Kadîm sözlükte, “başkasından önce olan” demektir.
Kadîm, Yüce Allah’ın isimlerinden değildir. Ondan kasıt,
sonsuz olarak dâim ve bâki olduğu gibi hiçbir şeyin O’ndan
önce olmadığıdır. Bu da, Yüce Allah’ın şu sözünün anlamı
dır: “O evveldir ve âhirdir!” (el-Hadîd: 3) Nebî sallallahu aleyhi
ve sellem’in de açıkladığı gibi “Evvel”, kendisinden önce hiç
bir şey olmayan; “Âhir” ise, kendisinden sonra hiçbir şeyin
olmayandır. Bundan dolayı,
“Ne sonu gelir, ne de yok olur.”

Bu, “ne helâk olur ve ne de zevâl bulur.” demektir.
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Nitekim, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Yeryüzündeki
her şey yok olucudur. Ancak celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin
yüzü bâki kalacaktır.” (er-Rahman: 26-27) “O’nun yüzü hariç
her şey helâk olucudur.” (el-Kasas: 88)
Yüce Allah yarattıklarını fenâ buldurur, ancak kendisi
fenâ bulmaz. Onları yok eder; ancak kendisi yok olmaz. O
her şeyin yok olmasından sonra, kalıcı olan âhirdir.
“O’nun dilediğinden başkası olmaz.”

Yüce Allah’ın dilediğiherşeyi yapmaya gücü yeter. “Fa
kat, Allah dilediğini yapar.” (el-Bakara: 253)
Yüce Allah bir işi yapmayı dilediği zaman, onu, yarat
tıklarının tamamı istemeseler de yapar. Eğer Allah bir şeyi
dilemediyse, yaratılmışların hepsi bir araya gelse onu vare
demezler. Bu, gerçekleşmemesi imkansız olan kevnî kaderî
irâdedir. Kâinatta meydana gelen hayır ve şer türünde her
şey ancak O’nun irâde ve meşîetiyle olur. O’nun iradesine
kimse galebe çalamaz. Allah neyi istemişse o olur. Neyi de
istememişse o olmaz. Bunun delilleri gerçekten sayılama
yacak kadar çoktur.

 َولاَ تُدْ ِر ُك ُه أْالَ ْف َها ُم،لاَ َت ْب ُل ُغ ُه أْالَ ْو َها ُم

8. “Vehimler O’na erişemez. Kavrayışlar O’nu idrâk
edemez.”

9. “O hiçbir yaratılmışa benzemez.”

َولاَ ُي ْشبِ ُه أْالَنَا َم

 َق ُّيو ٌم لاَ َينَا ُم،وت
ُ َح ٌّي لاَ َي ُم
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10. “O Hayy’dır, ölmez, Kayyûm’dur, uyumaz.”
ŞERH:
“Vehimler O’na erişemez. Kavrayışlar O’nu idrâk edemez.
O hiçbir yaratılmışa benzemez.”

Yani, zanlar O’na ulaşamaz. Şüphesiz ki Yüce Allah’ı
yarattıklarından hiçbirisi ilmiyle kuşatamaz. Nitekim Yüce
Allah şöyle buyurur: “O’nu ilimleriyle kuşatamazlar” (Taha:
110) Zanlar, düşünceler, hayaller ve tasavv urlar O’nu idrak
edemez. Yarattıklarından hiç kimse O’nun zâtının hakika
tini bilemez. Zira O; ne zâtında, ne isimlerinde, ne sıfatla
rında, ne de fiillerinde yarattıklarından hiçbirisine benze
mez. Her eksiklik ve kusurdan münezzeh yüce ve yüksek
olan O zâtın hiçbir benzeri yoktur.
“O Hayy’dır, ölmez, Kayyûm’dur, uyumaz.”

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “(Yer) üzerin
de olan her şey fanidir. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin
yüzü ise bâkîdir.” (Rahman: 26-27) “O’nun yüzünden başka her
şey helak olucudur.” (el-Kasas: 88) “Ölümsüz ve daima diri olan
Allah’a güvenip dayan.” (el-Furkan: 58)
O, daima diridir. Ölüm O’na ulaşamaz. O Kayy ûm’dur.
Ne ga
kâinatın tüm dengeleri alt üst olur. Aksine O, yönetim ve
idâresindeki bütün işleri tek başına görendir. Bütün bun
larda, Allah’ı yarattıklarına benzeten ve bu sebeple tekfîr
edilen müşebbihe fırkasına reddiyye vardır.

ِ
 َر ِاز ٌق بِ اَل ُم ْؤن ٍَة،اج ٍة
َ َخال ٌق بِ اَل َح

Gençler İçin Akâid Dersleri

25

11. “Muhtaç olmayarak yaratan, külfetsiz olarak rızık
verendir.”

ِ  ب،يت بِ اَل مخَ ا َف ٍة
ٌ اع
ث بِ اَل َم َش َّق ٍة
ٌ ُم ِم
َ
َ

12. “Korkusuzca öldüren, meşakkatsizce diriltendir.”
ŞERH:
Şüphesiz ki Yüce Allah, yarattıklarını, onlara ihtiyacı
olduğundan veya onlardan bir yardım almak için yaratma
mıştır. Onları ancak, kendisine ibâdet etsinler diye yarat
mıştır: “Cinleri ve insanları bana ibâdet etmekten başka bir
şey için yaratmadım.” (ez-Zariyat: 56)
Yine O, subhânehu ve teâlâ, insanlara, cinlere, kuşla
ra, vahşi hayvanlara, mü’minlere ve kâf irlere rızık verdiği;
isteyene istediğini ihsan ettiği halde, bu, O’nun mülkün
den hiçbir şey eksiltmez. Göklerin ve yerin sevk ve idaresi
O’nun elindedir.
Yine O, subhânehu ve teâlâ, yarattıklarını hiçbir kor
kuya kapılmadan öldürür: “Nefisleri zamanı gelince Allah
öldürür.” (ez-Zümer: 42) “O’nun hükmüne engel olacak yok
tur.” (Ra’d: 41) “(Allah) yaptığından sorumlu olmaz, onlar
(insanlar) ise sorumlu tutulacaklardır.” (el-Enbiya: 23)
Kıyâmet günü ölüleri de O diriltir: “Küfredenler yeni
den diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: Hayır, Rabb’im
adına andolsun ki, siz, muhakkak yeniden diriltileceksiniz.
Sonra mutlaka yaptıklarınızdan haberdar edileceksiniz. Bu,
Allah’a çok kolaydır.” (et-Teğabûn: 7) “Rabb’imiz! Sen şüphesiz
ki insanları kendisinden şüphe olmayan bir günde yeniden
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bir araya getireceksin!” (Âl-i İmran: 9)
Buna göre Yüce Allah, ölümlerinden sonra kıyâmet gü
nünde insanları diriltip yattıkları kabirlerden kaldırır. Bu
O’na hiç zor değildir. Yery üzünü ölümünden sonra gökten
su indirerek diriltip bitkilerle donatan Allah, elbette insan
ları öldükten sonra yeniden diriltmeye gücü yetendir:
“İşte biz ölüleri böylece yeniden çıkarırız. Umulur ki düşünüp ibret alırsınız.” (el-A’raf: 57)
Onları ilk olarak yaratan, öldürdükten sonra yeniden
diriltmeye kâdirdir. Bu, O’na çok daha kolaydır.
Özet:
Yüce Allah evvel ve âhirdir. Hayy’dır, ölmez. Dilediği
herşeyi yapandır. Yaratılmışlar O’nu ilimleriyle kuşata
mazlar. O’nu ne bir uyku ve ne de bir uyuklama tutar, O’na
yaptığından sorulmaz, bilakis onlar hesaba çekilirler.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular:

1. Kadîm Allah’ın isimlerinden midir?
2. “Sadece O’nun istediği olur” ne demektir?
3. Allah’ın iradesinde ortağı var mıdır?

ÜÇÜNCÜ DERS

ِ ِِ ِ
 َل ْم َي ْز َد ْد بِك َْونِ ِه ْم َش ْيئًا،يما َق ْب َل َخ ْل ِق ِه
ً َما َز َال بِص َفاته َقد
َان بِ ِص َفاتِ ِه َأ َزلِ ًّيا
َ  َوك ََما ك،َل ْم َيك ُْن َق ْب َل ُه ْم ِم ْن ِص َفتِ ِه
َ ِك ََذل
ك لاَ َي َز ُال َع َل ْي َها َأ َب ِد ًّيا

13. “O mahlukatı yaratmadan önce de sıfatları ile

kadîm idi. Onları var etmekle önceden sahip olmadığı
bir sıfata sahip olmuş değildir. Sıfatları ile ezelî olduğu
gibi aynı sıfatlara sahip olarak ebedîdir.”

َ َولا،”اس َم “ا ْلخَ الِ ِق
ْ اس َت َفا َد
ْ َل ْي َس ُمن ُْذ َخ َل َق ا ْلخَ ْل َق
ِ
ِ
ِ اس َم “ا ْل َب
”اري
ْ اس َت َفا َد
ْ بِإِ ْحدَ اث ا ْل َب ِر َّية

14. “O “el-Hâlık” adını mahlukatı yarattığından itibaren kazanmadığı gibi, “el-Bârî’” ismini yaratıkları meydana getirmekle kazanmış değildir.”

ŞERH:
“Ezelî”, başlangıcı olmayan, önceden sonsuz olandır.
“Ebedî” ise, sonu olmadan bâkî kalandır. Yüce Allah’ın sı
fatlarından her biri, yarattıklarını yaratmadan önce ezelî
olarak kendisi hakkında sâbittir. Bu sıfatların hepsi “ke
mâl” sıfatlarıdır. Çünkü buu sıfatların olmaması veya yok
kabul edilmesi eksikliktir. Allah’ın da daha önce eksiklik
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leri varken sonradan kemal sıfatları olması imkansızdır. O,
subhânehu ve teâlâ, insanların yaratılmasından sonra bir
sıfat kazanmış değildir. Bilakis bütün sıfatları onları ya
ratılmasından önce kendisi hakkında sâbittir. Nitekim O,
subhânehu ve teâlâ, aynı şekilde sıfatlarıyla ezelîdir. Bu sı
fatlar aslâ ve hiçbir şekilde sona ermez. Bilakis, Allah ile
birlikte daima var olacaktır.
O, subhânehu ve teâlâ, yarattıklarını yaratmadan önce
de “yaratma” sıfatına sahipti. Onları hiç yaratmasaydı da
bu isimle isimlendirilirdi. Allah’ı bu isimle isimlendirmek,
yarattıklarını fiilen yarattıktan sonra meydana gelmiş de
ğildir. Aynı şekilde “Bârî” ismini de, mahlûkatı yarattıktan
sonra almış değildir. O, onları yaratmadan önce de “Bârî”
adına sahiptir. “Bârî”, bir benzerleri yokken hiçbir şeye bak
madan ve örnek almadan yaratan, demektir. O’nun isimleri
ve sıfatları, zâtı gibi, kadîmdir. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi
vesellem’in haber verdiğine göre, Yüce Allah yarattıklarının
kaderlerini, gökleri ve yeri yaratmadan ellibin yıl önce tak
dir etmiştir.(3)

ِ
َ َو َم ْعنَى ا ْلخَ الِ ِق َولا،وب
َ الر ُبوبِ َّية َولاَ َم ْر ُب
ُّ َل ُه َم ْعنَى
َ َمخْ ُل
وق

15. “O, Rab’lık edilecek hiçbir varlık yokken rubûbiy-

yetin manasına sahipti. Hiçbir mahluk yokken de hâlık
olma manasına sahipti.”

است ََح َّق َه َذا
ْ ،َوك ََما َأ َّن ُه ُم ْحيِي ا ْل َم ْوتَى َب ْعدَ َما َأ ْح َيا

(3) Müslim, Kitabu’l-Kader, Babu Hicaci Âdeme ve Mûsâ (2653) A 
med, Müsned: C. 2, sh. 169 ve diğerleri, Abdullah b. Amr’dan “mer
fu” olarak rivayet etmiştir.

Gençler İçin Akâid Dersleri

َ ِ ك ََذل،الاِ ْس َم َق ْب َل إِ ْح َيائِ ِه ْم
اس َم ا ْلخَ الِ ِق َق ْب َل
ْ است ََح َّق
ْ ك
إِن َْشائِ ِه ْم
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16. “O, hayat verdikten sonra “ölüleri dirilten” ol-

duğu gibi hayat vermeden önce de bu isme müstehaktır. Aynı şekilde bütün yaratıkları var etmeden
önce de O hâlık ismine müstehaktı.”

َ َِذل
، َوك ُُّل َش ْي ٍء إِ َل ْي ِه َف ِق ٌير،ك بِ َأ َّن ُه َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير
ِ ِ
َاج إِ َلى َش ْي ٍء ﴿ َل ْي َس
ُ  لاَ َي ْحت،َوك ُُّل َأ ْم ٍر َع َل ْيه َيس ٌير
ِ
ِِ ِ
﴾يع ال َب ِص ُير
ُ السم
َّ كَم ْثله َش ْي ٌء َو ُه َو

17. “Çünkü O, herşeye kadîr’dir, herşey O’na muhtaç-

tır. Her iş O’nun için kolaydır. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur. “Hiçbir şey O’na benzemez. O işitendir, görendir.” (42/eş-Şûrâ, 11)

ŞERH:
Rububiyet: Yönetme, tasarrufta bulunma ve idare
etme demektir. Yüce Allah, yarattıklarından hiçbir kim
seyi yaratmadan önce de rubûbiyyetin bütün anlamlarıyla
Rab’dır. Yine O, onları yaratmadan önce de yaratıcıydı. Bu
isimler ve onların delâlet ettiği manalarının hepsi, O’nun
hakkında önceden de vardı sonradan da vardır. Yüce Allah
onları dirilttikten sonra “ölüleri dirilten” olduğu gibi onla
rı diriltmeden önce de “ölüleri dirilten”di. O, yarattıklarını
varettikten sonra “Yaratıcı” olduğu gibi, onları varetmeden
önce de “Yaratıcı”idi.
O, subhânehu ve teâlâ, her şeye kadîrdir. Bir şeyi yap
mayı dilediği zaman yapar. bir şeyi dilemeyince de o şey
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olmaz. Bu, hiçbir şeyin dışına çıkamayacağı ve gerçekleş
memesi imkansız olan kevnî-kaderî irâdedir. Mu’tezile ise
şöyle der: “O, gücünün sahasına giren herşeye kâdirdir.
Kulların fiillerine gelince, onlara kâdir değildir.” Halbuki
bu, kemâl sıfatının Allah’tan giderilmesidir. Çünkü Yüce
Allah şöyle buyurmuştur: “Allah herşeye kadîrdir.” (elBakara, 284) Aynı şekilde varlık âleminde olan herbir şey
Allah’ın irâdesi ve meşîeti ile olur. Bu meseleye îmân et
mek, Allah’ın rubûbiyyetine îmânın en mühim gerekle
rinden biridir. Yine kâinatta bulunan her şey Allah’a muh
taçtır. Hem var olmak hem de varlıklarını sürdürebilmek
için Allah’a muhtaçtırlar. Allah için bütün işler kolaydır.
Nitekim şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki bu, Allah için çok
kolaydır.” (el-Hadîd, 22) O, subhânehu ve teâlâ, hiçbir şeye
muhtaç değildir. Bilakis her şey zarurî olarak O’na muh
taçtır. Yaratılmışların Allah’a ihtiyaçları hiçbir zaman de
ğişmez, dâimî ve sâbittir, vakitlerden herhangi bir vakte,
mekânlardan herhangi bir mekâna has değildir. “O’nun
benzeri hiç birşey yoktur. O işitendir, görendir.” (eş-Şûrâ: 11)
Özet
Yüce Allah’ın zâtî sıfatları kadîmdir. Parçaları itiba
riyle sonradan ortaya çıksa da nevî itibariyle fiilî sıfatları
da kadîmdir. Sıfatları O’nun varlığı ile birlikte dâima var
olacaktır. O isim ve sıfatlarına yaratmadan önce de sonra
da müstehaktır.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Allah’ın rubûbiy yetin manasına sahip olması için
rablık edileceklerin bulunması gerekir mi?
2. Allah’ın kudreti her şeyde etkin ve geçerli midir?
3. “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” âyetinin anlamı?

DÖRDÜNCÜ DERS

َخ َل َق ا ْلخَ ْل َق بِ ِع ْل ِم ِه

18. “O bütün mahlûkâtı ilmiyle yaratmıştır.”

َو َقدَّ َر َل ُه ْم َأ ْقدَ ًارا

19. “Ve O, yarattıkları için kaderler takdir etmiştir.”

آجال
َ َو َض َر َب َل ُه ْم

20. “Onlar için eceller tayin etmiştir.”

َ َْو َل ْم َيخ
 َو َعلِ َم َما ُه ْم،ف َع َل ْي ِه َش ْي ٌء َق ْب َل َأ ْن َيخْ ُل َق ُه ْم
ِ ع
ون َق ْب َل َأ ْن َيخْ ُل َق ُه ْم
َ ام ُل
َ

21. “Yaratıkları yaratmadan önce hiçbir şey O’na giz-

li değildi. Onları yaratmadan önce, onların ne şekilde
amel edeceklerini biliyordu.”

ŞERH:
Şüphesiz ki Yüce Allah, yarattıklarını âlim olarak ya
ratmıştır: “Hiç yaratan yarattığını bilmez mi? O en gizli şeyleri bilendir ve herşeyden haberdardır.” (el-Mülk: 14) “Onların
yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar ise O’nu, kuşatıcı
bir bilgiyle bilemezler.” (Ta-ha: 110)
“Göklerde ve yerde olan zerre miktarı birşey bile gaybı
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bilen Allah’tan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha
büyük hiçbirşey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.”
(Sebe: 3)

Hiçbirşey O’ndan gizli kalamaz, hiçbir şey O’nun il
minden dışarı çıkamaz. O’nun ilmi “küllî” ve “cüz’î” olan
her şeyi kuşatmıştır. Nitekim Allah azze ve celle şöyle bu
yurur: “Biz her şeyi bir kader ile yarattık.” (el-Kamer: 49) “Her
şeyi yarattı ve O, herşeye bir kader takdir etti.” (el-Furkan: 2)
Hayır ve şerrin her ikisi de takdirledir. Herşey bir ka
der ile yaratılmıştır. Her yaratılan şeyin bir kaderi vardır.
Bu, “şerr”in Allah tarafından yaratılmadığını iddia eden
lere bir reddiyyedir. Allah, yarattıklarını, aşamayacakları
bir zaman ve mekân ölçüsü ile yaratmıştır. Nitekim şöyle
buyurmaktadır:
“Onların ecelleri geldiğinde ne bir saat geri bırakılırlar,
ne de öne alabilirler.” (el-A’raf: 34)
Allah’ın tayin etmiş olduğu eceli geçebilen veya onlar
dan geriye kalabilen hiçbir şey yoktur.
Evet, Yüce Allah, mahlûkâtı yaratmadan önce oldu
ğu gibi, halihazırda da herşeyi bilmektedir. O îmân ehlini,
şirk ve küfür ehlini, sâlihleri ve talihleri (salih olmayanları)
onları yaratmadan önce de biliyordu. Hangi gün, vakit ve
yerde onların başına ne geleceğini de en ince ayrıntısı ile bi
lir. Yarattıklarından hiçbir şey bir zerre ağırlığınca bile olsa
O’ndan gizli kalamaz.
Özet
Allah, yarattıklarını ilmiyle yaratmış, her şey için bir
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kader takdîr etmiştir. Yarattıklarının amellerinden hiçbir
şey O’ndan gizli kalamaz. O, yaratmadan önce de yarata
caklarının işleyecekleri amelleribilir.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. “Yarattıklarına bir kader tayin etmiştir” sözünün
anlamı nedir?
2. Yüce Allah’ın, kulların amellerini yaratmadan önce
de bildiğine neden inanıyoruz?

BEŞİNCİ DERS

ِِ
اه ْم َع ْن َم ْع ِص َيتِ ِه
ُ  َون ََه،َو َأ َم َر ُه ْم بِ َطا َعته

22. “Onlara kendisine itaat etmeyi emretmiş ve isyan
etmeyi yasaklamıştır.”

َ لا، َو َم ِشي َئ ُت ُه َتنْ ُف ُذ،َوك ُُّل َش ْي ٍء َي ْج ِري بِ َت ْق ِد ِير ِه َو َم ِشيئَتِ ِه
ِ ِ ِ ِ
 َو َما،َان
َ اء َل ُه ْم ك
َ  َف َما َش،اء َل ُه ْم
َ َمشي َئ َة ل ْلع َباد إِلاَّ َما َش
َل ْم َي َش ْأ َل ْم َيك ُْن

23. “Her şey O’nun takdiri ve meşîeti ile cereyan eder.
O’nun meşîeti gerçekleşir. Allah’ın onlar için dilediğinden başka kulların meşîeti yoktur. Hulâsa onlar hakkında dilediği olur, dilemediği asla olmaz.”

ŞERH:
Allah, kullarının kendisine itaat etmesini emretmiş
tir. Kendisine itaat etmelerinden dolayı da, bundan ötürü
onlara bol karşılık vereceğini vadetmiştir. Kendisine isyan
edilmesini yasaklamış ve bundan ötürü de onları cezalan
dıracağını haber vermiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle bu
yurmuştur:
“Kim Allah’a ve Peygamberi’ne itaat ederse Allah onu,
zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük başarı budur. Kim de Allah’a
ve Peygamberi’ne karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah
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onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı
bir azab vardır.” (en-Nisâ: 13-14)
Tahâvî rahimehullah yaratmadan söz ettikten sonra
emir ve nehiy konusuna değindi. Böylece şuna işaret et
mektedir. Emir ve nehiy yetkisi yaratıcıya aittir. Nitekim
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Yaratma ve emir O’nun
değil mi?” (el-A’raf: 54)
Herşey Allah’ın takdiri, istemesi, kaza ve kaderi ile ce
reyan eder. Yeryüzünde Allah’ın isteği olmadan hiçbir şey
olmaz. Bu evrende Allah’ın dilemesi olmadan hiçbir şey vü
cuda gelmez. Ancak O’nun isteği olur ve gerçekleşir. O’nun
isteği kesinlikle olur. Olmaması ebediyyen mümkün de
ğildir. Buna “kevnî ve kaderî meşîet” denir. Bununla ifade
edilmek istenen şey, kâinatta hayır ve şer türünde var olan
herşeyin Allah’ın irâdesi ile olduğudur. Nitekim Yüce Allah
şöyle buyurur:
“Allah kimi dilerse, onu şaşırtır. Kimi de dilerse, onu
dosdoğru yol üzere kılar.” (el-En’am: 39)
“Eğer Allah dileseydi, onlar birbirlerini öldürmezlerdi.
Fakat Allah dilediğini yapar.” (el-Bakara: 253)
Kulların irade ve istekleri, Allah’ın istemesinin dışında
gerçekleşemez. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur:
“Alemlerin Rabbi dilemeden siz hiçbir şey dileyemezsi
niz.” (et-Tekvir: 29)
Bu kevnî irâde, bazen gerçekleşmeyen şer’î irâdeden
başka birşeydir. Allah kendi bildiği bir hikmetten dola
yı bir işi sevdiği halde, olmasını dilemeyebilir. Bir şeye de
buğzettiği halde, olmasını dileyebilir.
Allah kulları için neyi dilerse o olur. Neyi de dilemez
se, isterse insanların hepsi onun olmasını dilesinler, olması
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imkânsızdır. Bu, sapkın Kaderiy ye’nin(4) inancına muha
liftir. Onlara göre günahı, insan bizzat kendisi müstakil,
Allah’ın irâdesinden bağımsız olarak irâde edip meydana
getirir. Allah onu irâde etmez. Onun fâili ve irâde edicisi
Allah’tan bağımsız olarak yalnızca insandır. Böylece onlar,
insanı Allah’tan bağımsız olarak irâde eden ve dilediğini
var eden konumuna koydular.

ِ
 َو ُي ِض ُّل َم ْن، َو َي ْع ِص ُم َو ُي َعافِي َف ْض اًل،اء
ُ َي ْهدي َم ْن َي َش
 َو َيخْ ُذ ُل َو َي ْبتَلِي َعدْ ل،اء
ُ َي َش

24. “Bir lutuf olmak üzere dilediğine hidâyet verir, di-

lediğini korur ve afiyet verir. Adâletinin gereği olarak
da dilediğini saptırır, yardımsız bırakır ve belâlara maruz kılar.”

ŞERH:
Yüce Allah, kullarından dilediğini îmâna erdirir, da
lâlete ve günahlara batmaktan korur ve onların dünya ve
âhiretteki kötü zararlarından uzak tutar. Allah kime böy
le muamele etmişse; bu, Allah’tan, şükrü gerekli kılan bir
lütuf ve nimettir.
Bunun gibi Allah kullarından dilediğinide saptırır,
yardım etmez, kendi başlarına bırakır, şeytanın giriş yol
larını boş bırak ır. Onları korumayıp bunlarla belaya uğ
ratır. Böylece onlar da sapıklığa ve günahlara saplanırlar.
Bu, Allah subhânehu ve teâlâ’dan bir adâlettir. Mükemmel
(4) Kaderiyye: Kaderi inkar eder bir itikâdî mezheptir. Kaderiyye’ye
göre “insan bütün yaptıklarının yaratıcısıdır.” Kullara ait bu
fiiller’in, Allah’ın yaratmasıyla değil kulun icadıyla meydana gel
diğini iddia ederler. Olmuş ve olacak her şeyin ezelî olan ilm-i
ilahi’de olduğunu ve yazılı bulunduğunu (Kaderi) kabul etmezler.
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hikmet ve mutlak adâlet sahibidir. Yüce Allah’ın dilediği
ni hidâyete erdirip dilediğini saptırdığının delili O’nun şu
buyruklarıdır: “Allah kimi dilerse onu saptırır. Dilediğini
de sırât-ı müstakîm üzere kılar.” (el-En’am: 39) “Fakat Allah
dilediğini şaşırtır ve dilediğini hidâyete erdirir.” (en-Nahl: 93)
“Sen sevdiğini hidâyete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine
hidâyet verir.” (el-Kasas: 56)
Buların hepsi Allah katındandır. Bu, Mu’tezilenin(5) sa
vunduğunun aksine, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in akîde
sinin temel esaslarındandır. Mu’tezile, kulların, fiillerini
kendilerinin yarattığını söylerler. Ehl-i Sünnet ise şöyle der:
Kim hidâyete ermişse, onu lütfu ve nimetiyle hidâyete er
diren Allah’tır. Kim de sapıtmışsa, onu adâletiyle saptıran
Allah’tır.

ون فِي َم ِشيئَتِ ِه َب ْي َن َف ْضلِ ِه َو َعدْ لِ ِه
َ َو ُك ُّل ُه ْم َي َت َق َّل ُب

25. “Onların [yaratılmışların] tamamı, O’nun meşîeti
çerçevesinde lutfu ve adâleti arasında gider, gelirler.”

(5) Mu’tezile: Mu’tezile, Vâsıl b. Atâ’ya tâbi olanlara verilen isimdir.
Onlara “Mu’tezile” denilmesinin sebebi, Hasan el-Basrî rahimehullah’dan itizal etmelerindendir (ayrılmalarındandır). Hasan elBasrî ile, büyük günah işleyenin durumu hakkında, Hicri ikinci
yüzyılın başlarında ihtilaf ettiler ve ayrıldılar. Mu’tezile, mezhebi
beş esas üzerine bina edilmiştir:
1. el-Adl: Adâlatten muradları, kaderin inkârıdır.
2. Tevhid: Bundan kasıt, Allah’ın sıfatlarının reddidir.
3. İnfazu’l-Vaîd: Bundan kasıt, kullardan itaat edene sevap, isyan
edene de ceza vermesi Allah üzerine vaciptir.
4. el-Menziletu beyne’l-Menzileteyn: Bundan kasıtları şudur: Bü
yük günah işleyenler îmânla küfür arasında bir menzilde bulunur
lar. Eğer tevbe etmeden ölürlerse, ebedî cehennemliktirler.
5. Emr-i bi’l-ma’ruf ve’n-nehy-i ani’l-münker: Bundan kasıtları, za
lim yöneticilere karşı silahlı ayaklanmayı caiz görmeleridir. (İmam
Bağdadi, Fark Beyne’l-Firak, sh. 144; İmam Eş’ari, Makalatu’lİslamiyyin, C: 1, sh. 235; İbn-i Ebi’l-İz, Şerh-i Tahâvî, sh. 524).
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ŞERH:
İnsan ya mü’min, hidâyete eren, râşid bir insandır ki,
bu Allah’ın lütfuyla, O’nun ilmi, hikmeti, keremi ve nimeti
iledir; veya küfür veya fıskla sapıklıkta olan birisidir. Bu da
Allah’ın adâletiyle, O’nun ilmi ve hikmeti iledir. Allah’ın di
lemesinin dışında olan hiçbir kimse yoktur:
“Alemlerin Rabbi dilemeden siz hiçbir şey dileyemezsi
niz.” (et-Tekvir: 29)
Bir kul Allah’ın fazlı ile hidâyet üzere olur da, sonra
Allah onu günahlar veya gafetten dolayı cezalandırıp terk
eder. Bunun ardından ya hidâyeti bir kez daha bulur ya da
-Allah korusun- ebedî bir sapmayla sapıverir. Herşey Allah
azze ve celle’nin dilemesiyledir.
Özet
Allah, mahlûkâtına kendisine itaati emretmiş, isyan
etmeyi yasaklamıştır. Herşey O’nun hükmü ve dilemesiyle
olur. Kulların dilemesi Allah’ın dilemesinin altındadır. O,
dilediğini hidâyete erdiren, dilediğini saptırandır. Hiçkim
se O’nun dilemesi dışında kalamaz.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Yüce Allah neyi emretti, neyi yasakladı?
2. Hayır ve şer Allah’ın irâdesi kapsamında mıdır?
3. “Allah, dilediğini adâletiyle saptırır.” sözünü açıkla
yınız.

ALTINCI DERS

ِ َاد و أْالَ ْند
ِ
ٍ َو ُه َو م َت َع
اد
َ َال َع ِن أْالَ ْضد
ُ

26. “O zıdları ve niddleri bulunmaktan çok çok yücedir.”

ِ
ِ ِ ِ  ولاَ مع ِّق،لاَ راد لِ َق َضائِ ِه
ب أِلَ ْم ِر ِه
َ  َولاَ َغال،ب ل ُحكْمه
َ َ ُ َ
َّ َ

27. “O’nun kazasını reddedecek yoktur. Kimse O’nun

hükmünü erteleyemez, kimse O’nun emrine karşı koyamaz.”

ŞERH:
Şüphesiz ki Yüce Allah; emrinde, hükmünde, yaratma
sında ve mülkünde O’na karşı koyabilecek bir karşıtı veya
bu hususlarda bir dengi ve benzeri olmaktan; yine isimle
rinde ve sıfatlarında kendisinin bir benzeri ve dengi bu
lunmasından çok çok yüce ve münezzehtir. Bilakis, “O’nun
benzeri hiçbir şey yoktur.” (eş-Şûrâ: 11) Yine şöyle buyurmuş
tur: “Bildiğiniz halde Allah’a denkler tutmayın.” (el-Bakara:
22)

Allah subhânehu ve teâlâ bir hususta hükmettiği za
man onu yaratır ve gerçekleştirir. Bütün yaratılmışlar bir
araya gelip O’nun alıkoyduğu bir faydayı elegeçirmeye veya
O’nun dilediği bir zararı engellemeye kalkışsalar bu asla bir
yol bulamazlar. Yüce Allah şöyle buy urur:
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“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, O müstesnâ
hiç kimse o zararı kaldıramaz. Eğer sana bir hayır dokundurursa da, zaten O, her şeye kadîrdir.” (el-En’am: 17)
“Allah, insanlara rahmetten her neyi açarsa onu tutan
olamaz, her neyi de tutarsa, O’ndan sonra onu salıveren olamaz. O daima galiptir, hikmet sahibidir.” (Fâtır: 2)
“O’nun işi, bir şeyin olmasını dilediğinde ona “ol” deme
sidir. O da hemen oluverir.” (Yâsin: 82)
Allah bir hüküm verdiğinde O’nun hükmü mutlaka
gerçekleşir ve bunu hiçbir şey erteleyemez: “Allah hükmeder.
O’nun hükmünü iptal edecek hiç kimse yoktur.” (er-Ra’d: 41)
Bir hususun olmasını dilediğinde O’nun emri gerçek
leşicidir, mağlup olmaz. Aksine O’nun emri bütün yara
tılmışlar hakkında mutlaka gerçekleşicidir. “Allah emrine
galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Yûsuf: 21)
Özet
Yüce Allah; zıddı, dengi ve benzeri olmaktan münez
zehtir. Kazasını hiç kimse geri çeviremez, hükmünü hiç
kimse erteleyemez ve O’nun emrine hiç kimse galib gele
mez.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Allah’ın zıddı ve dengi olmaması ne demektir?
2. Allah’ın hükmünü ve kazasıherhangi bir şey ertele
yebilir mi?

YEDİNCİ DERS

َ َِآمنَّا بِ َذل
. َو َأ ْي َقنَّا َأ َّن ك اًُّل ِم ْن ِعن ِْد ِه،ك ُك ِّل ِه

28. “Bütün bunlara îmân ettik ve bütün bunların
O’ndan geldiklerine yakînen inandık.”

، َونَـبِ ُّي� ُه ا ْل ُم ْجتَـ َب�ى،َوإِ َّن ُم َح َّم�دً ا َع ْب�دُ ُه ا ْل ُم ْص َطـ َف�ى
.َو َر ُس�و ُلـ ُه ا ْل ُم ْرت ََضى

29. “Ve muhakkak Muhammed O’nun seçilmiş kulu,
seçkin peygamberi, kendisinden razı olunmuş Rasûlüdür.”

ŞERH:
Muhammed, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in en
meşhur ism-i şerîfleridir. Bu isim onun, kendisinden dolayı
övüldüğü şerefli hasletlerine delâlet etmektedir.
O sallallahu aleyhi ve sellem, Haşim oğlu Abdulmuttalib
oğlu Abdullah oğlu Muhammed’dir. Kureyş’in soy olarak
en mu’tedil ve seçkin kesimindendir. Fakat kulluk, insan
için makamların en şerefisidir. Nitekim Yüce Allah şöyle
buyurur: “Kulunu bir gece yürüten münezzehtir.” (el-İsra: 1)
“Eğer kulumuza indirdiğimizde bir şek içindeyseniz...” (el-Ba
kara: 23) “Şu bir gerçek ki, Allah’ın kulu (olan Muhammed)
O’na dua (ibâdet ve kulluk) için kalktığında, onlar neredeyse
çevresinde keçeleşeceklerdi.” (el-Cin: 19)
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Yüce Allah onu, yaratılmışların en hayırlısı olarak seç
miş; bütün varlıklardan daha faziletli kılmıştır. O seçilmiş,
övülmüş, Allah’ın sevdiği, O’na yak ın bir nebî’dir. O, Al
lah’ın kendi risâleti için seçtiği son elçidir. O’na kitapları
nın en yücesini ve en büyüğünü indirmiştir.

ِ
ِ ِ
ِ
، ين
َ  َو َس ِّيدُ ا ْل ُم ْر َسل، َوإِ َما ُم أْالَتْق َياء،َو َأ َّن ُه َخات َُم أْالَ ْنبِ َياء
ِ
ين
َ يب َر ِّب ا ْل َعا َلم
ُ َِو َحب

30. O peygamberlerin sonuncusu, muttakilerin imamı, rasûllerin efendisi ve âlemlerin Rabb’inin habîbidir.

َوك ُُّل َد ْع َوى النُّ ُب َّو ِة َب ْعدَ ُه َفغ ٌَّي َو َه ًوى

31. “Ondan sonraki herbir nübüvvet iddiası aşırı bir
sapıklık ve hevâya uymadır.”

ŞERH:
Şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi vesellem peygam
berlerin sonuncusudur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur:
“Muhammed adamlarınızdan herhangi birinin babası de
ğil, fakat Allah’ın rasûlü ve peygamberlerin sonuncusudur.”
(el-Ahzab: 40) O, insanlar içinde Allah’tan en çok korkan ve
en muttaki olandır. Nitekim şöyle buyurmuştur: “Sizin Al
lah’tan en çok korkanınız ve O’nun sınırlarını en iyi bileni
niz benim.”(6) Yine şöyle buyurmuştur: “Sizin en takvalınız
ve Allah’ın sınırlarını en iyi bileniniz benim.”(7) Allah’ın
salât ve selâmları üzerine olasun. Yine o, rasûllerin efendi
sidir nitekim şöyle buyurur: “Ben Ademoğullarının efendi
(6) Buhârî, Kitabu’n-Nikâh, Babu’t-Terğibi fi’n-Nikâh, 9/104, (5063)
Enes b. Mâlik rivâyeti.
(7) Buhârî, Kitabu’l-Îmân, 13/70, (20) Aişe radıyallahu anhâ hadîsi.
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siyim. Övünmüyorum.”(8) O, yaratılmışların en şereflisidir.
Âlemlerin Rabbi subhânehu ve teâlâ’nın habîbidir.
Allah, onu insanlar arasından süzüp seçmiş ve kendi
sine yak ın kılmıştır. Yine şöyle buyurur: “Allah, İbrahim’i
halîl edindiği gibibeni de halîl edindi.”(9)
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra yapıla
cak tüm Peygamberlik iddiaları sapıklık, taşk ınlık, heva
ve batıldır. Ondan sonra kim kendisi veya başkası için
peygamberlik iddiasında bulunursa, kâf irdir. Onu doğ
rulayan da kâfirdir. Daha doğrusu bundan şüphe eden de
kâfirdir. Mü’min, ondan sonra peygamber gelmeyeceğine
îmân eder. Ondan sonra bazı yalancılar bunu iddia edebi
lirler. Hatta bazı harikulade şeyler de sergileyebilirler. Ken
dilerinin ardından giden kimseler de olabilir. Fakat en kısa
zamanda gerçek çehresini herkes tanır ve topluma rezil
olur. Tıpk ı bundan önce nübüvvet iddiasında bulunanların
yalanlarının ortaya çıktığı gibi.

ِ وث إِ َلى َع َّام ِة ا ْل
ُ َو ُه َو ا ْل َم ْب ُع
 بِا ْل َح ِّق، َوكَا َّف ِة ا ْل َو َرى،ج ِّن
ِ الضي
ِ  َوبِالن،َوا ْل ُهدَ ى
اء
َ ِّ ُّور َو

32.

“Bütün cinlere ve bütün insanlara hak, hidâyet,
nur ve aydınlık ile genel olarak gönderilmiş bir peygamberdir.”

ŞERH:
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, rasûllerin en büyüğü
(8) Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/2; Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, Babu’ş-Şefaati. (3618) İbn Mâce, Kitabu’z-Zühd, Babu Zikri’ş-Şefaati, (4307),
Ebû Said el-Hudrî hadîsi
(9) Müslim, Kitabu’l-Mesacid, Babu’n-Nehyi an Binai’l-Mesacidi ale’lKubûr, 1/377 (H. 532)
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dür. O’nun mesajı hem insanlara, hem de cinleredir. Ondan
önceki Peygamberler sadece kavimlerine gönderilmiştir.
Ama o, hem cinlere hem de insanlara rasûl olarak gönde
rildi. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: “Biz seni âlemlere
ancak rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiya: 107) Rasûlullah
sallallahu aleyhi vesellem de şöyle buy urmuştur: “Benden önce
gönderilen peygamberler sadece kendi kavimlerine gönde
rilirlerdi. Ben ise tüm insanlara gönderildim.”(10)
Yüce Allah onu hak ve hiâyet ile göndermiştir. Nitekim
Allah azze ve celle şöyle buy urur: “Müşrikler hoş görmeseler de, dinini bütün dinlere üstün kılmak için, rasûlünü
hidâyetle ve hak dinle gönderen O’dur.” (es-Saff: 9)
Allah onu, dosdoğru yola ileten bir nûr ile gönderdi.
Nitekim şöyle buy urur: “Size Allah’tan hakiki bir nûr ve
apaçık bir Kitab gelmiştir.” (Mâide: 15) Kur’ân doğru yola gö
türen ışıktır. O hem nûr, hem de gönüllere şifadır.
Özet
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz
dir. O, Allah’ın seçilmiş kuludur. Hem cinlere, hem de in
sanlara hidâyet ve hak din ile gönderilmiş Allah elçisidir.
Peygamberlerin sonuncusudur; ondan sonra peygamber
yoktur. Kim kendisi veya başkası için peygamberlik iddi
asında bulunursa, kâf irdir. Onu doğrulayan da kâf irdir.
Daha doğrusu bundan şüphe eden de kâf irdir.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün cin ve insan
(10) Buhari, Kitabu’t-Teyemmüm, Babu’t-Teyemmüm, 1/435 (335)
Müslim, Kitabu’l-Mesacid ve Mevadiu’s-Salat, 1/370 (521); Câbir
b. Abdillah hadîsi

Gençler İçin Akâid Dersleri

45

lara mı, yoksa sadece kavmine mi peygamber olarak gön
derilmişti?
2. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra peygam
berlik iddia edenin hükmü nedir?
3. Rasûlullah’ın şemâilinden neler biliyorsunuz?

SEKİZİNCİ DERS

 َو َأ ْن َز َل ُه، ً ِم ْن ُه َبدَ َأ بِ اَل َك ْي ِف َّي ٍة َق ْولا،آن ك اََل ُم ال َّل ِه
َ َوإِ َّن ا ْل ُق ْر
َ ُِون َع َلى َذل
،ك َح ًّقا
َ  َو َصدَّ َق ُه ا ْل ُم ْؤ ِمن،َع َلى َر ُسولِ ِه َو ْح ًيا
ٍ  َل ْي َس بِ َمخْ ُل،َو َأ ْي َقنُوا َأ َّن ُه ك اََل ُم ال َّل ِه َت َعا َلى بِا ْل َح ِقي َق ِة
وق

ْ َف َم ْن َس ِم َع ُه َف َز َع َم َأ َّن ُه ك اََل ُم ا ْل َب َش ِر َف َقد،َكك اََل ِم ا ْل َب ِر َّي ِة
ُ  َح ْي، َو َقدْ َذ َّم ُه ال َّل ُه َو َعا َب ُه َو َأ ْو َعدَ ُه بِ َس َق َر،َك َف َر
ث َق َال
 َف َل َّما َأ ْو َعدَ ال َّل ُه بِ َس َق َر لِ َم ْن،﴾﴿س ُأ ْصلِ ِيه َس َق َر
َ :َت َعا َلى
 َعلِ ْمنَا َو َأ ْي َقنَّا َأ َّن ُه َق ْو ُل،﴾ ﴿إِ ْن َه َذا إِلاَّ َق ْو ُل ا ْل َب َش ِر:َق َال
 َولاَ ُي ْشبِ ُه َق ْو َل ا ْل َب َش ِر،َخالِ ِق ا ْل َب َش ِر

33. “Şüphesiz ki Kur’ân, Allah’ın kelâmıdır. Keyfiy-

yetsiz ve sözlü olarak O’ndan sadır olmuştur. Allah
onu rasûlüne vahiy olarak indirmiştir. Mü’minler de bu
şekilde onu hak bilerek tasdîk etmişlerdir. Onun hakikaten Allah’ın kelâmı olduğuna kesinlikle inanmışlardır. O yaratılmışların sözü gibi mahluk değildir. Her
kim Kur’ân’ı işitir de onun insan kelâmı olduğunu iddia
ederse kâfir olur. Allah böylesini kınamış, ayıplamış ve
onu Sekar (cehennem) ile tehdit etmiştir. Yüce Allah
şöyle buyurmaktadır: “Ben onu Sekar’a sokacağım.” (74/
el-Müddessir, 26) Yüce Allah; “Bu insan sözünden başka bir
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şey değildir.” (74/el-Müddessir, 25) diyen kimseleri Sekar ile
tehdit ettiğine göre; kesin olarak şunu bilmiş ve inanmış oluyoruz ki: O insanları yaratanın sözüdür ve insanların sözüne hiçbir şekilde benzemez.”

ŞERH:
Kur’ân hakiki olarak Yüce Allah’ın sözüdür. O’ndan
sâdır olmuştur. Allah subhânehu ve teâlâ’nın onu na
sıl konuştuğunu bilmiyoruz. Ancak onun O’nun hakiki
kelâmıdır. Kelâm, Yüce Allah için sâbit bir kemâl sıfatıdır.
Karşıtı, Allah’ın tenzih edileceği eksiklik sıfatıdır. Yüce
Allah şöyle buyurdu:
“Allah Musa ile gerçekten konuştu.” (en-Nisâ: 164)
Öyleyse kelâm/konuşma, celâline ve kemâline yara
şır bir keyfiyyette Allah için sâbit bir sıfattır. Kelâm hem
zâtî bir sıfattır hem de fiilî bir sıfattır. Meşîetine bağlı ola
rak Allah, dilediği zaman ve dilediği keyfiyyette konuşur.
O’nun kelâmı ses ve harf iledir. Kur’ân hem manası hem
de harfleri itibariyle O’nun kelâmıdır. Nitekim Yüce Allah
şöyle buyurur: “Eğer müşriklerden birisi senin güvencene
sığınmak isterse, ona güvence ver. Ta ki, Allah’ın Kelâmı’nı
dinlesin. Sonrada güven içinde bulunacağı yerine kadar onu
ulaştır.” (et-Tevbe: 6)
Âyette Allah’ın Kelâmı’ndan maksat Kur’ân’dır. O
gerçekten Allah’ın Kelâmı’dır. Onu rasûlü Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem’e vahiyle indirmiştir. Mü’minler de
onu böylece tasdîk etmişlerdir. Kur’ân’ın gerçekten Allah
kelâmı olduğuna yakîn bir ilimle inanmışlardır.
Kur’ân yaratılmış değildir. Çünkü sıfatlar, zâta tâbidir.
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Allah’ın sıfatları kadîmdir, yaratılmamıştır. Beşer sözü ise
kendileri gibi yaratılmıştır. Kur’ân’ın beşer kelâmı olduğu
nu zan ve iddia eden herkes kâf irdir. Allah böylesini cehen
nem azabıyla korkutmuştur.
“Ve “Bu, başkasından nakledilen bir sihirdir. Bu, ancak
beşer sözüdür” dedi..... Onu “sakar” denen cehennem ateşine
sokacağım.” (el-Müddessir: 24-26)
Yüce Allah Kur’ân’a “beşer sözü” diyenleri Cehen
nem azabıyla korkutmuştur. Mü’minler, Kur’ân’ın beşer
sözü gibi yaratılmamış olduğuna kesin olarak îmân ettiler.
O’nun sözü elbette insanın sözüne benzemez. Bilâkis Al
lah’a ait olan bütün sıfatlar için deriz ki: Allah’ın zâtı kul
larının zâtlarına benzemediği gibi sıfatları da, kullarının
sıfatlarına benzemez.
Özet
Kur’ân, Allah’ın gerçekten kelâmıdır. Allah onu ger
çekten konuşmuş; Cibril aleyhisselam onu işitmiş ve Rasûlul
lah sallallahu aleyhi ve sellem’in kalbine indirmiştir. Bundan
anlaşılıyor ki, Kur’ân mahluk değildir, Allah’ın kelâmıdır.
Kim bunun beşer kelâmı olduğunu iddia ederse, kâf irdir.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Kur’ân nedir?
2. “Kur’ân yaratılmıştır” diyenin hükmü nedir?

DOKUZUNCU DERS

َ َو َم ْن َو َص
،ف ال َّل َه بِ َم ْعنًى ِم ْن َم َعانِي ا ْل َب َش ِر َف َقدْ َك َف َر
ِ  َو َع ْن ِم ْث ِل َق ْو ِل ا ْل ُك َّف،َف َم ْن َأ ْب َص َر َه َذا ا ْع َت َب َر
،ار ا ْن َز َج َر

34.

َو َعلِ َم َأ َّن ُه بِ ِص َفاتِ ِه َل ْي َس كَا ْل َب َش ِر

“Yüce Allah’ı insanlara ait hususiyetlerden birisi
ile vasf eden kimse kâfir olur. Artık kim basiretiyle
bunları kavrarsa ibret alır ve kâfirlerin sözlerine benzer sözler söylemekten uzak durur. Yüce Allah’ın sıfatlarının insanların sıfatlarına benzemediğini de kat’î olarak bilmiş olur.”

ŞERH:
Kim Yüce Allah’ı yaratılmışların sıfatlarıyla sıfatlandı
rır; isimlerinin ve sıfatlarının anlamlarında veya keyfiyyet
lerinde Allah’ı yarattıklarına benzetirse, azîm olan ve şöyle
buyuran Allah’a karşı kâf ir olmuş olur: “O’nun benzeri hiç
bir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (eş-Şûrâ: 11)
İnsan bunu görür ve anlarsa, mutlaka kâf irlerin onları
küfre sokan sözlerinden kaçınacaktır. Zira Allah böyleleri
ni cehennem ateşiyle korkutmuştur.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat; Yüce Allah’ın, Kur’ân ve
sahîh sünnette sâbit olmuş sıfatlarını inkar etmediği yahut
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anlamlarını tahrîf etmediği gibi, bu sıfatların kulların sı
fatları gibi olduğunu asla kabul etmez. Allah’ın sıfatlarına
tekyîfsiz(11) ve teşbîhsiz(12) îmân eder.
Özet
Allah’ın sıfatları insanların sıfatları gibi değildir.
Kur’ân’da O’nun kendine vasıflandırdığı ve sahîh sünnette
rasûlünün O’nu vasıflandırdığı sıfatları kabul etmek gere
kir. Ancak Allah’ın bu sıfatlarının insanların sıfatlarına
benzediğini iddia eden kâf ir olur.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Allah’ın sıfatlarının insanların sıfatları gibi olmadı
ğının delili nedir?
2. Allah’ın sıfatlarını insanların sıfatlarına benzetenin
hükmü nedir?

(11) Tekyîf: Nasıllığını tayin etmek.
(12) Teşbîh: Benzetme.

ONUNCU DERS

 ك ََما، بِ َغ ْي ِر إِ َحا َط ٍة َولاَ َك ْي ِف َّي ٍة،الرؤْ َي ُة َح ٌّق أِلَ ْه ِل ا ْل َجن َِّة
ُّ َو
ِ ﴿وجوه يومئِ ٍذ ن: َن َط َق بِ ِه كِتَاب ربنَا
َاض َر ٌة إِ َلى َر ِّب َها
ِّ َ ُ
ََْ ٌ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
وك ُُّل.
َ  َو َت ْفس ُير ُه َع َلى َما َأ َرا َد ُه ال َّل ُه َت َعا َلى َو َعل َم ُه.﴾ٌنَاظ َرة
ِ يث الص
ِ ك ِمن ا ْلح ِد
ِ ِ ما ج
ِ حيحِ َع ِن الرس
ول
َّ
َ َ َ اء في َذل
ُ َّ
َ َ َ
 لاَ َندْ ُخ ُل فِي، َو َم ْعنَا ُه َع َلى َما َأ َرا َد،ﷺ َف ُه َو ك ََما َق َال
ِ
ِ
ِ
َ َِذل
 َفإِ َّن ُه َما،ين بِ َأ ْه َوائِنَا
َ  َولاَ ُمت ََو ِّهم،ين بِ َآرائنَا
َ ك ُمت ََأ ِّول
،َسلِ َم فِي ِدين ِ ِه إِلاَّ َم ْن َس َّل َم لِ َّل ِه َع َّز َو َج َّل َولِ َر ُسولِ ِه ﷺ
ْ َو َر َّد ِع ْل َم َما
اش َت َب َه َع َل ْي ِه إِ َلى َعالِ ِم ِه

35. “Cennet ehlinin ru’yeti (Allah’ı görmesi) -ihata ve

keyfiyyetin idraki söz konusu olmaksızın- Rabbimizin
Kitabının dile getirdiği şekliyle bir gerçektir: “O günde
yüzler var ki apaydınlıktır. Rab’lerine bakıcıdırlar.” (75/
el-Kıyâme, 22-23) Bunun açıklaması Yüce Allah’ın murad
ettiği ve bildiği şekildedir. Bu hususta Rasûlullah
sallallahu aleyhi ve sellem’den sahîh olarak gelmiş
heyşey buyurduğu gibidir ve bunların manası murad
ettiği şekildedir. Şahsi görüşlerimizle te’vîller yaparak
ve hevâlarımıza göre vehimlere kapılarak bu konulara
dalmayız. Çünkü (bu gibi hususlarda) Allah azze ve
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celle’ye ve Rasûlüne teslim olup kendisi için müteşabih
olanların bilgisini, bilenlere havale edenler dışında hiç
kimse dininde selâmete eremez.”

ŞERH:
Mü’minlerin kıyâmet günü Rabb’lerini çıplak göz
le görmeleri Kitap ve Sünnet ile sâbittir: “O günde yüzler
var ki apaydınlıktır. Rablerine bakıcıdırlar.” (el-Kıyâme: 22-23)
“İhsanda bulunanlar için iyilik ve daha da fazlası vardır.”
(Yunus: 26)

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem fazlalığı (ayetteki
“ziyade” kelimesini) “Allah azze ve celle’nin yüzüne bak
mak” olarak tefsir etmiştir. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi
ve sellem “Rabbinizi, görmekte hiç zorlanmadığınız şu ayı
görür gibi göreceksiniz.”(13) buy urmuştur. Bunun anlamı,
-hâşâ- Allah’ı kuşatarak ihata etmek değildir. Ancak bu,
gerçek bir gözle görmedir. Yoksa, kalple görülen manevi
rü’yet değildir. Bu, cennet ehlinin âhirette sahip olacağı
en büy ük nimettir. Bu konuda Rasûlullah sallallahu aleyhi
ve sellem’den gelen rivâyetler hadîs imamlarının da belirt
tiği gibi mütevatirdir. Bu ayet ve hadîsler açık anlamlarıyla
şunu ifade etmektedirler: Mü’minler kıyâmet günü Allah’ı
gözleriyle göreceklerdir. Biz bu konuda gelen haberleri; kı
sır görüşlerimizle te’vil etmeden ve onun gerçeğine ayk ırı
olarak hevamıza uymadan, olduğu gibi tasdîk ederiz. Bu
haberlerin hakikatına ayk ırı olarak heva ve hevesimize uy
mayız.
Dininde sapıklık ve dalâletten kendini korumak is
(13) Buhârî, Kitabu Mevakiti’s-Salat, Babu Fadli Salati’l-Asri: 2/33 (54).
Müslim, Kitabu’l-Mesacid, Babu Fadli Salateyi’s-Subhi ve’l-Asr,
1/439 (633) Cerir b. Abdillah rivayet etmiştir.
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teyen kişi, Allah ve Rasûlü’ne teslimiyet göstermeli, sahîh
yollardan gelen haberleri tasdîk etmelidir. Herhangi bir şey
de şüpheye düştüğünde, onu Allah’a havale eder. Nitekim
Yüce Allah şöyle buy urur: “Kalplerinde eğrilik bulunan
kimseler, fitne çıkarmak ve teviline yeltenmek arzusuy
la müteşabih olan ayetlerin ardına düşerler. Oysa onların
te’vilini Allah’tan başkası bilemez. İlimde yüksek dereceye
erişmiş olanlar ise, ‘biz ona îmân ettik; hepsi Rabbimiz ka
tındandır’ derler. Bunu, akıl sâhiplerinden başkası düşün
mez.” (Âl-i İmran: 7)

ِ ال ْسَل�اَ ِم إِلاَّ َع َل�ى َظ ْه
ِ ْ�ت َق�دَ ُم إ
�ر الت َّْس�لِي ِم
ُ َولاَ َت ْث ُب
ِ ِلا
 َو َل ْم،�ن َرا َم ِع ْل َم َم�ا ُحظِ َر َعنْ� ُه ِع ْل ُم ُه
ْ  َف َم،َِوا ْست ْسَل�اَ م
ِ ص التَّو ِح
ِ
ِ
،يد
ْ ِ  َح َج َب ُه َم َر ُام ُه َع ْن َخال،َي ْقن َْع بِالت َّْسلي ِم َف ْه ُم ُه
ِ  وص،�ة
ِ
ِ
ِ يم
ِ ْحيحِ إ
َ  َف َيت ََذ ْب،�ان
�ذ ُب َب ْي َن
َ َ َو َصاف�ي ا ْل َم ْع ِر َف
َ ال

ِ يم
ِ  َوالت َّْص ِد،�ان
ِ ا ْل ُك ْف
ِ ْ َو إ،ي�ب
ِ ْ�ر َو إ
ِ ي�ق َوال َّتك ِْذ
ال ْق َ�ر ِار
َ ال
ِ ال ْنك
ِ َْو إ
، لاَ ُم ْؤ ِمنًا ُم َصدِّ ًقا، َشاكًّا زَائِغًا، ُم َو ْس َو ًسا تَائِ ًها،َار
ِ ولاَ ج
.احدً ا ُمك َِّذ ًبا
َ َ

36. “İslâm’ın ayağı ancak teslim oluşun ve teslimiyet
gösterişin üzerinde sapasağlam durabilir. Her kim
alıkonulduğu bir ilmi öğrenmeyi talep eder, anlayışı
teslimiyet ile tatmin olmaz ise, bu talebi katıksız
tevhîd’i, sâfî marifeti ve sağlıklı îmânı elde etmesine
engel olur. (Böyle bir kimse) vesveselere kapılmış,
şaşkın, şüphe ve tereddüt içerisinde, yolunu şaşırmış
bir halde; küfür ile îmân, tasdîk ile yalanlama, ikrar ile
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inkâr arasında bocalar. Ne tasdîk eden bir mü’mindir,
ne de yalanlayan ve inkâr eden bir kimsedir.”

ŞERH:
Kur’ân ve Sünnet’in nass’larına tam teslim olup, onu
tasdîk ve itaatle kabul etmeden, hevasına uyarak kabul et
tiği ayk ırı ve şüpheli görüşleri bırakmadan, mantık ve fa
sid kıyasla Kur’ân ve Sünnet’in nasslarına karşı çıkmaktan
vazgeçmeden, İslâm’ın hakikati ortaya çık maz.
Bir insan tahsili mümkün olmayan ve Allah’ın hikmeti
ve hükmü hakk ında, yarattıklarından gizlemiş olduğu bir
ilmi elde etmeye kalkışır da, Allah’ın murâd ettiğine- ve
Rasûlü’nün murâd ettiğine teslim olup aklıyla ve anlayışıya
bununla ikna olmazsa; bu kasdı sebebiyle halis tevhîdin ha
kikatinden, tertemiz Allah bilgisinden; tasdîk, itaat, kabul,
ittiba ve teslimiyet üzerine kurulu sahîh îmândan mahrum
kalır. Böylelikle o; tasdîk ile tekzîb, sahîh haberlere îmân
ile küfür, ikrar ile inkâr arasında gider gelir. Vesveselerin,
şüphelerin ve boş hayallerin peşinde şaşk ın şaşk ın dolaşıp
durur. Sürekli konum değiştirir, belli bir kararlılık göster
mez. O, ne gerçekten îmânı kâmil bir mü’mindir, ne de tam
anlamıyla reddedip inkâr eden bir kâf irdir. Îmânın gerçe
ği; hikmeti bizce bilinmeyen ve hakikatlerini aklın idrak
edemediği, Allah ve rasûlünden gelen haberler ile yetinip
tasdîk ve teslimiyetgöstermektir.

ِِ أ
ِ َْولاَ َي ِص ُّح إ
الس اَل ِم لِ َم ِن
ُ يم
َّ الرؤْ َية لَ ْه ِل َد ِار
ُّ ِان ب
َ ال
ُ َان ت َْأ ِو
يل
َ  إِ ْذ ك،ٍ َأ ْو ت ََأ َّو َل َها بِ َف ْهم،ٍا ْع َت َب َر َها ِمن ُْه ْم بِ َو ْهم
بِت َْر ِك

ُ الرؤْ َي ِة َوت َْأ ِو
الر ُبوبِ َّي ِة
ُ يل ك ُِّل َم ْعنًى ُي َض
ُّ اف إِ َلى
ُّ
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ِِ
ِ ِ
ِ
ِ الت َّْأ ِو
ين َو َم ْن
َ ين ا ْل ُم ْسلم
ُ  َو َع َل ْيه د،ِيل َو ُل ُزو ِم الت َّْسليم
ِ َل ْم َيت ََو َّق النَّ ْف َي َوالت َّْشبِي َه َز َّل َو َل ْم ُي ِص
 َفإِ َّن، ب ال َّتن ِْزي َه
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ِ وف بِ ِص َف
وت
ٌ  َمنْ ُع،ات ا ْل َو ْحدَ انِ َّي ِة
ٌ َر َّبنَا َج َّل َو َع اَل َم ْو ُص
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
. َل ْي َس في َم ْعنَا ُه َأ َحدٌ م َن ا ْل َب ِر َّية،بِنُ ُعوت ا ْل َف ْر َدان َّية

37.

“Cennette Allah’ın görülmesini herhangi bir
vehim ile kabul eden yahut belli bir anlayışa göre
te’vîl edenlerin ru’yetullaha îmânları sahîh olamaz.
Zira ru’yetullah’ın da, rubûbiyyete izafe edilen herbir
hususun da, asıl te’vîli, te’vîli terketmek, teslim yoluna
bağlanmaktır. Müslümanların dini de bu yol üzeredir.
Nefy etmekten ve teşbîhten sakınmayan bir kimsenin
ayağı kayar ve tenzîhi isabet ettiremez. Şüphesiz
ki Yüce ve Celil olan Rabbimiz vahdaniyet sıfatları
ile mevsuftur. Bir ve tek olmak vasıflarına sahiptir.
Yaratılmışlardan hiç kimse bu sıfatların manasına
sahip değildir.”

ŞERH:
Müslümanlardan “rü’yet”i kendi anlayışıyla veya ger
çekte vehim olan şeylerle te’vil eden veya kendi kendine
bunun keyfiyetinin bilinebileceğini zannedenler büyük bir
hataya düşmüşlerdir ve hakiki anlamda rü’yete îmân etme
miştirler. Çünkü, rü’yetin gerçeğini ve keyfiyetini Allah’tan
başka kimse bilemez. Rü’yet meselesi olsun, yaratıcı ile ilgi
li diğer meseleler olsun; bütün bunların sahîh olan te’vil ve
tefsîri, tefsîr ve insanların dünyalarında bildikleri şeylerle
tekyîf edilmemeleridir. Bilakis onun delâlet ettiği anlamı
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tasdîk eder, tekyîf etmeyiz. Yüce Allah’tan ve rasûlü sallal
lahu aleyhi ve sellem’den gelen haberlere teslimiyyet gösterip
boyun eğeriz.
İşte Yüce Allah’ın, peygamberini kendisiyle gönderdiği
müslümanların sahîh dini budur. Müslüman, şu iki şeyden
mutlaka kaçınmalıdır:
1. Allah’ın kendi zâtını vasfettiği sıfatları nefyetmek
ten, bu sıfatlar hususunda sapkınlığa düşmekten ve bu sı
fatlarla murâd olunan hakîki manaları tahrîf etmekten sa
kınmalıdır.
2. Yüce Allah’ı zâtında, fiillerinde, isimlerinde ve sıfat
larında, yaratılmışlara benzetmekten sakınmalıdır. Bu iki
husus şu âyette bir araya gelmiştir:
“O’nun benzeri hiç bir şey yoktur. O işitendir, görendir.”
(eş-Şura: 11)

Ayetin ilk yarısı teşbih ve denkliği inkâr, ikinci yarısı ise
sıfatların isbatıdır. Ayet tenzih ile isbatı bir arada zikretmiş
tir. Kim bu iki şeyden, yani nefiy ve teşbîhten sakınmazsa,
ayağı kayar ve akîdesinde hataya düşüp, doğruyu bulamaz.
Böylece de, Allah hakkında vacip olan “tenzih”i gerçekleşti
remez. Bu tenzih, Allah’ı benzer, denk ve ortaklardan tenzih
etmektir. Bu böyledir, çünkü Allah azze ve celle fiillerinde,
isimlerinde, sıfatlarında, yaratmasında ve emrinde vahda
niyet sıfatlarıyla muttasıftır. Aynı şekilde bütün bunlarda
teklik ile muttasıftır. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Ehad’dir,
Ferd’dir, Samed’dir. Ortağı ve benzeri yoktur. Yarattıkla
rının hiçbirisi bunların anlamında ve zâtında, fiillerinde,
isimlerinde ve sıfatlarında O’na benzemez.

ِ َان و أْالَع َض
ِ
ِ
اء
ْ َ ِ  َو أْالَ ْرك،َو َت َعا َلى َع ِن ا ْل ُحدُ ود َوا ْلغَا َيات

Gençler İçin Akâid Dersleri

ِ ت َْح ِو ِيه ا ْل
ت ك ََسائِ ِر
ات
ُّ الس
ُ ج َه
ِّ

ِ و أْالَدو
َ لا،ات
ََ َ
ِ ا ْلمبتَدَ ع
.ات
َ ُْ
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38. “O, sınırlardan ve nihâî noktalardan yüce ve mü-

nezzehtir. Erkân, organ ve araçlardan münezzehtir.
Sonradan yaratılmış diğer mahlûkât gibi altı cihet de,
O’nu ihata etmez.”

ŞERH:
Yüce Allah sınırlardan ve nihaî noktalardan yüce ve
münezzehtir. Allah’ın kendisini sınırlayan ne bir haddi var
dır ve ne de kendisinde son bulduğu bir nihâî nokta vardır.
Bunun anlamı O’nun, yarattıklarıyla birleştiği ve aralarına
girdiği değildir. Bilakis O, subhânehu ve teâlâ, yarattıkla
rından ayrıdır.
Yine, Allah subhânehu, kulların yanındaki organlar
dan ve çalışma aletlerinden; kendileriyle faydalı hususların
kazanıldığı zararlı hususlardan korunulduğu erkân, organ
ve aletlerden de münezzehtir. Böyle bir şey Yüce Allah için
sözkonusu değildir. Bunlardan Allah’ı tenzîh ederken aynı
zamanda bizler, Yüce Allah hakk ında varid olan tüm isim
leri ve sıfatları kabul eder ve şöyle deriz: Bu isim ve sıfat
ların kendilerine delâlet ettikleri hakiki anlamları vardır.
Bu anlamları bilir, kavrar ve Allah’a layık bir şekilde kabul
ediyoruz. Fakat keyf iyetini izaha kalkışmayız. Çünkü key
fiyyetinin ilmini, Allah kendisine özgü kılmıştır.
Yine, diğer mahlûkât gibi altı cihet de O’nu ihata ede
mez. Allah bundan münezzehtir. Bundan cihetin mutlak
anlamda nefyi anlaşılmaz. Bilakis O, subhânehu ve teâlâ,
yükseklik cihetindedir. Burada kasıt sadece diğer mahlûkât
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O’nu kuşatamadığı gibi cihetlerinde O’nu kuşatmadığıdır.
yücelik sahibidir. Hiç bir güç O’nu kuşatamaz.
Onun, kelâmcıların kasdettiklerini kasdetmediğini
yakînen bilsek de; Tahâvî’nin, bu kelâmî terimleri kullan
mamasını dilerdik. Çünkü o, “yüz”, “uluv” ve bunlardan
başka sıfatları açıkça isbat etmiştir. Ancak bundan daha
iyisi, onun kelâmcılara ait olan bu terimleri hiç kullanma
masaydı. Çünkü o terimler aynı zamanda hem hakk ı, hem
de bâtılı içermektedir.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in bu gibi durumlardaki tu
tumu, tafsîlden sonra hüküm vermektir. Mesela: “O, sınır
lardan ve nihâî noktalardan münezzehtir” sözünü söyleyen
kimse, eğer bununla Yüce Allah’ı hiçbir şeyin kuşatama
yacağını ve var olan hiçbir şeyin O’nu sınırlandıramaya
cağını söylüyorsa, bu haktır. Ancak, eğer bununla Allah’ın
yükseklik cihetiyle olmadığını söylüyorsa, bu durumda bâ
tıl olan bir söz söylemiştir. Çünkü, bu manada Allah’ın, ya
rattıklarından yüksekte olmadığını söylemiş olur.
“Erkan, organ ve araçlardan münezzehtir” sözüyle, Al
lah’ın yüz, iki el, iki göz gibi sıfatlarında yarattıklarının
yüzlerine ve sıfatlarına benzemediğini söylüyorsa, bu hak
tır. Ancak bununla Allah’ın yüzünün (vechinin) ve iki eli
nin olmadığını söylüyorsa, bu söz batıldır.
“O’nu altı yön kuşatamaz” sözüyle eğer Yüce Allah’ın
altı yönden herhangi birisinde olmadığını söylemek istiyor,
ne yukarıdadır, ne de aşağıda; ne sağdadır ne de solda; ne
öndedir ne de arkada diyorsa bu söz bâtıldır. Çünkü bu,
“yokluğun” hatta “imkansızlığın” sıfatıdır ve bu, açık bir
küfürdür. Çünkü bu, Allah’ın buyruklarını, hatta Allah’ın
varlığını inkar etmektir. Bununla, var olan hiçbir şeyin
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O’nu sınırlandıramayacağını söylüyorsa, bu haktır. Allah
en doğrusunu bilir.
Özet
Yüce Allah, kıyâmet gününde çıplak gözle görülür.
Mü’minler O’nu, ihata söz konusu olmaksızın hakikaten
görürler. Bu, bu konudaki (mütevatir) hadîslerin özeti
dir. Her müslümana te’vilden ve Allah’ın sıfatlarını inkar
edenlerin sözlerinden uzak durması; Yüce Allah’ı sonra
dan yaratılan hususlardan ve yaratılmışlara benzemekten
münezzeh olduğunu bilmesi vaciptir.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

dir?

1. Kıyâmet günü Yüce Allah’ı görmenin hakikati ne

2. Âyet ve hadîslerde beyân edilen sıfatlar hakk ında
müslümana vacip olan nedir?
3. “Allah altı cihetten münezzehtir.” sözünün doğru
anlamı nedir?

ONBİRİNCİ DERS

ِ
ِ  َو َقدْ ُأ ْس،اج َح ٌّق
 َو ُع ِر َج،ي بِالنَّبِ ِّي ﷺ
َ ��ر
ُ َوا ْلم ْع َر
ِ بِ َشخْ ِص ِه فِي ا ْلي َق َظ ِة إِ َلى السم
ُ  ُث َّم إِ َلى َح ْي،اء
اء
َ َّ
َ
َ ث َش
ِ
 َو َأ ْو َحى إِ َل ْي ِه َما،اء
َ  َو َأك َْر َم ُه ال َّل ُه بِ َما َش،ال َّل ُه م َن ا ْل ُع اَل
 َف َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه.﴾﴿ما ك ََذ َب ا ْل ُف َؤا ُد َما َر َأى:ى
َأ ْو َح
َ
َو َس َّل َم فِي آْال ِخ َر ِة َو أْالُو َلى

39. “Mi’rac haktır. Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem İsra

ile (geceleyin) yürütülmüştür. Uyanık bir halde bedeni
ile mi’rac’la göklere yükseltilmiştir. Daha sonra da Yüce
Allah’ın dilediği yüceliklere çıkartılmıştır. Allah, ona dilediği ikramlarda bulunmuş ve vahyettiği şeyleri vahyetmiştir. “Kalp gördüğünü yalanlamadı” (53/en-Necm, 11),
dünyada da, âhirette de Yüce Allah’ın salât ve selâmı
olsun ona.”

ŞERH:
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Allah Rasûlü’nün şahsı, be
deni ve ruhu ile İsra gecesi Mi’rac’a götürüldüğüne îmân
eder. “İsra” Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. İsra, Mek
ke’den Beytu’l-Makdis’e olmuştur. Nitekim Yüce Allah şöy
le buyurmuştur:
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“Kulu (Muhammed’i), bir gece, Mescid-i Haram’dan,
Mescid-i Aksa’ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan
münezzehtir.” (el-İsra: 1) Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem
orada peygamberlere imamlık ederek namaz kıldırdı. Aynı
şekilde, onun sallallahu aleyhi vesellem yedinci kat göğe şerefi
bedenleriyle gitmesi (Mi’rac) de sâbittir. Oradan da, Sidre-i
Münteha’ya -ki Cennetu’l Me’va’ya oradadır- götürüldü.
Yüce Allah onu dilediği şeylerle ikramda bulundu.
Bunlardan bazıları şunlardır: Onunla arada bir vasıta ol
madan bizzat konuştu. Onu ondan başkasının ulaşmadığı
bir mekâna çıkardı. Allah ona seslendi. Ona cennet ile ce
hennem’in hallerini gösterdi. Ona dilediğini vahyetti. Ona
bir gün ve gecede kılınacak beş vakit namazı teşri kıldı.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in kalbi gördüklerini yalanla
madı. Gördüklerini gerçekten gözleriyle gördü. Bu da ona
diğer rasûllerden farklı olarak Allah’ın bir ikramı ve onun
yüceliğinin bir izharıydı. Bu gece gerçekleşen olayların
hepsi Allah Rasûlü’nden Buhârî, Müslim ve diğer kaynak
larda sahîh olarak rivayet edilmiştir.

ِ وا ْلحو ُض ا َّل ِذي َأكْرمه ال َّله َتعا َلى بِ ِه
 َح ٌّق-غ َيا ًثا أِلُ َّمتِ ِهَ ُ ََُ
ْ َ َ

40. “Yüce Allah’ın ona ikram ve ümmetine de bir
yardım olmak üzere lutfedeceği Havz da haktır.”

ŞERH:
Allah Rasûlü’nden gelen hadîslerde “Havz”ın varlığı
nın hak olduğu sâbittir. “Havz” hadîsleri ilim ehlinin de
açıkladığı gibi mütevatirdir.
Havz oldukça büyüktür. Cennetin nehirlerinden akıp
gelir. Suy u sütten daha beyaz, baldan daha tatlı ve kokusu
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miskten daha güzeldir. Onun uzunluğu ile genişliği aynı
dır. Bir köşesiyle diğer köşesi arasındaki mesafe bir aylık
yol mesafesidir. Kadehleri göky üzünün yıldızları kadardır.
Ondan bir yudum içen bir daha ebedî olarak susamaz. O
kıyâmet gününün en büy ük, en tatlı ve içenleri en çok olan
“Havz”ıdır. O kıyâmet gününün susuzluğundan Ümmet-i
Muhammed’e bir yardım ve kurtuluştur.
Bu, Allah’ın, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’e bir
lütfudur. Allah bununla, ona ikramda bulunmuş ve diğer
Peygambere onu üstün kılmıştır. Allah hepimizi kıyâmet
günü onun “Havz”ından içenlerden eylesin!
Özet
Mekke’den Beyti’l-Makdis’e olan İsra haktır. Göğe çık
mak anlamında Mi’rac da haktır. Gökte vahyedilenler hak
tır. Havz haktır. Bu konuda Rasûlullah sallallahu aleyhi vesel
lem’den ne kadar sahîh hadîs gelmişse hepsi haktır.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. İsra’yı inkâr edenin hükmü nedir?
2. İsra nereden nereye, Mi’rac nereden nereye oldu?
3. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kıyâmet’teki
Havz’ı hakk ında ne biliyoruz?

ON İKİNCİ DERS

ِ
َّ َو
ي فِي
َ  ك ََما ُر ِو،الش َفا َع ُة ا َّلتي ا َّد َخ َر َها َل ُه ْم َح ٌّق
ِ أْالَ ْخ َب
ار

41. “Haberlerde de rivâyet edildiği üzere onun, onlara (ümmetine) sakladığı şefaati de haktır.”

ُ َوا ْل ِمي َث
اق ا َّل ِذي َأ َخ َذ ُه ال َّل ُه َت َعا َلى ِم ْن آ َد َم َو ُذ ِّر َّيتِ ِه َح ٌّق

42. “Yüce Allah’ın Âdem’den ve onun zürriyetinden
almış olduğu mîsâk haktır.”

ŞERH:
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in şefaati birkaç çeşit
tir. Bunların en büy üğü; Allah’ın, aralarında hükmetmesi
için, mahşer halkının tamamı için yapacağı şefaattir. Yüce
Allah Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e; “Şefaatte bulun,
şefaatin kabul edilecektir.”(14) buy urur. Bu şefaat şek ve şüp
he edilmeyecek bir sûrette sabit ve haktır. Yine, kötülükle
ri ile iyilikleri denk gelen kimselere şefaat edecektir. Yine
cehenneme gitmeleri emredilen kimselere de şefaat edecek
onlar da oraya girmeyeceklerdir. Rasûlullah sallallahu aley
hi ve sellem’in bir diğer şefaati de, cennete girmiş olanların
(14) Buhârî, Kitabu’t-Tevhid, Babu Kelâmi Rabbi’l-Azz’e ve Celle
13/473 (H. 7510), Müslim, Kitabu’l-Îmân, 1/182 (H. 326) Her ikisi
Enes b. Malik’ten rivayet ettiler.
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derecelerinin yükselmesi içindir. Yine, hesap görmeden
cennete girecekler hakkında da şefaat edecektir. Başka bir
şefaati de, ha edilen azabın haf ifetilmesi için olacaktır.
Yine, mü’minlerin tamamı için, cennete girmeleri için şe
faat edecektir. Ayrıca, ümmetinden büy ük günahlarından
dolayı cehenneme girenlerin çıkarılması için de şefaati ola
caktır.
Bu şefaat türlerinin hepsi sahîh rivâyetler gereğince
onun hakkında haktır ve sâbittir. Ancak bu şefaatlerin hep
si, ancak Allah’ın izni ile olacaktır. Nitekim Allah azze ve
celle şöyle buyurur: “De ki: Şefaat tümüyle Allah’a aittir.”
(ez-Zümer: 44) “Onlar, Allah’ın razı olduğu kimselerden başkasına şefaat edemezler.” (el-Enbiya: 28) “Allah katında, şefaat
etmesine izin verdiği kimseden başkasının şefaatı fayda vermez.” (Sebe’: 23) Öyleyse bu, kendisinde hiçbir şüphe olma
yan haktır. Ancak, Allah’ın izni ile olacaktır.
Mîsâk da haktır. Bu, Allah’ın Adem aleyhisselam’dan ve
zürriyyetinden aldığı bir sözdür. Allah Adem aleyhisselam’ın
sırtını eliyle meshedip ondan kıyâmet gününe gelecek zür
riyetini çıkarmış, rableri olduğuna dair ait aldı. Onlar da
şehadette bulundular. İşte bu, birinci mîsâktır. Yüce Allah
bunu şöyle zikreder:
“Hani Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından zürriyet
lerini almış ve onları kendilerine şahid tutarak, “ben sizin
Rabbiniz değil miyim?” (demişti). Onlar da; “Evet, Rabbimiz
sin, buna şahidiz” demişlerdi.” (el-A’raf: 172)
Özet
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmeti için şefa
ati haktır. Kıyâmet günü en büyük şefaat onundur. Şefaat
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Allah’ın iznine ve rızasına bağlıdır. Allah’ın, Adem aleyhis
selam ve zürriyetinden aldığı mîsâk da haktır.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Âhiret’teki en büy ük şefaat nedir ve kimindir?
2. Şefaatin çeşitleri nelerdir?
3. Allah’ın Âdem aleyhisselam’dan ve zürriyetinden aldığı
ilk mîsâk nedir?

ON ÜÇÜNCÜ DERS

ِ
ِ
،يما َل ْم َي َز ْل َعدَ َد َم ْن َيدْ ُخ ُل ا ْل َجنَّ َة
َ َو َقدْ َعل َم ال َّل ُه َت َعا َلى ف
ِ وعدَ د من يدْ ُخ ُل النَّار جم َل ًة و
َ ِ َف اَل ُي َزا ُد فِي َذل،ًاحدَ ة
ك
َ ْ ُ َ
َ ْ َ َ َ َ
.ا ْل َعدَ ِد َولاَ ُينْ ُق ُص ِمنْ ُه

43. “Yüce Allah ezelden beri cennete gireceklerin
sayısını, cehenneme gireceklerin sayısını bütünüyle
ve bir defada bilmiştir. Bu sayıya ne bir şey eklenir, ne
ondan bir şey eksiltilir.”

ِ
َ َِوك ََذل
 َوك ٌُّل،يما َعلِ َم ِمن ُْه ْم َأ ْن َي ْف َع ُلو ُه
َ ك َأ ْف َعا ُل ُه ْم ف
ِ
ِ
ِ
الس ِعيدُ َم ْن
َّ  َو،ُِم َي َّس ٌر ل َما ُخل َق َل ُه َو أْالَ ْع َم ُال بِا ْلخَ َواتيم
ِ الش ِقي من َش ِقي بِ َق َض
ِ ِ
ِ
.اء ال َّل ِه
ْ َ ُّ َّ  َو،َسعدَ بِ َق َضاء ال َّله
َ

44. “Yine onların, yapacaklarını bildiği fiillerini de

aynı şekilde bilmiştir. Herkes ne için yaratılmışsa, ona
o kolaylaştırılır. Ameller de sonuçlarladır. Mutlu olan
kimse Allah’ın kazası gereği mutlu olandır, bedbaht
olan kimse de Allah’ın kazası gereği bedbaht olandır.”

ŞERH:
Yüce Allah ezelde, ilmiyle, Ademoğullarından cen
nete ve cehenneme girecek olanların tümünü sayısıyla bi
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lir. Bunu hem tüm ayrıntılarıyla hem de toplu bir şekilde
olarak bilir. Onların sayılarında artma veya eksilme olmaz.
Bütün insanların anne karnında iken bedbaht mı yoksa
saadet sahibi mi olacağı yazılmıştır. Aynı şekilde levh-i
mahfûz’da da yazılmıştır. Yüce Allah’ın bu konudaki ilmi
ebediyyen değişmez.
Allah, kullarının fiillerini daha kulları işlemeden bi
lir. Allah onları ezelde bilmiştir. Bunu böylece yazıp takdir
etmiştir. Her insana kendisi için yaratıldığı şey kolaylaştı
rılır. Cennet ehline, cennet ehlinin ameli kolaylaştırılır, ce
hennem ehline, cehennem ehlinin amelleri kolaylaştırılır.
Ameller sonlara bağlıdır. Bir kimsenin durumu kötü ame
linden sonra salih amel işleyerek sonlanmış ise, cennete gi
rer. Bir kimsenin de durumu, daha önce salih amel işlediği
halde kötü ameller ile sonlanırsa cehenneme girer. İtibar
edilen son durumdur.
Saadet ehli ancak Allah’ın hakkında saadete hükmet
tiği, bunu takdir ettiği, bunu yazdığı ve onun ehlinden kıl
dığı kimsedir. Bedbaht da ancak Allah’ın hakkında bed
bahtlıkla hükmettiği, bunu takdir ettiği, bunu yazdığı ve
onun ehlinden kıldığı kimsedir. “O (Allah) yaptığı şeyden
sorulmaz, fakat onlar (insanlar) sorulurlar.” (el-Enbiya: 23)

 َل ْم َي َّطلِ ْع َع َلى،َو َأ ْص ُل ا ْل َقدَ ِر ِس ُّر ال َّل ِه َت َعا َلى فِي َخ ْل ِق ِه
ٌ ك َم َل
َ َِذل
 َوال َّت َع ُّم ُق َوال َّن َظ ُر، َولاَ َنبِ ٌّي ُم ْر َس ٌل،ك ُم َق َّر ٌب
ِ  وس َّلم ا ْل،ك َذ ِريع ُة ا ْلخُ ْذلاَ ِن
ِ ح ْر َم
َ ِفِي َذل
 َو َد َر َج ُة،ان
َ
ُ ُ َ
ِ ال ُّط ْغ َي
َ ِ َفا ْل َح َذ َر ك َُّل ا ْل َح َذ ِر ِم ْن َذل،ان
ك َن َظ ًرا َوفِك ًْرا
ِ  َفإِ َّن ال َّله َتعا َلى َطوى ِع ْلم ا ْل َقدَ ِر عن َأن،ووسوس ًة
،َام ِه
ْ َ
َ
َ َ
َ
َ َ ْ َ َ
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َ ﴿لا: ك ََما َق َال َت َعا َلى فِي كِتَابِ ِه،اه ْم َع ْن َم َر ِام ِه
ُ َون ََه
 لِ َم َف َع َل؟: َف َم ْن َس َأ َل.﴾ون
َ ُي ْس َأ ُل َع َّما َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل
ِ  َو َم ْن َر َّد ُحك َْم ا ْلكِت،َاب
ِ َف َقدْ َر َّد ُحك َْم ا ْلكِت
َان ِم َن
َ َاب ك
ِ
.ين
َ ا ْلكَاف ِر

45.

“Kader asıl itibariyle Yüce Allah’ın mahlukatı
hakkında bir sırrıdır. Buna ne mukarreb bir melek, ne
mursel bir peygamber muttalî olmuştur. Bu hususta
derinliğe dalmak ve üzerinde çokça düşünmek, ilahi
yardımdan uzak kalmaya götüren bir yol, mahrumiyete götüren bir merdiven, tuğyana çıkaran bir basamaktır. Bu husustaki kıyas, düşünce ve vesveselerden
alabildiğine sakınmak gerekir. Çünkü Yüce Allah kader ilmini mahlûkâtına karşı kapalı tutmuştur. Onun
hakkında tartışmayı da yasaklamıştır. Nitekim Yüce
Allah Kitabında şöyle buyurmaktadır: “O, yaptığından
sorgulanmayandır. Ama kendilerine sorulacaktır.” (21/elEnbiyâ, 23) Buna göre kim: Niye yaptı? diye soracak olursa, Kitabın hükmünü reddetmiş olur. Kitabın hükmünü
reddeden de kâfirlerden olur.”

ŞERH:
Kader, aslolarak Yüce Allah’ın sırrıdır. Yaratılmışlardan
hiç kimse ona muttali olamaz. Bu konuda derinlere inmek
ve kaderin gerçeğine ulaşma çabaları doğru değildir. Nite
kim Nebî sallallahu aleyhi vesellem şöyle buy urmuştur: “Kader
anılınca susunuz!”(15)
(15) et-Taberâni, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 10/223, 224; Ebû Nuaym, elHilye, 4/108. Her iki rivayet de Ebû Vail yoluyla İbn Mes’ud’dan
gelmektedir. el-Lâlekâî, Şerhu Usûli’l-İ’tikâd: 1/126. el-Elbânî,
Silsiletu’l-Ehadîsi’ s-Sahîha 1/46’da sahîh olduğunu söylemiştir.
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Kim kaderin gerçeğini anlamak isterse, gideceği yol
hüsran ve mahrumiyet yoludur. Bu yolda başarılı olamaz
ve hidâyetten mahrum olur. Tuğyana saplanır ve had
di aşar. Zira, kaderin gerçeğini Yüce Allah’tan başka hiç
kimse bilemez. İnsanlar ne kadar düşünürlerse düşünsün
ler, kaderin hakikatine erişemezler. Ancak biz, (1) Yüce
Allah’ın herşeyi bildiğine, (2) bunları yazdığına, (3) olma
larını irâde ettiğine ve (4) onları yarattığına îmân ediyoruz.
Bunlar, kaderin mutlaka bilmemiz gereken dört derecesi
dir. Aksi takdirde insan kadere îmân etmemiş olur. Müslü
manın yapması gereken, kader konusunda düşünce olarak
derinleşmekten kaçınmak ve vesveselere teslim olmamak
tır. Bilinmelidir ki, Allah kader ilmini kullarından gizle
miş ve onları kaderin gerçeğini araştırmaktan alıkoymuş
tur: “O (Allah) yaptığından sorulmaz fakat, onlar (insanlar)
sorulurlar.” (el-Enbiya: 23) Kulun, “Allah niçin bunu yaptı?”
diye sorması caiz değildir. Çünkü bu durumda Kur’ân’ın
hükmünü inkâr etmiş sayılır, bu da açık bir küfürdür. An
cak insanın, şu veya bu hükmün ardındakis ilahi hikmetle
ri araştırmasında herhangi bir sak ınca yoktur.

ِ َفه َذا جم َل ُة ما يحتَاج إِ َلي ِه من هو منَور َق ْلبه ِمن َأولِي
اء
َ ْ ْ ُ ُ ٌ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِخين فِي ا ْل ِع ْل ِم أ
لَ َّن.
َ الراس
َّ  َوه َي َد َر َج ُة،ال َّله َت َعا َلى

ِ ا ْل ِع ْل َم ِع ْل َم
 َو ِع ْل ٌم فِي، ِع ْل ٌم فِي ا ْلخَ ْل ِق َم ْو ُجو ٌد:ان
ِ
ِ
اء
ُ  َفإِ ْنك،ا ْلخَ ْل ِق َم ْف ُقو ٌد
ُ  َوا ِّد َع،َار ا ْلع ْل ِم ا ْل َم ْو ُجود ُك ْف ٌر
ِ ا ْل ِع ْل ِم ا ْلم ْف ُق
ِ ان إِلاَّ بِ َق ُب
ِ ْت إ
ول
ُ  َولاَ َي ْث ُب،ود ُك ْف ٌر
ُ يم
َ ال
َ
ِ
ِ ِ  وتَر ِك َط َل،ود
ِ ا ْل ِع ْل ِم ا ْلموج
َار
ُ َْ
ُ ب ا ْلع ْل ِم ا ْل َم ْف ُقود َفإِ ْنك
ْ َ
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ِ ود ُك ْفر وادعاء ا ْل ِع ْل ِم ا ْلم ْف ُق
ِ ا ْل ِع ْل ِم ا ْلموج
َود ُك ْف ٌر َولا
ُ َْ
َ
ُ َ ِّ َ ٌ
ِ ول ا ْل ِع ْل ِم ا ْلموج
ِ ان إِلاَّ بِ َق ُب
ِ ْت إ
ِ ود َوت َْر ِك َط َل
ب
ُ َي ْث ُب
ُ يم
ُ َْ
َ ال
ِ ا ْل ِع ْل ِم ا ْلم ْف ُق
ود
َ

46. “İşte bunlar Yüce Allah’ın dostlarından (veli kul-

larından) kalpleri (îmân) nuru ile aydınlanmış kimselerin gerek duyduğu şeylerin özetidir ve bu, ilimde derinleşmiş olanların mertebesidir. Çünkü ilim iki türlüdür: Birisi mahlukat arasında var olan (onlar tarafından
bilinen), diğeri ise mahlukat arasında bulunmayandır.
Var olan ilmin inkârı küfürdür, olmayan ilmi bilmek iddiasında bulunmak da küfürdür. Îmân var olan ilmi kabul edip bulunmayan ilmi elde etmeyi terketmedikçe
sabit olmaz.”

ŞERH:
Buraya kadar zikrettiğimiz meselenin özeti şudur: İh
tiyaç duy ulan ma’rifet ve îmân; sadece Allah’ın, kalplerini
nuruyla aydınlattığı velîlerine ve derin ilim ve takva sahibi
olanlara nasib olur. Ve bu âlimler Allah’tan gelen ilmi ka
bul edip ona teslim olurlar.
İlim iki türdür:
Birisi Allah’ın insanlara gönderdiği şeriat ilmi, onun
aslı ve ayrıntılarıdır.
Diğer ilim ise, Allah’ın, kullarından gizlediği kader ilmi
dir. Kim Yüce Allah’ın gönderdiği ilmi inkâr ederse, Allah’ın
kullarından gizlemiş olduğunu da inkâr etmiş sayılır. Kim
de kader ve gayb ilmini bildiğini iddia ederse, küfre girmiştir.
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Çünkü Allah gaybın ilmini sadece kendisine özgü kılmıştır.
Gayb ilmini bildiğini iddia etmek, aynı zamanda, bu ilmin
Allah’a özgü olduğuna dair olan nass’ların da inkârı sayılır.
Bir kulun îmân ehli olup olmadığına veya o kulun
îmânının bekaasına hükmetmek için; o kulun gönderilen
ilmi kabul etmesi ve kendisinden saklanılan ilim hakk ında
da iddiada bulunmaması gerekir.
Özet
Her şey Allah’ın kaza ve kaderi iledir. Allah, kulları
nın hangi ameli işleyeceğini, kullarının cennet ehli veya
cehennem ehli olanlarını bilmiş, bunları yazmış ve irade
etmiştir. Kader, Allah’ın gizli bir sırrıdır. Salih insanlar ka
deri araştırarak onda derine inmeye kalkışmazlar. Kadere
teslim olmadıkça, hiç kimsenin îmânı sabit olmaz.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Kader üzerine tartışma caiz midir?
2. İlmin iki türü nelerdir?

ON DÖRDÜNCÜ DERS

 َف َل ِو، َوبِ َج ِمي ِع َما فِ ِيه َقدْ ُر ِق َم،َِون ُْؤ ِم ُن بِال َّل ْوحِ َوا ْل َق َلم
اجت ََم َع ا ْلخَ ْل ُق ُك ُّل ُه ْم َع َلى َش ْي ٍء َك َت َب ُه ال َّل ُه َت َعا َلى فِ ِيه
ْ
 َو َل ِو،َأ َّن ُه كَائِ ٌن؛ لِ َي ْج َع ُلو ُه َغ ْي َر كَائِ ٍن َل ْم َي ْق ِد ُروا َع َل ْي ِه
ُك ُّل ُه ْم َع َلى َش ْي ٍء َل ْم َي ْك ُت ْب ُه ال َّل ُه َت َعا َلى فِ ِيه؛
َّ  َج،كَائِنًا َل ْم َي ْق ِد ُروا َع َل ْي ِه
ف ا ْل َق َل ُم بِ َما ُه َو

اجت ََم ُعوا
ْ
لِ َي ْج َع ُلو ُه
،كَائِ ٌن إِ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َو َما َأ ْخ َط َأ ا ْل َع ْبدَ َل ْم َيك ُْن لِ ُي ِصي َب ُه
َو َما َأ َصا َب ُه َل ْم َيك ُْن لِ ُيخْ طِ َئ ُه

47. “Biz Levh’e ve Kalem’e de îmân ederiz. (Levh’e

kalem ile) yazılan herşeye de. Yüce Allah’ın orada
olacak diye yazdığı bir şeyin olmamasını sağlamak
üzere bütün mahlukat bir araya gelip toplansalar,
buna güç yetiremezler. Aynı şekilde Yüce Allah’ın
orada olmayacak diye yazmış olduğu bir şeyin olması
için hepsi bir araya gelecek olsalar, yine buna güç
yetiremezler. (Çünkü) Kalem kıyâmete kadar olacak
şeyleri yazmış ve artık (mürekkebi) kurumuştur. Kula
isabet etmeyen bir şey hiçbir şekilde ona isabet edecek
değildi. Ona isabet eden herhangi bir şeyin de ona
isabet etmemesi imkânsızdır.”
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ŞERH:
Biz kesin bir îmân ve kat’î bir tasdîk ile “Levh”in hak
olduğuna inanıyoruz. Nitekim Yüce Allah şöyle buyur
maktadır: “Bilakis o, şok şerefli bir kur’ândır. Bir levh-i
mahfûzdadır” (el-Burûc: 21-22)
“Levh-i Mahfûz”, Allah’ın, bütün yaratılmışların ka
derlerini yazdığı levhalardır. Adı anılan “Kalem”e gelin
ce Allah onu yaratıp kendisiyle levh-i mahfûz’a kaderleri
yazmıştır. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buy urur: “Allah’ın ilk yarattığı şey Kalem’dir. Ona “Yaz!”
dedi. Kalem, “Ne yazayım?” dedi. (Allah), “Kıyâmet saatine
kadar her şeyin kaderini yaz.” buyurdu.”(16)
Herşey bu “Levh”de yazılmıştır. Yaratılmışların hepsi
birden, Allah’ın olmasını takdîr ettiği birşeyin olmamasını
isteseler, bunu yapmaya güçleri yetmez. Bütün yaratıklar
bir araya gelseler ve Allah’ın olmamasını yazdığı birşeyin
olmasını dileseler, buna da yapmaya güç yetiremezler.
Kalem, kıyâmet’e kadar olacak şeylerin hepsini yaz
mıştır ve bunlarda hiçbir değişiklik olmaz. Kulun başına
gelmeyen şey, zaten gelmeyecekti. Başına gelen şey zaten
mutlaka gelecekti. Allah dilediği olur. Dilemediği olmaz.
Bunların hepsi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bir
hadîsinden alınan anlamlardır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem İbn Abbas’a şöyle der: “Bil ki, insanların tümü her
hangi bir şeyle sana yarar sağlamak üzere bir araya top
lansalar, Allah’ın yazdığı müstesna hiç bir yarar sağlaya
mazlar. Yine onların tümü herhangi bir şeyle sana zarar
vermek üzere bir araya gelseler Allah’ın yazdığı müstesna
(16) Ebû Dâvûd, 4700; et-Tirmizî, Kitabu’l-Kader: 2156, Kitabu’tTefsir: 3316. Hadîs sahîhtir.
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sana hiçbir zarar veremezler. Artık kalemler kaldırılmış,
sahifeler dürülmüştür.”(17)

َو َع َلى ا ْل َع ْب ِد َأ ْن َي ْع َل َم َأ َّن ال َّل َه َقدْ َس َب َق ِع ْل ُم ُه فِي ك ُِّل كَائِ ٍن
َ ِ َف َقدَّ َر َذل،ِم ْن َخ ْل ِق ِه
 َل ْي َس فِ ِيه،ك َت ْق ِد ًيرا ُم ْحك ًَما ُم ْب َر ًما
ِ  ولاَ ن،يل ولاَ م َغير
ِ
ََاق ٌص َولا
َ ٌ ِّ ُ َ ٌ  َولاَ ُم ِز،ب
ٌ نَاق ٌض َولاَ ُم َع ِّق
ِ ِِ
ِ ِ
َ ِاواتِ ِه َو َأ ْر ِض ِه َو َذل
ك ِم ْن َع ْق ِد
َ َزائدٌ م ْن َخ ْلقه في َس َم
ِ اف بِتَو ِح
ِ  والاِ عتِر،ول ا ْلمع ِر َف ِة
ِ يم
ِ ْإ
يد ال َّل ِه
ْ
ْ َ ِ  َو ُأ ُص،ان
َ ْ َ
َ ال
ِ ِ ِ
ِِ
﴿و َخ َل َق
َ : ك ََما َق َال َت َعا َلى في كتَابِه،َت َعا َلى َو ُر ُبوبِ َّيته
ِ
ٍ
َان َأ ْم ُر
َ ﴿وك
َ : َو َق َال َت َعا َلى،﴾ك َُّل َش ْيء َف َقدَّ َر ُه َت ْقد ًيرا
ِ
ِ
اع َل ُه فِي ا ْل َقدَ ِر َق ْل ًبا
َ ورا﴾ َف َو ْي ٌل ل َم ْن َض
ً ُال َّله َقدَ ًرا َم ْقد
ِ
 َف َو ْي ٌل لِ َم ْن َص َار َق ْل ُب ُه فِي ا ْل َقدَ ِر:يما –وفي نسخة
ً َسق
ِ
ِ ص ا ْل َغ ْي
ِ  َل َق ِد ا ْلت ََم َس بِ َو ْه ِم ِه فِي َف ْح،يما
ب ِس ًّرا
ً َق ْل ًبا َسق
ِ
ِ ِ
ِ
يما
ً  َو َعا َد بِ َما َق َال فيه َأ َّفاكًا َأث،يما
ً كَت

48. “Kul şunu bilmelidir: Yüce Allah’ın yarattığı ve

medyana gelen herbir hususa dâir bilgisi ezeldendir.
O, bunu son derece muhkem ve kat’î bir şekilde takdir
etmiştir. Göklerde ve yerdeki yaratılmışlardan hiçbir
kimse bunu nakzedemez; kimse onu bozamaz, izale edemez, değiştiremez, başka bir yere havale ede(17) et-Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme: 2518 Tirmizî, “Hasen sahîhtir.” der.
Hadîsi ondan başkaları de rivâyet etmiştir.
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mez, eksiltemez, O’na bir şey ilave edemez. İşte bunlar
inanılması gereken esaslar, marifetin temelleri, Yüce
Allah’ın tevhîd ve rubûbiyyetini kabul etmenin kapsamı içerisindedir. Nitekim Yüce Allah Kitab-ı Kerîm’inde
şöyle buyurmaktadır: “Ve O herşeyi yaratıp inceden
inceye takdir ve ta’yin etmiştir.” (25/el-Furkân, 2); “Allah’ın
emri yerini bulan bir kaderdir.” (33/el-Ahzâb, 38) Kader hususunda kalbi hastalanan -bir nüshada: hastalıklı kalbini
kaybeden- kimselere yazıklar olsun! Çünkü böyleleri vehimleriyle gaybta son derece gizli bir sırrı ortaya
çıkarmaya çalışmışlar; buna dayanarak söyledikleri ile
de günahkâr bir iftiracı olup çıkmışlardır.”

ŞERH:
Kulun bilmesi gerekir ki, Yüce Allah’ın ilmi, yarattı
ğı her şeyden öncedir. Herşeyi yaratmadan önce bilir. Bu,
hem toplu bir şekilde hem de ayrıntılı bir şekilde bilme
dir. Yarattığı her şeyi çok muhkem bir biçimde yaratmıştır.
Ne göklerdeki ne yerdeki ne de her ikisi arasında bulunan
yaratılmışlardan, bunu bozacak, geciktirecek, iptal edecek
veya değiştirecek, eksiltip arttıracak hiçkimse yoktur. Yüce
Allah, herşeyi bilmiş, takdîr etmiş ve yazmıştır. Bunu bil
mek, îmânın kesin ve kat’î gereklerinden ve Allah’ı bilme
nin ve O’nun rubûbiy yetini ikrar etmenin aslıdır. Bundan
dolayı, Allah azze ve celle Kitab’ında şöyle buy uruyor:
“Herşeyi yaratmış ve bir ölçü ile takdir etmiştir.” (el-Furkân: 2)
“Allah’ın emri takdir olunmuş bir kaderdir.” (el-Ahzâb: 38)
Yüce Allah, Her şeyi Allah, olmadan önce bilmiş ve öy
lece Levh-i Mahfuz’da yazmıştır. Sonra olmasını irâde eder
ve onu fiilen yaratır. Yüce Allah ile mücadeleye kalkışanla
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rı da Allah olmadan önce bilmiş, öylece Levh-i Mahfûz’da
yazmış, sonra olmasını irâde buyurup fiilen yaratmış
tır. Allah ile takdîri hakkında mücadele etmeye kalkışan
ve ondan herhangi bir şeyi yalanlayan her kişiyi de... Rab
subhânehu ve teâlâ’nın ilmini ve kudretini inkar ettiğinden
dolayı vay haline bu kişinin! Kadere hasta bir kalple bak ıp
da hak ve doğruluk bilgisinden sapana! Zira böylesi, gay
bı araştırmak ve Allah’ın bütün yaratılmışlardan gizlemiş
olduğu sırları bulmak için, hastalıklı evhamına güvenip
sapmıştır. Bu kimse kader konusunda ne kadar konuşur
sa konuşsun, bu sözleriyle, sonunda yalan söyleyenlerden
olmuş olacak ve kaderin gerçeğine de hiçbir zaman ulaşa
mayacaktır. Dolayısıyla bilmesi yasaklanmış olanı ve araş
tırmasından sak ındırılmış olduğu bir bilgiyi araştırmış ol
maktan dolayı, büy ük bir günah işlemiş olacaktır.
Özet
Levh haktır, Kalem haktır. Levh’de yazılan tüm şeyler,
mahlûkâtın yaratılmasından önce yazılmıştır. Bunda ne
artma, ne eksilme, ne de değişme olur. Mahlukat ister razı
olsun ister olmasın, ister kabul etsin ister etmesin; Yüce
Allah’ın murâd ettiği her şey olur.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Levh ve Kalem hakk ında ne biliyorsunuz?
2. Mahlukat, Yüce Allah’ın irâde buy urduğu bir şeyi
değiştirebilir mi?

ONBEŞİNCİ DERS

49. “Arş ve Kürsî haktır.”

َوا ْل َع ْر ُش َوا ْلك ُْر ِس ُّي َح ٌّق

ِ َو ُه َو ُم ْس َتغ ٍْن َع ِن ا ْل َع ْر
.ش َو َما ُدو َن ُه

50. “O’nun Arş’a da, Arş’ın altındaki varlıklara da ihtiyacı yoktur.”

ِ م
ِ ْ َو َقدْ َأ ْع َج َز َع ِن إ،يط بِك ُِّل َش ْي ٍء َو َف ْو َق ُه
ٌ ح
ال َحا َط ِة
ُ
َخ ْل َق ُه

51. Herşeyi kuşatandır ve herşeyin üstündedir. Yaratılmışları ise kendini kuşatmaktan aciz kılmıştır.”

ŞERH:
Allah’ın “Arş”ı haktır ve bunda hiçbir şüphe yok
tur. Yüce Allah Arş’ı birçok âyette zikretmiştir: “O, Arş-ı
mecîd’in sahibidir.” (el-Burûc: 15)
Arş, yaratılmışların en büy üğüdür. Onu, Allah tebâreke
ve teâlâ’dan başkası kuşatamaz. Onu, meleklerin en büyük
lerinden bazıları taşır. Arş, Cennet-i Firdevs’in tavanıdır.
Bunların hepsi, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den sahîh
olarak sâbit olmuştur. Yine sahîh hadîste Arş’ın ayakları
olduğu sâbittir. Bu da, Arş’ın egemenlik anlamında olduğu
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yönündeki bâtıl yorumları iptal etmektedir.
Kürsî de haktır. Onu Allah’tan gayri hiç kimse kuşata
maz. Kürsî tüm gökleri ve yeri içine almıştır. Nitekim Yüce
Allah şöyle buyurur: “O’nun Kürsî’si gökleri ve yeri içine al
mıştır.” (el-Bakara: 255) Bu ayet-i kerîme, Kürsî’nin ilim oldu
ğuna dair bâtıl yorumu iptal etmektedir.
Allah’ın Arş’a da, Kürsî’ye de ihtiyacı yoktur. Allah,
Arş’a ihtiyacı olduğu için değil, yüce bir hikmetten dolayı
istiva etmiştir. O, Arş’a da, ondan aşağıdakilere de muhtaç
olmaktan münezzehtir. Allah’ın şanı bundan çok daha yü
cedir. Arş da, Kürsî de Allah’ın kudreti ve egemenliği ile
taşınmaktave ayakta durmaktadır.
Yüce Allah subhânehu ve teâlâ, yaratılmışların tümü
nü -Arş’ı da onun aşağısındakileri de- kuşatmıştır. Arş’ın
yukarısında Allah’tan başka hiç kimse yoktur. Allah, ya
rattıklarının tümünü hem ilim ve idrak olarak hem de ege
menlik ve galebe olarak çepeçevre kuşatmıştır. Allah’ı ise
yarattıklarından hiç birisi kuşatamaz. Nitekim Yüce Allah
şöyle buyurmuştur: “Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir; fakat onlar, bilgileriyle O’nu kuşatamazlar.” (Ta-ha: 110)
Özet
Arş ve Kürsî haktır. Allah’ın onlara ihtiyacı yoktur. Al
lah herşeyi kuşatmıştır. Hiç kimse O’nu hiçbir şekilde ku
şatamaz.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Yüce Allah neye istiva etmiştir?
2. Arş ve Kürsî hakk ında ne biliyorsunuz?

ONALTINCI DERS

ِ
ِ
ُ َون ُق
وسى
َ  َو َك َّل َم ال َّل ُه ُم،يم َخل اًيل
َ  إِ َّن ال َّل َه اتَّخَ َذ إِ ْب َراه:ول
ِ
ِ
ِ
يما
ً يمانًا َوت َْصدي ًقا َوت َْسل
َ ِ إ،يما
ً َتكْل

52. “Bizler, deriz ki: Muhakkak Allah İbrâhîm’i halîl

edinmiş, Mûsâ ile gerçek bir şekilde konuşmuştur. Buna
îmân eder, tasdîk eder ve teslimiyetle kabul ederiz.”

ِ  َوا ْل ُكت،ين
ُب ا ْل ُمنَ َّز َل ِة َع َلى
َ َوالنَّبِ ِّي
ِ َِأن َُّه ْم كَانُوا َع َلى ا ْل َح ِّق ا ْل ُمب
ين

َون ُْؤ ِم ُن بِا ْل َم اَلئِك َِة
ِ
ُ َون َْش َهد،ين
َ ا ْل ُم ْر َسل

53. “Meleklere ve peygamberlere ve rasûllere indiril-

miş olan kitaplara îmân ederiz. Rasûlerin hepsinin apaçık hak üzere olduklarına da şâhidlik ederiz.”

ŞERH:
Allah, İbrâhîm aleyhisselâm’ı kendisine “Halîl” edinmiş
tir. Nitekim şöyle buyurmaktadır: “Allah İbrâhîm’i halîl
edindi.” (en-Nisâ: 125)
Onu kendisine yaklaştırdı, insanlar arasından seçip yü
celtti ve onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’den başka
kimsenin ulaşamadığı bir makama ulaştırdı. O, subhânehu
ve teâlâ, Mûsâ aleyhisselâm ile de gerçekten konuştu. Nitekim
şöyle buyurur: “Allah Mûsâ ile gerçekten konuştu.” (en-Nisa:
164)

80

Tahâvî Şerhi

Yüce Allah Mûsâ aleyhisselâm ile gerçekten konuştuğu
nu isbat ve te’kid etmek için “Kelime”, fiilinin masdarı olan
“Teklim” siğasını zikretmiştir ki, bu da konuşmanın gerçek
olduğuna delildir. Allah’ın konuşması, kendi yüce zatına la
yık bir keyfiyyette ses ve har

len haberleri îmân ve tasdîk ederek, Allah’ın murâdına ve
rasûlünün murâdına teslim olarak, nasslarda vârid olduğu
şekilde îmân ederiz. Ne inkar ederiz ne de te’vîl ederiz.
Meleklerin, nûrânî ve büyük yaratılmışlar olduk ları
na îmân ederiz. “Melekler Allah’ın onlara emrettiği şeylerde
O’na isyan etmezler. Ne ile emrolunmuşlar ise, onu yapar
lar.” (et-Tahrim: 6) “Hamd gökleri ve yeri hiç yoktan var eden,
Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan... Allah’a
mahsustur.” (el-Fâtır: 1)
Onlara toplu bir şekilde îmân ederiz. Haberlerde ayrın
tılı olarak gelen; Cibrîl, Mikâîl, İsrâf îl, Ölüm Meleği, cen
net ve cehennem melekleri, Münker ve Nekir, Rakib, Atîd
ve Hafaze melekleri gibi meleklere de ayrıntılı olarak îmân
ederiz.
Allah’ın insanlar arasından seçip, vahyi ve şeriatları ile
şerefendirdiği peygamberlere de îmân ederiz. Onlar, hür,
erkek ve kavimlerinin en seçkinleri idiler. Peygamberlerden
isim ve durumları ayrıntılı olarak haber verilenlere ayrıntı
lı bir şekilde îmân ederiz. Haklarında bir haber gelmemiş
olanlara da topluca îmân ederiz. Nitekim Yüce Allah şöyle
buyurur: “Daha önce (kıssalarını) sana anlattığımız pey
gamberlerle, anlatmadığımız başka peygamberlere de vah
yettik.” (en-Nisâ: 164)
Allah’ın bu peygamberlere indirdiği kitaplara da îmân
ederiz. Allah’ın bize bildirdiği; Tevrat’a, Zebûr’a, İncil’e,
Kur’ân’a ve İbrâhîm aleyhisselâm’ın sahifelerine îmân ederiz.
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Kur’ân âyetlerinde bunlara şöyle işaret edilmiştir:
“Şüphesiz bu ilk sahifelerde, İbrâhîm ve Mûsâ’nın sahi
felerinde de yazılıdır.” (el-A’la: 18-19) “... Daha önce de Tev
rat’ı, İncil’i insanlara hidâyet olmak üzere inzal etmişti;
hak ile batılı ayıran Furkân’ı da indirmiştir.” (Âl-i İmrân: 3-4)
“Dâvûd’a da Zebûr’u vermiştik.” (en-Nisa: (163)
Biz bu kitapların hepsine îmân etmekteyiz. Haberlerde
ayrıntılarıyla belirtilmeyene de olduğu gibi îmân ediyoruz.
Çünkü bu, Kur’ân-ı Kerîm’de icmalî olarak zikredilmiştir.
Bütün rasûllerin açık bir hak din, dosdoğru bir yol ve sı
rat-ı müstakîm üzere olduklarına ve kendilerinden istendi
ği gibi Allah’ın risâletini tebliğ ettiklerine şehâdet ederiz.
“Onlardan hiçbirisinin arasını ayırmayız. Biz Allah’a teslim
olduk.” (el-Bakara: 136)
Özet
“Hıllet” ve “Kelâm” sıfatları Allah hakkında hakîkatı
üzere sâbittir. Biz buna îmân ederiz. Melâiketu’l-Kirâm’ı,
bütün peygamberleri ve indirilen kitapları tasdîk ederiz.
Onların hepsi, hak ve hidâyet üzere idiler.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Allah’ın halîl’i kimdir?
tu?

2. Allah kiminle vasıtasız olarak hakiki kelâmla konuş

3. Melekleri, peygamberleri ve kitapları inkâr edenin
hükmü nedir?
4. Allah’ın gönderdiği kitaplar hangileridir?

ONYEDİNCİ DERS

ِِ
ِِ
ِ ِ
 َما َد ُاموا بِ َما،ين
َ ين ُم ْؤمن
َ َون َُس ِّمي َأ ْه َل ق ْب َلتنَا ُم ْسلم
ِ
ِ ج
 َو َل ُه بِك ُِّل َما َق َال َو َأ ْخ َب َر،ين
َ اء بِه النَّبِ ُّي ﷺ ُم ْعت َِرف
َ َ
ِ
ين
َ ُم َصدِّ ق

54. “Biz kıblemiz ehlini, Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem’in

getirdiklerini itiraf edenler olarak kaldıkları,
söylediği ve haber verdiği herşeyi tasdîk ettikleri sürece müslümanlar ve mü’minler olarak adlandırırız.”

ŞERH:
Bundan amaç şudur: İslam iddiasında bulunan, na
mazda kıblemize yönelen, dinen zorunlu olarak bilinen
bir haramı helal ve helali de haram kılmayan, Allah Rasû
lü’nün söyleyip haber verdiği akîde, şerîat ve ahkâmı kabul
eden her kişiyi mü’min ve müslüman olarak adlandırırız.
Kişiyi; İslâm’ı bozan şeylerden birisini bilerek ve kasıtlı iş
lemesi müstesna, -helal olarak görmedikçe- günahı dolayı
sıyla tekfîr etmeyiz.
Tahâvî’nin sözünden anlaşıldığı kadarıyla o, “îmân”
ve “islam”ı aynı anlamda görmektedir. Doğru olan şudur:
Bu iki kavram tek başına zikredildiğinde, birbirlerinin an
lamına kuşatıcı olarak delâlet ederler. Böyle bir durumda
îmân denilince islâm da ona dahildir. Yine islâm denilin
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ce îmân da ona dahildir. Eğer bu iki kavram; îmân ve is
lâm aynı yerde beraber zikredilirse, islam, zâhirî amellere;
îmân, kalbî amellere delâlet eder. Allah daha iyisini bilir.
Özet
Her kim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in getir
diklerine îmân edip boyun eğer, onun verdiği haberleri
tasdîk eder, kıbleye dönerse, onun müslümanlığına şehâdet
ederiz.
Konunun anlaşılması İçin Sorular

1. Kime müslüman diyebiliriz?
2. İslam ile Îmânın fark ı var mıdır? Var ise bu farklar
nelerdir?

ON SEKİZİNCİ DERS

55.

ِ  َولاَ ن َُم،وض فِي ال َّل ِه
ِ اري فِي ِد
ُ َُولاَ َنخ
ين ال َّل ِه

“Allah’ın zâtı hakkında ileri geri konuşmayız,
Allah’ın dini hakkında da tartışmalara girmeyiz.”

ِ
ِ ولاَ نُج
ِ اد ُل فِي ا ْل ُق ْر
،ين
َ  َون َْش َهدُ َأ َّن ُه ك اََل ُم َر ِّب ا ْل َعا َلم،آن
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين ُم َح َّمدً ا
َ  َف َع َّل َم ُه َس ِّيدَ ا ْل ُم ْر َسل،ين
ُ وح أْالَم
ُ الر
ُّ َن َز َل بِه
 َو ُه َو ك اََل ُم ال َّل ِه،صلى الله عليه وعلى آله أجمعين
ِ
ِ
ِ ِ َتعا َلى لاَ يس
َ َولا،ين
َ اويه َش ْي ٌء م ْن ك اََل ِم ا ْل َمخْ ُلوق
َ
َُ
ِِ
ُ َن ُق
ُ ِ َولاَ ُنخَ ال،ول بِخَ ْل ِق ِه
ين
َ ف َج َما َع َة ا ْل ُم ْسلم

56. “Kur’ân hakkında mücadele etmez, onun âlem-

lerin Rabbinin kelâmı olduğuna tanıklık ederiz. Onu
er-Rûhu’l-Emîn vasıtasıyla indirmiş, Rasûllerin efendisi
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e öğretmiştir. O, Yüce
Allah’ın kelâmıdır, yaratılmışların hiçbir sözü ona denk
olamaz. Onun mahluk olduğunu söylemeyiz, Müslümanların cemaatine muhalefet etmeyiz.”

ŞERH:
Allah’ın zâtı ve işleri hakk ında ileri geri konuşmayız.
Bu, yaratılmışların aslâ bilemeyeceği gaybî bir meseledir.
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Bu konuda dilimizi tutarız. Allah’ı, kendisini isimlendirdi
ği isimler ile isimlendirmekle ve kendisini vasıflandırdığı
sıfatlar ile vasıflandırmakle yetiniriz. Bu hususta bize ge
len sahîh haberlerin dışına çıkmayız. Yine Allah azze ve
celle’nin dininde cedel ve tartışmadan uzak dururuz. Hak
ehlinin kalplerine şüpheler atmayız. Zira bu, telbis ve ifsad
dır.
Kur’ân-ı Kerîm üzerinde, kendi görüşlerimizle tartış
maya girmeyiz. Onun hakk ında cedel yapmaz, dalâlet ehli
nin sözlerini söylemeyiz. Onun âlemlerin rabbinin kelâmı
olduğuna, Cibrîl vasıtasıyla indirildiğine ve Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’e öğretildiğine şehâdet ederiz. Nitekim
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Şurası bir gerçektir ki,
Kur’ân, alemlerin Rabbının indirdiği (bir kitap)dir. Uyarıcı
lardan olman için (ey Muhammed) onu senin kalbine apaçık
bir arapçayla Cebrâîl indirmiştir.” (eş-Şuara: 192-195)
Deriz ki: Kur’ân hakiki olarak Allah’ın kelâmıdır.
Yaratılmışların kelâmından hiç birşey ona eşit ya da benzer
ya da yakın olamaz.
Cehmiyye’nin sapıklık ile iddia ettiği gibi, Kur’ân’ın
yaratılmış olduğunu söylemeyiz. O Allah’ın kelâmıdır der,
bu konuda haddi aşmayız. Sahabe, tabiîn ve kıyâmete kadar
onlara iyilikle uyanlardan oluşan cemaatu’l-müslimîn’in
îmân ettiğine inanırız. Onlara muhâlefet edenlere gelince,
o apaçık bir sapıklık içerisindedir.
Özet
Allah’ın zâtı ve dini üzerinde tartışmak caiz değildir.
Allah’ın zâtının nasıllığını araştırmak caiz olmaz. Kur’ân
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üzerinde de tartışmak caiz değildir. Kur’ân Allah’ın
Kelâm’ıdır, mahlûk değildir. Ayrıca, müslümanların cema
atine muhalefet etmek de caiz değildir.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Allah’ın zâtı hakk ında tartışmanın hükmü nedir?
2. Kur’ân üzerinde tartışmak caiz midir?
3. Cemaatu’l-Müslimîn kimdir?

ON DOKUZUNCU DERS

ِ  ما َلم يست،ْب
ِ ِ
ِ
.َح َّل ُه
ْ َ ْ َ ٍ َولاَ ُن َك ِّف ُر َأ َحدً ا م ْن َأ ْه ِل ا ْلق ْب َلة بِ َذن

57. “Kıble ehlinden hiç kimseyi -helâl kabul etmediği
sürece- bir günah sebebiyle tekfîr etmeyiz.”

ِ يم
ِ ْ لاَ َي ُض ُّر َم َع إ:ول
ُ َولاَ َن ُق
ْب لِ َم ْن َع ِم َل ُه
ٌ ان َذن
َ ال

58. “Îmân oldukça günah, işleyenine zarar vermez
de, demeyiz.”

ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
،ين َأ ْن َي ْع ُف َو َعن ُْه ْم
َ ين م َن ا ْل ُم ْؤمن
َ ن َْر ُجو ل ْل ُم ْحسن
ُ َولاَ ن َْش َهد، َولاَ ن َْأ َم ُن َع َل ْي ِه ْم،َو ُيدْ ِخ َل ُه ُم ا ْل َجنَّ َة بِ َر ْح َمتِ ِه
َ َولا،اف َع َل ْي ِه ْم
ُ َ َو َنخ، َون َْس َتغ ِْف ُر لِ ُم ِسيئِ ِه ْم،َل ُه ْم بِا ْل َجن َِّة

59.

ُن َقنِّ ُط ُه ْم

“Mü’minler arasından ihsan sahiplerini (Yüce
Allah’ın) affedeceğini, onları rahmetiyle cennete girdireceğini ümit ederiz. Bununla birlikte onlar hakkında
(azab görmeyeceklerine dâir) emîn olmayız. Onların
cennetlik olduklarına şâhidlik etmeyiz. Günahkârlarına
mağfiret diler ve onlar için korkarız, hiçbir ümitlerinin
olmadığını söylemeyiz.”
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ŞERH:
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, bir müslümana, küçük olsun
büy ük olsun işlediği günah sebebiyle kâfir hükmü vermez.
Ancak bu günahı, kalbi ile helal kabul edip onun haram
olmadığına inanması müstesnâdır. Bu durumda, Allah’ın
haram kıldığını helal kabul ettiğinden dolayı tekf îr olunur.
Bir günahı amelen işlemek tekfîri gerektiren “helal kabul
etme” değildir. Hâricîler ise, müslümanı işlediği günahtan
ötürü tekfir etmişlerdir.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, îmân oldukça günah, işle
yenine zarar vermez.” demez. Zira bu Mürcie’nin görüşü
dür. Sonunda günahkârlar hakk ında gelen tehditleri içeren
ayetlerin yalanlanmasını beraberinde getirir. Bilakis gü
nah, îmânı eksiltir. Bu günahları işleyen kimselerin îmânı
nın eksile eksile yok olmasından ve onların Allah’ın azabı
na müstehak olmasından korkarız.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, ihsan sahibi mü’minin cen
net’e gireceğini ümid eder. Eğer bu şekilde ölmüşse, onu
müjdeleriz. Fakat buna rağmen onun hakkında Allah’ın
saptırmayacağından emin olmaz ve onun mutlak olarak
cennete gireceğini söyleyemeyiz. Günahkâr insan için tev
be ve istiğfarda bulunulur. Onun hakkında korkar ama
mutlaka cehennemlik olduğunu da söyleyemeyiz. Zira bu,
Allah’ın rahmetinden ümit kesmektir.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Kitab ve Sünnet’in belirledi
ğinin dışında hiçkimse için “Cennet ehlidir.” demez. Hiç
kimse hakk ında da nass’larla hakk ında açık haber olma
dıkça “Cehennemliktir.” demez.

ِ ْاس َينْ ُق اَل ِن َع ْن ِم َّل ِة إ
ِ َْو أْالَ ْم ُن َو إ
ُ ِ َو َسب،ِال ْس اَلم
يل
ُ ال َي
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60. “Güven duymak ve ümit kesmek İslâm dininden
çıkmaya sebebtir. Hak yol ise ehl-i kıblenin yolu olan
ikisi arasıdır.”

ِ ان إِلاَّ بِجح
ِ يم
ِ َْولاَ َيخْ ُر ُج ا ْل َع ْبدُ ِم َن إ
ود َما َأ ْد َخ َل ُه فِ ِيه
ُ ُ
َ ال

61. “Kul kendisini îmâna girdiren bir şeyi inkâr etmedikçe, îmândan çıkmaz.”

ِ  َوالت َّْص ِد ُيق بِا ْل َجن،ان
ِ ال ْق َر ُار بِال ِّل َس
ِ ْ ُه َو إ:ان
ِ َْو إ
.َان
ُ يم
َ ال

62. Îmân, dil ile ikrar, kalp ile tasdîktir.
ŞERH:

Allah’ın saptırmasından emin olmak ve Allah’ın rah
metinden ümit kesmek insanı İslam’dan çıkarır. Yüce Allah
şöyle buy urur: “Allah’ın rahmetinden kâfir olanlardan başkası ümit kesmez.” (Yusuf: 87) “Allah’ın tuzağından hüsrana
uğrayan kimselerden başkası emin olamaz.” (el-A’raf: 99)
Hak ehlinin yolu bu ikisi arasında orta bir yol tutmak
tır. Kulun yapması gereken, Allah’ın tuzağından korkma
ile O’nun rahmetinden ümitvar olma arasında olmaktır.
“Mü’min, îmândan ancak onu bozan bir şeyle çıkar.
Mesela; îmândan olan bir şeyi inkâr etmek, o olmadan
îmânın gerçekleşemeyeceği bir şeyi kabul etmemek, gibi.
Bunlar, onun ilk ikrarını yok eder. Bunda, “büy ük günah
işleyen kâfir olur” diyen Hâricîlerle, “îmândan çıkıp iki
menzil arasında olmak”tan söz eden Mu’tezileye bir red
vardır. Bilakis, müslüman günahından tevbe edinceye ka
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dar günahkârdır. Günah onun îmânını isyanı ölçüsünce
eksiltir. Îmânın tamamı ve aslı gitmedikçe “mü’min” ismi
küllî anlamda ondan kaldırılmaz. Îmânın bazısının gitme
siyle hepsi gitmez. Zira îmân, şubeler halindedir.
Tahâvî’nin “îmân dil ile ikrar, kalp ile tasdîktir” gö
rüşü yanlış bir görüştür. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in üze
rinde olduğu hak yol ve alimlerin çoğunluğunun görüşü,
“Îmân kalp ile tasdîk, dil ile ikrar ve beden ile ameldir”
şeklindedir. Bu, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in temel esasla
rındandır. Amelin îmândan olduğuna dair Kitap ve Sün
net’te birçok delil vardır. Buna göre, Ehl-i Sünnet’in görü
şü, îmânın amelle artıp eksileceği yönündedir. İtaatle artar,
isyanla eksilir. Yüce Allah şöyle buy urur: “Îmân edenlere
gelince, onların îmânını artırdı ve onlar birbirlerini müj
delerler.” (et-Tevbe: 124) “Îmânlarına îmân katıp artırmaları
için mü’minlerin kalplerine huzuru indiren O’dur.” (Fetih: 4)
“Allah doğru yolda olanların hidâyetini daha da arttırır.”
(Meryem: 76)

Eğer ameller îmânın tanımına dahil olmasaydı, o za
man takva sahibi, fâcir, itaatkâr, isyankar kimselerin hep
sinin, Allah’ın varlığını kabul ettikleri müddetçe îmânda
eşit olmaları gerekirdi. Ancak bu fasid bir esastır. Doğrusu,
bizim dile getirdiğimiz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in görü
şüdür.
Özet
Kıble ehlinden olan bir müslümanı, helal kabul etme
diği müddetçe işlediği bir günahtan dolayı tekf ir etmeyiz.
Günahkâr insanın îmânı günahından dolayı eksilir ve gü
nahı konusunda Allah’ın vaîdini (azabını) haketmiştir.
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Hiçbir müslüman için, hakk ında nass olmadıkça cennet
liktir veya cehennemliktir diyemeyiz. Allah’ın azabından
emin olmak ve rahmetinden ümit kesmek, kişiyi dinden
çıkarır. Aslolan korku ile ümit arasında olmaktır. Îmân,
Ehl-i Sünnet’e göre kalbin tasdîkinden, dilin ile ikrarından
ve azaların amelinden oluşur.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Bir mü’mini günahından dolayı tekf îr etmenin hük
mü nedir?
2. Kişinin işlediği günah îmânına zarar verir mi?
3. Bir kimse için, kesin olarak cennetlik veya cehen
nemlik diyebilir miyiz?
4. Bir müslümanın îmân sıfatı ne zaman kalkar?
5. Ehl-i Sünnet’in görüşüne göre îmân nedir?

YİRMİNCİ DERS

ِ
ِ يع ما َص َّح َع ْن رس
ِ الش ْر ِع َوا ْل َب َي
َّ ول ال َّل ِه ﷺ ِم َن
ان
ُ َ
َ ُ َو َجم

63. “Rasûllullah

sallallahu aleyhi ve sellem’den

.ُك ُّل ُه َح ٌّق

sahîh olarak

gelen şerîat ve beyânın tamamı haktır."

ُ  َوال َّت َف،َو َأ ْه ُل ُه فِي َأ ْصلِ ِه َس َو ٌاء
اض ُل
 َو ُم اَل َز َم ِة، َو ُمخَ ا َل َف ِة ا ْل َه َوى،َوال ُّت َقى

ِ ان و
ِ َْو إ
ٌاحد
َ ُ يم
َ ال
َب ْين َُه ْم بِا ْلخَ ْش َي ِة
أْالَ ْو َلى

64. “Îmân birdir, îmân ehli îmânın aslında birbirlerine
eşittir. Aralarındaki fazîlet ve üstünlük farkı, haşyet,
takvâ, hevâya muhalefet ve evlâ olanı yapmaya devam
etmekle ortaya çıkar.”

ِ
 َو َأك َْر ُم ُه ْم ِعنْدَ ال َّل ِه،الر ْح َم ِن
َ َوا ْل ُم ْؤ ِمن
َّ اء
ُ ُون ُك ُّل ُه ْم َأ ْول َي
ِ َأ ْط َو ُع ُه ْم َو َأ ْت َب ُع ُه ْم لِ ْل ُق ْر
.آن

65. “Mü’minlerin hepsi Rahmân’ın velîleridir. Allah
nezdinde en değerlileri, Allah’a en çok itaat edenleri
ve Kur’ân’a en çok uyanlarıdır.”
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ŞERH:
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’den şerîat ve din me
seleleri ile ilgili olarak sahîh yollarla gelen açıklamaların
tümü haktır. Mütevatir bir yolla veya âhâd bir yolla gelmiş
olması arasında fark yoktur. Bu, hak ehlinin mezhebidir.
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e yalan hadîs nisbet eden
herkesi Allah ortaya çıkarmıştır.
Tahâvî’nin, “Îmân birdir, îmân ehli îmânın aslında
birbirlerine eşittir.” sözü îmânın tanımına dâir daha önce
zikrettiği esasa göredir. Dolayısıyla bu da diğeri gibi yan
lış ve Ehl-i Sünnet’in üzerinde bulunduğu hakka aykırıdır.
Hak olan şudur: İnsanlar îmânın aslında derece derecedir
ler. Yoksa, “Bizim de îmânımız Rasûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in îmânı gibidir.” veya “bizim de îmânımız melekle
rin îmânı gibidir.” diyebilirdik. Bu ise apaçık bâtıl olan bir
sözdür. Şüphesiz ameller îmâna dahildir ve insanlar onda
birbirlerinden farklı derecelerdedir. Hatta tasdîkte bile in
sanlar birbirleriyle aynı düzeyde değildir. Bizim tasdîki
miz ile Cibrîl aleyhisselâm’ın tasdîki bir değildir. Aynı şe
kilde takvada da birbirlerinden farklıdırlar. Nitekim Yüce
Allahşöyle buyurmuştur: “Allah katında en üstün olanınız,
Allah’tan en çok korunup sakınanınızdır.” (el-Hucurat: 13) Ay
rıca insanlar, hevalarına uymamaları ve Allah’ın sevdiği
amelleri işleme nedeniyle de birbirlerinden farklı derece
dedirler.
Mü’minlerin hepsi Allah’ın velîleridir. Yüce Allah şöy
le buy urur: “Şüphesiz ki Allah’ın velîleri için korku yoktur,
onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar îmân edenler ve korunup
sakınanlardır.” (Yûnus: 62-63)
Mü’minler îmân ve takvalarındaki farklılıklarına göre,
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velâyet derecelerinde birbirlerinden farklıdırlar. Onların
Allah katında en üstünleri, Allah’a ve Rasûl’üne en çok ita
at edip, Kitap ve Sünnet’e en çok uyanlarıdır.
Özet
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’den şerîat ve hidâyetin
beyânına dâir sahîh olarak her ne gelmişse, haktır. Ehl-i
îmân, îmânın aslında ve derecelerinde birbirlerinden fark
lıdırlar. Mü’minler Allah’ın velîleridir. Bunların da, takva
larına göre dereceleri farklıdır.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. İnsanlar îmânın aslında eşit midirler?
2. Evliyaullah kimlerdir?

YİRMİ BİRİNCİ DERS

ِ ْ ُه َو إ:ان
ِ َْو إ
، َو ُك ُتبِ ِه، َو َم اَلئِكَتِ ِه،ان بِال َّل ِه
ُ يم
ُ يم
َ ال
َ ال
 َو ُح ْل ِو ِه، َوا ْل َقدَ ِر َخ ْي ِر ِه َو َش ِّر ِه، َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر،َو ُر ُسلِ ِه
َو ُم ِّر ِه ِم َن ال َّل ِه َت َعا َلى

66. “Îmân: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygam-

berlerine, âhiret gününe, hayrıyla şerriyle, acısıyla
tatlısıyla kadere ve (hepsinin) Allah’tan geldiğine îmân
etmek demektir.”

ŞERH:
Allah’a îmân, zâtında, sıfatlarında, fiillerinde, isimle
rinde, ibâdet edilmeye hak sahibi olmasında Allah’ın bir
liğine inanmaktır. Meleklere îmân, icmalî ve tafsilî olarak
onların varlıklarına, varid olmuş sıfatlarına ve şekillerine
inanmaktır. Rasûllere îmân, bildiğimiz ve bilmediğimiz
rasûllerin tümüne icmalî ve tafsîlî olarak îmân etmektir.
Rasûllerin ilki Nûh aleyhisselâm, sonuncusu da Muhammed
sallallahu aleyhi vesellem’dir. Onların hepsinin risaletlerine ve
tebliğ ettiklerine tam olarak îmân ederiz. Onların rehjber
liği en olgun ve en güzel rehberliktir. Âhiret’e, yeniden di
rilişe, hesab’a, cennet ve cehennem’e inanmak da îmândan
dır. Kaderin Allah’tan olduğuna, hayrın ve şerrin Allah’ın
yaratmasıyla olduğuna; kazaya, acısına, tatlısına ve Allah’ın
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iradesine inanmak da îmândandır. Yüce Allah şöyle buy u
rur: “De ki: Hepsi Allah katındandır.” (en-Nisâ: 78)
Bu temel esasları şu âyet-i kerîmeler içermektedir: “Fa
kat iyilik, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve
peygamberlere îmân...dır.” (Bakara: 177) “Biz herşeyi bir kader
ile yaratık.” (el-Kamer: 49) “Kim Allah’ı, meleklerini, kitapla
rını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkar ederse, şüphe
siz apaçık bir şekilde sapıklığa düşmüş olur.” (en-Nisâ: 136)
Îmânın bu altı erkan ve temel esaslarından birisini yi
tiren, îmânın aslını yitirmiştir. Bu kimseden îmân kalkar.
Bunun yerine kendisine Allah korusun kâfir adı verilir.

َ ُِون بِ َذل
 لاَ ُن َف ِّر ُق َب ْي َن َأ َح ٍد ِم ْن،ك ُك ِّل ِه
َ َون َْح ُن ُم ْؤ ِمن
 َون َُصدِّ ُق ُه ْم ُك َّل ُه ْم َع َلى َما َجاؤُ وا بِ ِه،ُر ُسلِ ِه

67. “Biz bütün bunlara îmân edenleriz. Peygamberleri

arasında kimseyi diğerinden ayırmayız. Getirdikleri
şeylerde onları tasdîk ederiz.”

ŞERH:
Peygamberlerin hepsine, aralarında hiçbir fark gözet
meksizin îmân ediyoruz. Bir kısmına îmân edip diğerlerini
inkar etmiyoruz. Onların Allah’tan vahiyle getirdikleri bü
tün haberlere îmân ediyoruz.
Yüce Allah şöyle buy urur: “Biz O’nun elçileri arasında
hiçbirini (diğerinden) ayırdetmeyiz.” (el-Bakara: 285)
“Onlar arasında bir ayırım yapmayız. Biz ancak (Al
lah’a) teslim olmuş müslümanlardanız.” (el-Bakara: 136)
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Özet
Îmân; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, âhiret’e, hayrı
ve şerriyle Kadere îmândır ve bunların da hepsi Allah’tan
dır.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Îmânın rukünleri nelerdir?
2. Kadere îmân nedir?

YİRMİ İKİNCİ DERS

َو َأ ْه ُل ا ْل َك َبائِ ِر ِم ْن ُأ َّم ِة ُم َح َّم ٍد ﷺ فِي الن ِ
ون،
َّار لاَ ُيخَ َّلدُ َ
ِ
ينَ ،ب ْعدَ
إِ َذا َماتُوا َو ُه ْم ُم َو ِّحدُ َ
ونَ ،وإِ ْن َل ْم َيكُونُوا تَائبِ َ
َأ ْن َل ُقوا ال َّله ع ِ ِ
ينَ ،و ُه ْم فِي َم ِشيئَتِ ِه َو ُحك ِْم ِه :إِ ْن
ارف َ
َ َ
اء َغ َف َر َل ُه ْمَ ،و َع َفا َعن ُْه ْم بِ َف ْضلِ ِه ،ك ََما َذك ََر َع َّز
َش َ
ون َذلِ َ ِ
ِ ِ ِ
اء﴾.
﴿و َيغ ِْف ُر َما ُد َ
َو َج َّل في كتَابِهَ :
ك ل َمن َي َش ُ
اء َع َّذ َب ُه ْم فِي الن ِ
َّار بِ َعدْ لِ ِهُ ،ث َّم ُيخْ ِر ُج ُه ْم ِمن َْها
َوإِ ْن َش َ
بِرحمتِ ِه و َش َفاع ِة َّ ِ ِ
ين ِم ْن َأ ْه ِل َطا َعتِ ِه ُث َّم َي ْب َع ُث ُه ْم
الشافع َ
َ
َ ْ َ َ
إِ َلى َجنَّتِ ِهَ ،و َذلِ َ
ك بِ َأ َّن ال َّل َه َت َعا َلى ت ََو َّلى َأ ْه َل َم ْع ِر َفتِ ِه،
ِِ ِ
ِ
ين َخا ُبوا
َو َل ْم َي ْج َع ْل ُه ْم في الدَّ َار ْي ِن ك ََأ ْه ِل ُنك َْرته ا َّلذ َ
ِم ْن ِهدَ ا َيتِ ِهَ ،و َل ْم َينَا ُلوا َولاَ َي َت ُه .ال َّل ُه َّم َيا َولِ َّي إْ ِ
ال ْس اَل ِم
َو َأ ْهلِ ِه َث ِّب ْتنَا َع َلى إْ ِ
ال ْس اَل ِم َحتَّى َن ْل َق َ
اك بِ ِه

68. “Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ara-

sından, büyük günah işleyen kimseler muvahhid olarak
öldükleri, Allah’ın huzuruna O’nu bilip tanıyanlar
olarak çıktıkları takdirde, tevbe etmemiş olsalar dahi
cehennemde ebedi kalmazlar. Onlar Allah’ın meşîet ve
hükmüne tabidirler. Dilerse onlara mağfiret eder ve
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lütfuyla affeder. Nitekim Allah azze ve celle Kitabında
şöyle buyurmaktadır: “Ve bundan başkasını dilediği
kimselere bağışlar.” (4/en-Nisâ, 48 ve 116) Dilerse adâleti
gereği onları cehennem ateşinde azaplandırır, sonra da
onları oradan rahmetiyle ve kendisine itaat edenlerden
olan şefaatçilerin şefaatiyle çıkartır. Sonra da onları
cennetine gönderir. Çünkü Yüce Allah kendisini bilip
tanıyanların mevlâsıdır. Onları her iki diyarda da kendisini inkâr eden, hidâyetinden uzaklaşıp hüsrana
uğrayan ve O’nun dostluğuna nâil olamayan kimseler
gibi kılmaz. Allah’ım, ey İslâm’ın ve müslümanların
gerçek mevlası! İslâm ile senin huzuruna çıkıncaya
kadar, sımsıkı bir şekilde İslâm’a sarılmamızı sağla!”

ŞERH:
Büy ük günahlar, hakk ında bir had cezası veya lanet
veya cehennem ateşiyle korkutma veya o günahın çok çirkin
bir biçimde ifade edildiği günahlardır. Bunları işleyenler
tevhîd üzere öldükleri için tevbe etmeseler bile cehenne
me girseler de ebedî olarak cehennemde kalmayacak lardır.
Îmân ve O’nu bilerek Allah’a kavuşan kimsenin durumu
Allah’ın dilemesine kalmıştır. Dilerse onu adâletiyle ceza
landırır ve azaba uğratır, fakat ebedî cehennemde bırak
maz. Bilâkis onu, Allah’ın rahmeti ve itaat ehlinden olan
şefaatçilerin şefaatiyle cehennemden çıkarır. O gün şefaat
edecek insanların en büy üğü, Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’dir. Büyük günah işleyeni Allah dilerse bağışlar, ikra
mı ve fazlı ile onu afeder. Şirkten başka her günahın Allah
tarafından bağışlanması umulur. Allah azze ve celle şöyle
şöyle buy urur: “Allah kendisine ortak koşulmasını asla ba
ğışlamaz. Bundan başka günahları dilediğikimse için bağış
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lar.” (en-Nisâ: 48) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle
buy urur: “Kim bu günahlardan bazısını işler ve Allah da
onu gizlerse, onun durumu Allah’a kalmıştır. İsterse onu
bağışlar, dilerse azap eder.”(18)
Büyük günahı işleyen tevbe etmeden ölse bile bu böyle
dir. Hak olan budur. Mu’tezile’nin ve Hâricîlerin iddiaları
nın aksine o, ebedî olarak Cehennem’de kalmaz. Bu da Al
lah’ın rahmetidir ki, O, kendini bilip îmân edenleri, inkâr
edip bilmeyenlerle ne dünyada ne de âhirette bir tutmamış
tır. Nitekim Yüce Allah şöyle buy urmaktadır: “Yoksa kötü
lükleri işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde, kendilerini,
îmân eden ve sâlih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı
zannediyorlar?” (el-Casiye: 21) “Müslümanları günahkarlarla
bir mi tutacağız?” (el-Kalem: 35) İslâm’ın ve müslümanların
mevlâsı olan Allah’tan kendisine müslümanlar ve mümin
ler olarak kavuşuncaya dek kalplerimizi İslâm’da sâbit kıl
masını dileriz.

ِ ف ك ُِّل َب ٍّر َو َف
َ الص اَل َة َخ ْل
،اج ٍر ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِق ْب َل ِة
َّ َون ََرى
.ات ِمن ُْه ْم
َ و َع َلى َم ْن َم

69. “Ehl-i Kıble olan iyi ve günahkâr herkesin arka-

sında namaz kılınacağı ve onlardan ölenlerin cenaze
namazının kılınacağı görüşündeyiz.”

ِ
َارا َولاَ ن َْش َهدُ َع َل ْي ِه ْم
ً َولاَ ُننَ ِّز ُل َأ َحدً ا من ُْه ْم َجنَّ ًة َولاَ ن
ٍ بِ ُك ْف ٍر َولاَ بِ ِش ْر ٍك َولاَ بِن ِ َف
 َما َل ْم َي ْظ َه ْر ِمن ُْه ْم َش ْي ٌء،اق
َ ِِم ْن َذل
. َون ََذ ُر َس َرائِ َر ُه ْم إِ َلى ال َّل ِه َت َعا َلى،ك

(18) Buhârî, Kitâbu’-Îmân, (1/64) hadîs no: 11; Müslim, Kitâbu’lHudûd, (3/1333) hadîs no: 1709. Ubâde b. Sâmit hadîsi.
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70. “Ehl-i kıble’den herhangi bir kimse hakkında ke-

sin olarak cennetliktir veya cehennemliktir demeyiz.
Bu hususta kendilerinden herhangi bir şey açığa çıkmadıkça Ehl-i kıble hakkında küfür, şirk ya da nifâk şâhidliğinde bulunmayız, onların iç hallerini Yüce Allah’a
bırakırız.”

َ الس ْي
ف َع َلى َأ َح ٍد ِم ْن ُأ َّم ِة ُم َح َّم ٍد ﷺ إِلاَّ َم ْن
َّ َولاَ ن ََرى
ِ
ُ الس ْي
ف
َ َو َج
َّ ب َع َل ْيه

71. “Biz

-üzerlerine kılıç vâcib olanlar müstesnâMuhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden hiç
kimseye karşı kılıç çekileceği görüşünde değiliz.”

ŞERH:
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olarak, mü’minlerden olan
her sâlih ve fâcirin ardında namaz kılarız. Bununla birlik
te arkasında namaz kılmakta bir meşakkat yoksa ve fâcir
imamın ardında namazı terk etmek fitneye yol açmayacak
ise sâlih imamın arkasında namaz kılmayı tercîh ederiz.
Ancak bu fâcir imam, yöneticilerin tayin ettiği bir imam
olur da ardında namaz kılmamak fitneye yol açacaksa, kı
lınır. Küfre götüren bir bid’at sahibinin ise ardında namaz
kılınmaz.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, müslüman olarak ölen sâ
lih ve fâcirin üzerine cenaze namazıkılmak görüşündedir.
Ancak İslâm üzere ölmemişse, üzerine cenaze namazı kı
lınmaz.
Kıble ehlinden herhangi bir insanın cennetlik veya
cehennemlik olduğu hükmetmeyiz. İyi olanlar hakkında
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cenneti ümid eder, Allah’ın azabından emin olmayız. Kim
de kötülüklerde bulunmuşsa ona acır ve onun hakkında
Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyiz.
Hiçbir müslüman hakk ında İslâm dininden çıkarıcı
olarak küfrüne, şirkine ve nifak ına şahidlikte bulunmayız.
Ancak onlardan, böyle bir şeyin sâdır olması, tekfîrin şart
larının gerçekleşmesi ve tekfîre engel durumların ortadan
kalkması müstesnadır. Onların gizli yanlarını Allah’a bı
rak ırız. Zira Allah her şeyi bildiği halde, insanlar ancak
amellerin zâhirî olanlarını bilebilirler.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Allah’tan ve Rasûlü’nden
emir olmayan bir konuda bir tek müslümanın bile öldürül
mesini caiz görmez. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle
buy urmaktadır: “Müslüman kimsenin ancak üç şeyle kanı
helal olur...”(19) “Ancak Allah katından kesin ve açık bir kü
für olduğuna dair deliliniz varsa...”(20)
Yüce Allah şöyle buy urmaktadır: “Allah ve Rasûlü’ne
karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışan
ların cezası, ancak öldürülmeleridir.” (el-Mâide: 33)
Âyet ve hadîslerde zikredilen bu ve benzeri durumlar
da müslümanın kanı helal olur. Ancak bunların dışında bir
müslümanın kanı asla helal olmaz.
Özet
Büy ük günah işleyenlerin durumu Allah’ın dilemesine
kalmıştır. Dilerse onları cezalandırır, dilerse afeder. İster
facir olsun ister muttaki, her müslümanın ardında namaz
kılar ve cenazesinde bulunuruz. Kimsenin, kesin olarak
(19) Buhârî, Kitâbu’t-Diyât, (12/201) hadîs no: 6878; Müslim, Kitâbu’lKasâme, (3/1303) hadîs no: 1676. Abdullah b. Mes’ûd hadîsi.
(20) Müslim, Kitâbu’l-İmâra, (3/1470) hadîs no: 42. Ubâde b. Sâmit hadîsi.
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Cennetlik veya Cehennemlik olduğunu söylemeyiz. Haklı
bir sebep olmadan, hiçbir mü’mine kılıç çekmeyiz.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Ehl-i Sünnet’in, büy ük günah işleyen hakk ındaki
görüşü nedir?
2. Fasık ın ardında namaz kılınır mı?
3. Hangi meselelerde müslümanın katli caizdir?

YİRMİ ÜÇÜNCÜ DERS

ِ وج َع َلى َأئِ َّمتِنَا َو ُولاَ ِة ُأ ُم
ورنَا َوإِ ْن
َ َولاَ ن ََرى ا ْلخُ ُر
، َولاَ َنن ِْز ُع َيدً ا ِم ْن َطا َعتِ ِه ْم، َولاَ َندْ ُعو َع َل ْي ِه ْم،َج ُاروا

 َما َل ْم،يض ًة
َ َون ََرى َطا َعت َُه ْم ِم ْن َطا َع ِة ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل َف ِر
ِ  و َندْ عو َلهم بِالص اَلحِ وا ْلمعا َف،ي ْأمروا بِمع ِصي ٍة
اة
َ ُ َ
َّ ْ ُ ُ َ َ ْ َ
ُُ َ

72. “Devlet başkanlarımıza ve bize yöneticilik eden-

lere karşı ayaklanmayı -haksızlık etseler dahi- uygun
görmeyiz. Onlara beddua etmeyiz, onlara itaat etmekten el çekmeyiz. Onlara itaati aziz ve celil olan Allah’a
itaatin bir parçası ve bir fariza olarak görürüz. Elverir ki
bize bir masiyet emretmesinler. Onların salah bulmaları
ve esenlik için dua ederiz.”

ِ الش ُذو َذ وا ْل
ِ
ُّ ب
ف
َ خ اَل
َ
ُ  َون َْجتَن،الس َّن َة َوا ْل َج َما َع َة
ُّ َو َن َّتبِ ُع

79.

َوا ْل ُف ْر َق َة

“Sünnet’e ve cemaate tabi oluruz. Şâz görüşlerden, ihtilâftan ve tefrikadan da uzak dururuz.”

ŞERH:
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, insanlara zulmetseler ve ki
şiliklerinde fasıklık da bulunsa bile, devlet başkanlarına
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ve yöneticilere karşı ayaklanmanın haram olduğuna ina
nır. Bunun nedeni, onlara karşı isyanda meydana gelecek
olan kan akıtma, kargaşa gibi çok kötü sonuçların doğaca
ğındandır.
İslam dairesinde kaldıkları, Allah’ın dinini değiştir
medikleri ve kendilerinden küfür sâdır olmadığı sürece
bu böyledir. Onlara bedduada bulunmaz, isyan etmeyiz.
Ma’rufu emrettikleri sürece onlara itaat etmek farzdır. An
cak Allah’a isyan olan bir hususu emrettiklerinde, bu emir
leri dinlenilmez ve onlara itaat edilmez. Çünkü Rasûlullah
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buy urmaktadır: “Müslümanın
hoşuna giden ve gitmeyen her hususta itaat etmesi gerekir.
Allah’a isyan olan husuların emredilmesi müstesnâdır.”(21)
“İtaat ancak ma’rufadır.”(22)
Yöneticilerimize esenlik ve afiyet bulmaları, Allah’ın
indirdikleri ile hükmetmekte muvaffak olmaları için dua
ederiz. Çünkü onların salahı, ümmetin salahı; onların fe
sadı ise ümmetin fesadıdır.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, müslümanların cemaatı
na karşı çıkmaz. Aksine, hidâyeti Allah Rasûlü’nün Sü
nnet’ine ve müslümanların cemaatına uymada; dalaleti,
cehaleti, sapkınlığı ise cemaatten ayrılmada, dini mesele
lerde ihtilafa ve muhalefette, müslümanların safarını ayı
ran bölünme de görürler. Bu, müslümanların cemaati Al
lah’ın emirleri üzerinde olduğu, hidâyet ve hakka uyduğu,
emr-i ma’ruf ve nehy-i münker yapıldığı zaman böyledir.
Ancak, insanlar bozulduğunda, şerîatın emirleri değiş
(21) Buhârî, Kitâbu’l-Ahkâm, (13/121) hadîs no: 7144; Müslim,
Kitâbu’l-İmâra, (3/1469) hadîs no: 1839. Abdullah b. Ömer
hadîsi.
(22) Müslim, Kitâbu’l-İmâra, (3/1469) hadîs no: 1840. Ali b. Ebî Tâlib
hadîsi.
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tirilip sünnetler bid’at ve bid’atler de sünnet haline getiril
diğinde, ma’ruf münker ve münker de ma’ruf olduğunda,
insanları terkedip tek başına yaşamak caiz olur.
Hevâ ve dalalet ehli olanbid’atçılar da terkedilir. Allah
Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, insanların böyle tamamen
fesada gittikleri bir zamanda şöyle davranılmasını emir
buy urmuştur:
“... O zaman bu fırkaların hepsini terket. Bir ağacın kö
küne dişlerini geçirip yaşasan bile, ölüm sana gelinceye ka
dar bekle.”(23)

ِ
 َو ُن ْب ِغ ُض َأ ْه َل ا ْل َج ْو ِر،ب َأ ْه َل ا ْل َعدْ ِل َو أْالَ َمان َِة
ُّ َونُح
ِ وا ْل
خ َيان َِة
َ

74. “Adâlet ve emanet ehlini sever, zulüm ve hıyanet
ehline buğzederiz.”

ŞERH:
İdareci olsun idare edilen olsun, âdil olan herkesi se
veriz. Allah’ın ve insanların sevdiği gibi her emin insanı
sever; yöneten de olsa, yönetilen de olsa her zalime, Allah
ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e hıyanette bulunana ve
emanete ihanet edene buğz ederiz.
Yüce Allah şöyle buy urmaktadır: “Ey îmân edenler! Al
lah’a ve Rasûlü’ne hainlik etmeyin. Aksi halde bilip durur
ken, kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.” (el-Enfal:
27)
(23) Buhârî, Kitâbu’l-Menâkib, (6/165) hadîs no: 3606); Müslim,
Kitâbu’l-İmâra, (3/1475) hadîs no: 1847. Huzeyfe b. Yemân
hadîsi.
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Bunu hak olarak görüyoruz. Mü’min, takva sahibi
mü’minleri sever. Günahkâr fasıklara da buğzeder. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buy urur: “Îmânın en sağ
lam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.”(24)
“Kimde şu üç şey bulunursa, îmânın lezzetini bulur:
Allah ve Rasûlü’nü herkesten daha çok seven ve bir kimse
yi sevdiğinde sadece Allah için seven kimse.....”(25)
Biz bir kimseyi, itaati ve takvası kadar sever, günahı ve
fücuru kadar da ona buğz ederiz.
Özet
Ehl-i Sünnet’e göre, îmân üzere oldukları müddetçe
yöneticilere itaat etmek farzdır. Müslümanların cemaatını
haksız yere bölmek caiz değildir. Sünnet ve cemaate uyarız.
Emin ve âdil olanları sever; hain ve zalim olanlara buğze
deriz.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Zalim yöneticilere itaatin hükmü nedir?
2. Zalim yöneticilere karşı gelmenin hükmü nedir?
3. Allah için sevmenin ve Allah için buğzetmenin öl
çüsü nedir?

(24) Ahmed ve Taberânî rivâyet etmiş, el-Elbânî Sahîhu’l-Câmi’de
sahîh olduğunu belirtmiştir.
(25) Enes hadîsi olarak muttefekun aleyhtir.

YİRMİ DÖRDÜNCÜ DERS

ِ
ُ َو َن ُق
ْ يما
اش َت َب َه َع َل ْينَا ِع ْل ُم ُه
َ  ال َّل ُه َأ ْع َل ُم ف:ول

75. “İlmi bizim için müteşâbih olan hususlarda Allah
daha iyi bilir, deriz.”

ِ
 ك ََما،الس َف ِر َوا ْل َح َض ِر
َّ َون ََرى ا ْل َم ْس َح َع َلى ا ْلخُ َّف ْي ِن في
.اء فِي أْالَ َث ِر
َ َج

76. “Yolculukta da, mukîm iken de -rivâyetlerde gel-

diği üzere- mestler üzerine mesh edileceği görüşündeyiz.”

ِِ
ِ
ِ
ِ جهاد م
ِ اض َي
،ين
َ ان َم َع ُأولي أْالَ ْم ِر م َن ا ْل ُم ْسلم
َ ُ َ ِ َوا ْل َح ُّج َوا ْل
ِ
ِ ِ بر ِهم و َف
 لاَ ُي ْبطِ ُل ُه َما َش ْي ٌء،السا َع ِة
َ ْ ِّ َ
َّ اج ِره ْم إِ َلى ق َيا ِم

َولاَ َينْ ُق ُض ُه َما

77. “Hac ve cihâd, iyileriyle ve kötüleriyle, müslüman

olan yöneticiler ile birlikte kıyâmet gününe kadar
geçerlidir. Hiçbir şey bunları iptal etmez ve bunların
farziyetlerini kaldırmaz.”

ŞERH:
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat daima kendilerine müteşa
biş gelen hususların ilmini Allah’a mahsus görür ve “Allah
daha iyi bilir” der. Adâletli olan da budur. Bundan da amaç,
Allah adına ilimsiz olarak söz söylemenin haram olduğu
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dur. Bu, günahların en büy üğü ve en çirkinidir. Aynı şekil
de, insana bilmediği bir şey sorulduğunda, “Allah daha iyi
bilir” demesi gerekir.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, fık ıh kitaplarında zikredilen
şartlarla yolcu için üç gün üç gece; mukim için de bir gün
ve bir gece mestler üzerine mesh edilebileceği görüşünde
dir. Yine, çorap ve çarık üzerine de mesh edilmesini caiz
görür. Râfızîler buna muhalefet etmişlerdir. Hâlbuki mest
ler üzerine mesh etmek, “mütevatir” hadîslerle sâbittir.
Müslümanlar, fâcir olsun sâlih olsun, İslâm dairesin
den çıkmadığı müddetçe yöneticileriyle beraber kıyâmet
gününe kadar hacc ve cihadın süreceğine îmân ederler.
Kıyâmet gününe kadar onları hiçbir şey iptal edip boza
maz. Hiçbir şey farzlık hükmünü kaldırmaz. Zâlim olsun,
âdil olsun yöneticiler ile birlikte edâ edilir. Zâlimin kuvveti
müslümanlara yarar, zulmü kendi kendine zarar verir. Bun,
yöneticiler İslâm dairesinde kaldıkları müddetçe böyledir,
İslâm’dan çıkmaları durumu başka bir konudur.
Özet
Bir müslümanın bilmediği şeye “Allah daha iyi bilir”
demesi gerekir. Bilmediği şeyde tekellüf altına girmemeli
dir. Yolculukta ve mukim iken, mestler üzerine mesh etmek
caizdir. Hacc ve cihad, sâlih veya fâcir emirlerle, kıyâmete
kadar geçerlidir.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Bir şey sorulur da, bilmezsek ne dememiz gerekir?
2. Mestler üzerine, mesh etmenin hükmü ve müddeti
nedir?
3. Zalim yöneticilerle beraber cihadın hükmü nedir?

YİRMİ BEŞİNCİ DERS

ِ
ِ
ِ
 َفإِ َّن ال َّل َه َقدْ َج َع َل ُه ْم َع َل ْينَا،ين
َ َِون ُْؤم ُن بِا ْلك َرا ِم ا ْلكَاتب
ِ ِ
. ين
َ َحافظ

78. “Kirâmen Kâtibîn Melekleri’ne îmân ederiz. Allah
onları üzerimize koruyucular olarak tayin etmiştir.”

ِ ك ا ْلمو
ِ ون ُْؤ ِمن بِم َل
ِ  ا ْل ُم َوك َِّل بِ َق ْب،ت
ِض َأ ْر َواح
َْ
َ
َ ُ
ِ
.ين
َ ا ْل َعا َلم

79. “Âlemlerin ruhlarını kabzetmekle görevli olan
Ölüm Meleğine de îmân ederiz.”

ِ وس َؤ،
ِ َوبِ َع َذ
ال ُمنْك ٍَر َونَكِ ٍير
َ اب ا ْل َق ْب ِر لِ َم ْن ك
ُ َ َان َل ُه َأ ْه اًل
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
اء ْت بِ ِه أْالَ ْخ َب ُار
َ  َع َلى َما َج،في َق ْب ِره َع ْن َر ِّبه َودينه َو َنبِ ِّيه
ِ
ِ ِ عن رس
الص َحا َب ِة
َّ  َو َع ِن،ول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم
ُ َ ْ َ
.ان ال َّل ِه َع َل ْي ِه ْم
ُ ِر ْض َو

80. “Hak eden kimseler için kabir azabına, kabir’de

Münker ve Nekir’in kişiye Rabbi, dini ve peygamberi
hakkında soru sormalarına -gerek Rasûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem’den, gerek Ashâb-ı Kirâm’dan (Allah tümünden
razı olsun) gelen haberlere uygun olarak- îmân ederiz.”
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ŞERH:
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Kirâmen Kâtibîn Melekleri
ne inanır. Allah onları üzerimizde amellerimizi kaydedici
olarak görevlendirmiştir. O Melekler sözlerimizi, davra
nışlarımızı kaydederler. Bizi ancak tuvalette ve cinsel ilişki
esnasında yalnız bırak ırlar. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de
onlardan söz eder: “Oysa üzerinizde, yaptıklarınızı bilen şerefli kâtipler, hafaza melekleri vardır.” (el-İnfitar: 10-12)
Rakîb ve Atîd de onlardandır Yüce Allah onları şu
buyruğunda söz konusu etmiştir: “Onun söylediği hiçbir söz
olmasın ki yanında onu kaydeden Rakîb ve Atîd olmasın.”
(Kaf: 18)

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, insanların ve cinlerin ruhla
rını almak için Yüce Allah’ın görevlendirdiği “Ölüm Mele
ği”ne îmân eder. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: “De ki:
Ruhunuzu almakla görevlendilirilen Ölüm Meleği canınızı
alır. Sonra da Rabbinize döndürülürsünüz.” (es-Secde: 11)
Burada ölümün “Ölüm Meleği”ne nisbet edilmesi,
onun Allah’ın izniyle ölüm olayında görevlendirilmesin
dendir. Bu olacağı zaman Allah’ın izni ve irâdesi ile olur.
Ölüm âyetlerde Allah’a da nisbet edilmiştir. Çünkü gerçek
te fâil Allah’tır. Nitekim şöyle buyurmaktadır: “Ölüm va
kitleri geldiğinde nefisleri Allah öldürür.” (ez-Zümer: 42)
Burada herhangi bir çelişki yoktur. Bu Ölüm Meleği,
Allah’ın emri ile ruhları kabzeder. O, yaratılış olarak me
leklerin en büyüklerinden biridir. O’nun hakk ında Kur’ân
ve Sünnet’te belli bir isim geçmez. Adının “Azrâil” oldu
ğuna dâir gelen haberler de sahîh değildir. Bu, ancak Ehl-i
Kitab’ın sözlerindendir.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, kâf irlerin, münafıkların ve

Tahâvî Şerhi

112

müslümanlardan Allah’ın dilediği fasıkların kabirde ger
çek bir azap ile azap göreceklerine îmân ederler. Kabirden
murâd edilen bildiğimiz çukur değildir. Murâd edilen,
“Berzah” adı verilen âlemdir. Azabı hakedenler kabirde de
olsalar, yerin dibinde de olsalar, deniz dibinde, balıkların
karnında, kuşların kursağında veya yırtıcı hayvanların
karnında da olsalar, Berzah’ta azap görürler. Ehl-i Sünnet
ve’l-Cemaat bunun, hakedenler için âdil bir karşılık oldu
ğuna inanır. Münker ve Nekir, her insana kabrinde Rabbin
kim? Dininne? Ve Peygamberin kim? diye soru soran Me
leklerdir. Bu haberlerin hepsi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem’den tevatür yoluyla bize ulaşmıştır ve gereğince iti
kad etmek farzdır.

ِ َوا ْل َق ْب ُر َر ْو َض ٌة ِم ْن ِر َي
 َأ ْو ُح ْف َر ٌة ِم ْن ُح َف ِر،اض ا ْل َجن َِّة
ِ الن َِّير
ان

81. “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut
ateş çukurlarından bir çukurdur.”

ŞERH:
Kabir, salih mü’mine cennet bahçelerinden bir bahçe
gibi olur. Allah onu kabrinde, meleklerin soruları karşısın
da sebat içinde tutar. Kâf irler, münafıklar ve müslümanla
rın zalim ve fasıklardan Allah’ın diledikleri için cehennem
çukurlarından bir çukurdur. “Kabir ya cennet bahçelerin
den bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur
dur” sözü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sahîh bir
hadîs olarak gelmiş değildir. Ancak kabirler hakkında on
dan gelen mütevatir hadîslerin anlamından böyle bir ifade
çıkarılmıştır.
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Özet
Biz, Kirâmen Kâtibîn meleklerine îmân ederiz. Ölüm
Meleği’ne de îmân ediyoruz. Kabir’de sorguya, kabir aza
bına ve mükâfatına inanıyoruz. Münker ve Nekir’e inanı
yoruz. Kabir hakk ında sahîh olarak gelen her habere ina
nıyoruz.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Kirâmen Kâtibîn kimlerdir?
2. Ölüm Meleği hakk ında ne biliyorsunuz?
3. Kabirde azab ve mükâfaat hakk ında ne biliyorsu
nuz?
4. Münker ve Nekir kimlerdir?

YİRMİ ALTINCI DERS

ِ ث وج َز
ِ
ِ
ِ اء أْالَ ْعم
ِ  َوا ْل َع ْر،ال َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
ض
َ َ َون ُْؤم ُن بِا ْل َب ْع
َ
ِ وا ْل
ِ اب َوا ْل ِع َق
ِ  َوال َّث َو،َاب
ِ  َو ِق َر َاء ِة ا ْلكِت،اب
ِ ح َس
،اب
َ
ِ والصر
ِ اط َوا ْل ِمي َز
ان
َ ِّ َ

82. “Ba’s’a (öldükten sonra dirilişe), kıyâmet gününde

amellerin karşılıklarının verileceğine, arz’a, hesab’a,
kitapların (amel defterlerinin) okunmasına, sevaba,
cezaya, Sırât’a ve Mîzân’a da îmân ederiz.”

ِ َان َأ َبدً ا َولاَ َتبِيد
ِ  لاَ َت ْفنَ َي،َان
ِ َوا ْل َجنَّ ُة َوالن َُّار َمخْ ُلو َقت
،ان
 َو َخ َل َق،َوإِ َّن ال َّل َه َت َعا َلى َخ َل َق ا ْل َجنَّ َة َوالن ََّار َق ْب َل ا ْلخَ ْل ِق
 َو َم ْن،اء ِمن ُْه ْم إِ َلى ا ْل َجن َِّة َف ْض اًل ِمنْ ُه
َ  َف َم ْن َش،َل ُه َما َأ ْه اًل
ِ
ِ الشر م َقدَّ ر
ِ اء ِمن ُْه ْم إِ َلى الن
ان
َ ُ ُّ َّ َّار َعدْ لاً منْ ُه َوا ْل َخ ْي ُر َو
َ َش
ِ َع َلى ا ْل ِعب
اد
َ

83. “Cennet ve cehennem yaratılmışlardır. Ebediyyen

sonları gelmez ve yok olmazlar. Şüphesiz Yüce Allah
cennet ve cehennem’i diğer mahlukattan önce yaratmıştır. Her ikisine de girecekleri yaratmıştır. Onlardan
dilediği kimseleri kendisinin bir lütfu olarak cennete,
yine onlardan dilediği kimseleri adâletinin bir gereği
olarak cehenneme koyacaktır. Herkes kendisi hakkında
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hüküm verilip bitirilmiş sonuç için amel eder ve ne için
yaratılmış ise sonunda oraya varacaktır. “

ŞERH:
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Allah’ın, kıyâmet günü ölü
leri yeniden diriltip onlara işledikleri amele göre karşılık
vereceğine îmân eder. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur:
“Küfredenler kesin olarak diriltilmeyeceklerini öne sürdüler.
De ki: Hayır, Rabbime yemîn olsun ki siz, muhakkak dirilti
leceksiniz; sonra mutlaka size yaptıklarınızdan haber verile
cektir. Bu Allah’a göre çok kolaydır.” (et-Teğabün: 7)
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, amellerin kıyâmet günü Al
lah’a arz edileceğine îmân eder. Yüce Allah şöyle buy urur:
“O gün Allah’a arzolunursunuz. Yaptıklarınızdan hiçbir şey
(Allah’a) gizli kalmaz.” (et-Hakkâ: 18) “Oku kitabını! Bugün
nefsin hesap sorucu olarak sana yeter!” (el-İsrâ: 14)
Yine Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, iyilik edenlerin karşı
lığında iyilik, kötülük yapanların da karşılığında ceza ala
caklarına; hasenenin on misli veya daha fazlası ile ödül
lendirileceğine, kötülüğün ise aynen bir misliyle karşılık
göreceğine veya bağışlanabileceğine, Cehennem üzerine
kurulacak olan Sırât’a îmân eder. Sırât kıldan ince, kılıçtan
keskindir. Sâlih olanlar onu geçip cennete gider. Azap ehli
olanlar ise onun üzerinden alınıp cehennem’e atılırlar.
Ayrıca Ehl-i Sünnet, Mîzân’ın hak olduğuna inanır.
Mîzân’la kulların amelleri tartılır. Mîzân, bir kefesine iyi
likler diğer kefesine kötülükler konulacak olan gerçek bir
tartıdır.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, cennet ve cehennemin şu
anda var olduğuna îmân eder. Cennet takva ehlinin yurdu,
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cehennem ise kâf irlerin, münafıkların, müşriklerin ve gü
nahkârların yurdudur. Günahkârların ateşi biter ama kâ
firlerin ateşi ebedî olarak bitmez. Cennet de, Cehennem de
ebedî olarak kalacak ve yok olmayacaklardır. Yüce Allahc
enneti ve cehennemi, mahlûkâtı yaratmadan önce varet
miştir. Her ikisine gidecek insanları ve cinleri de yaratmış
tır.
Cennet ehli, cennet ehlinin amellerini kendisine mü
seyyer olmuş kimselerdir. Cehennem ehli ise cehennem
ehlinin amelleri kendilerine müseyyer olmuş kimselerdir.
Cennet ehli Allah’ın lütfu ile cennete, cehennem ehli ise
Allah’ın adâleti ile cehennem’e girer.
Herkes Allah’ın kendisi için takdir ettiği kadar amel iş
ler, herkes Allah’ın takdir ettiği yere doğru gider.

ِ ان ع َلى ا ْل ِعب
َّ َوا ْلخَ ْي ُر َو
اد
َ
َ ِ الش ُّر ُم َقدَّ َر

84. Hayır ve şer kullar hakkında takdir edilmiştir.”
ŞERH:

Hayır da şer de Allah’ın kazası ve kaderi ile olur.
Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “De ki: Hepsi Al
lah katındandır.” (en-Nisâ: 78) “Sizi hayır ve şer ile deneyip im
tihan edeceğiz!” (el-Enbiyâ: 35)
Kâinatta cereyan eden hayır ve şer cinsinden ne var
sa hepsi, Allah’ın takdiri ve iradesi iledir. Allah’ın dilediği
olur, dilemediği olmaz.

ِ ِن َْح ِو الت َّْوف
يق
 َف ِه َي َم َع،بِ ِه

ِ َوالاِ ْستِ َطا َع ُة ا َّلتِي َي
ب بِ َها ا ْل ِف ْع ُل ِم ْن
ُ ج
ِ
ُ ف ا ْل َمخْ ُل
َ وص
وق
َ ا َّلذي لاَ َي ُجو ُز َأ ْن ُي
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ِ
ِ
ِ ِلا
ِ
الص َّح ِة َوا ْل ُو ْس ِع
ِّ  َو َأ َّما ا ْست َطا َع ُة م ْن ِج َهة،ا ْلف ْع ِل
ِ َُّن وس اَلم ِة الآْلا
 َوبِ َها،ت َف ِه َي َق ْب َل ا ْل ِف ْع ِل
َ َ َ ِ َوالت ََّمك
ِ
ُ  ﴿لاَ ُي َك ِّل: َو ُه َو ك ََما َق َال َت َعا َلى،اب
ف
ُ َي َت َع َّل ُق ا ْلخ َط
﴾ال َّل ُه َن ْف ًسا إِلاَّ ُو ْس َع َها
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85. “Kendisi ile fiilde bulunmanın gerekli olduğu

istitâa (güç yetiriş) fiil ile birliktedir ve mahluk’un
kendisi ile nitelendirilemeyeceği tevfîk kabilindendir.
Sağlıklı oluş, genişlik ve imkân buluş, araçların esenlikte
oluşu yönünden istitââ ise fiilden öncedir ve hitab da
bununla alâkalıdır. Bu da Yüce Allah’ın: “Allah hiçbir
kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez.” (2/
el-Bakara, 286) buyruğunda dile getirdiği gibidir.”

ŞERH:
İstitâa/güç yetiriş iki türlüdür:
Birincisi: Fiilin ortaya çıkması için gerekli olan; kud
ret, güç, araç ve gereçler anlamında istitâadır. Bu, fiil için
gerekli olan her şiyi içine alır. Fiilden önce gelebilir. Hatta
aslen fiilden önce gelir. Emir ve nehiy bu temel üzerine
oturur. Hitap onunla ilgilidir ve teklif buna bağlıdır. Yüce
Allah şöyle buy urur: “Allah hiç kimseyi gücü yetmeyeceği
bir şeyle yükümlü tutmaz.” (Bakara: 286) “Allah, her nefse an
cak taşıyabileceğini yükler.” (et-Talak: 7)
İkincisi: Fiile güç yetirme ve irade demektir. Bu, fiil ile
beraber bulunur. Bu, Allah’tan başka hiç kimsenin nitele
nemeyeceği tevfîk ve hidâyet konumundadır.
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86.

ِ  وكَسب ِمن ا ْل ِعب،اد َخ ْل ُق ال َّل ِه
ِ و َأ ْفع ُال ا ْل ِعب
اد
َ َ ٌ ْ َ
َ
َ َ

“Kulların fiilleri Allah’ın yaratması ve kulların
kesbi iledir.”

ون إِلاَّ َما
َ  َولاَ ُيطِي ُق،ون
َ َو َل ْم ُي َك ِّل ْف ُه ُم ال َّل ُه َت َعا َلى إِلاَّ َما ُيطِي ُق
ُ  َن ُق.» «لاَ َح ْو َل َولاَ ُق َّو َة إِلاَّ بِال َّل ِه:َك َّل َف ُه ْم َو ُه َو َت ْف ِس ُير
:ول
 َولاَ ت ََح ُّو َل أِلَ َح ٍد َع ْن، َولاَ َح َر َك َة أِلَ َح ٍد،لاَ ِحي َل َة أِلَ َح ٍد
 َولاَ ُق َّو َة أِلَ َح ٍد َع َلى إِ َق َام ِة،َم ْع ِص َي ِة ال َّل ِه إِلاَّ بِ َم ُعون َِة ال َّل ِه
ِ َطاع ِة ال َّل ِه وال َّثب
ِ ِات َع َل ْي َها إِلاَّ بِت َْوف
يق ال َّل ِه َت َعا َلى
َ َ
َ

87. “Yüce Allah onları ancak takat getirebilecekleri

şeylerle mükellef tutmuştur. Onlar da ancak kendilerini
mükellef tuttuğu şeylere takat getirebilirler. İşte bu da
“lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah”sözünün açıklamasıdır.
Biz (bu sözle): Hiçbir kimse Allah’ın yardımı ile olmadıkça Allah’a isyandan uzak kalmaya çare bulamaz,
başka bir tarafa yönelemez ve herhangi bir harekette
bulunamaz. Yüce Allah’ın tevfiki ile olmadıkça da hiçbir
kimse Allah’a itaati yerine getirmeye, onun üzerinde
sebat göstermeye güç bulamaz, demek istiyoruz.

َوك ُُّل َش ْي ٍء َي ْج ِري بِ َم ِشيئ َِة ال َّل ِه َت َعا َلى َو ِع ْل ِم ِه َو َق َضائِ ِه
ِ ِ
ِ ْ  َغ َلب،و َقدَ ِر ِه
ب َق َضاؤُ ُه
َ  َو َغ َل،ت َمشي َئ ُت ُه ا ْل َمشيئَات ُك َّل َها
َ
َ

ِ
 َت َقدَّ َس،اء َو ُه َو َغ ْي ُر َظالِ ٍم َأ َبدً ا
ُ  َي ْف َع ُل َما َي َش،ا ْلح َي َل ُك َّل َها
ٍ عن ك ُِّل س
ٍ  َو َتنَ َّز َه َع ْن ك ُِّل َع ْي،وء َو َح ْي ٍن
َ ﴿لا،ب َو َش ْي ٍن
ْ َ
ُ
﴾ون
َ ُي ْس َأ ُل َع َّما َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل
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88. Herşey Yüce Allah’ın meşîeti, ilmi, kaza ve kaderi

ile cereyan eder. O’nun meşîeti bütün meşîetlere galip
gelir, O’nun kazası da bütün çareleri yenik düşürmüştür.
O dilediğini yapar ve asla zulmetmez: “O işlediklerinden
sorumlu tutulmaz. Halbuki onlara sorulur.” (21/ el-Enbiyâ, 23)”

ŞERH:
Kulların bütün fiilleri Allah tarafından yaratılır. Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurur: “Sizi de yaptıkları
nızı da Allah yarattı.” (es-Sa
Ancak, bu fiilleri kullar
kesbeder. Hak ehlinin görüşü budur. Cebriye mezhebi ise,
kulun iradesini tamamen inkâr etmektedir. Mu’tezile ise,
Allah’ın iradesi olmaksızın kulların kendi kötü fiillerini
yaratıcıları olduklarını iddia eder. Mu’tezile’ye göre Allah
şerri yaratmaz, şerri yaratan insandır. Bu her iki mezhe
bin biri ifrat diğeri tefrit üzeredirler. Orta yol, Ehl-i Sünnet
ve’l-Cemaat’in itikadıdır.
Allah, insanlara güçlerinin yetmeyeceğini yüklemez.
Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Allah hiçbir nef
se taşıyamayacağını yüklemez.” (el-Bakara: 286) Kulun bir şeye
mükellef kılınması, onun buna gücünün yettiğinin delili
dir. Kullar Allah’ın kendilerini mükellef tuttuğu şeylerden
başkasına güç yetiremezler. Eğer onlardan başkasına da
güç yetirebilselerdi, Allah bunlarla onları mukellef tutardı.
Şu anda mükellef tutulduklarından fazlası ile mükellef kı
lınmamaları, onlardan başkasına güç yetiremeyeceklerine
delâlet eder. Lâ havle velâ kuvvete illa billah’ın anlamı, gü
nahlardan uzak durabilme ve itaate güç yetirebilme ancak
Allah’ın yardımı ve tevfîki iledir.
Kâinatta olan her şey; Allah’ın dilemesi, ilmi, kazası ve
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kudreti ile olur. Onun dilemesi bütün dilemelere galebe ça
lar. Dilediği mutlaka olur. İnsanlar Allah’ın kazasını boşa
çıkarmak için ne yaparlarsa yapsınlar, Allah’ın hükmünü
boşa çıkaramazlar. Allah dilediğini yapar ve O, zulümden
münezzehtir. Herşey Allah’ın kaderi ve kazası ile meydana
gelir ve bunların hepsi adâletin ta kendisidir. “Allah, zer
re ağırlığı kadar zulmetmez.” (en-Nisa: 40) “Allah hiçbir şeyde
insanlara zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmeder
ler.” (Yunus: 44)
Allah azze ve celle her türlü zulüm, kötülük, ayıp ve ek
siklikten münezzehtir. “O (Allah) yaptığı şeyden sorulmaz,
fakat onlar (insanlar) sorulurlar.” (el-Enbiya: 23)
Özet
Kıyâmet günü yeniden dirilmek, Mîzân, Sırât, cennet
ve cehennem haktır. Cennet ve cehennem yaratılmıştır,
ama ebedîdir. Her kul, Allah onun için neyi takdir etmişse,
oraya varır. Kulun bütün fiillerini Allah yaratmıştır. Güç
yetirmek (istitâa) iki türlüdür. Allah kullarına güçlerinin
yetmeyeceği bir şeyi yüklemez.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Kıyâmet gününün ahvalinden neler biliyorsunuz?
2. Cehennemin akıbeti hakk ında doğru görüş nedir?
3. Hayır ve şerri yaratıp takdîr eden Allah mıdır?
4. “Allah insanlara gücünden fazlasını yükler.” diyene
nasıl cevap verilir?

YİRMİ YEDİNCİ DERS

ِ لمو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ات
َ ْ َ َْوفي ُد َعاء أْالَ ْح َياء َو َصدَ َقات ِه ْم َمنْ َف َع ٌة ل أ

89. “Hayatta olanların dua ve sadakalarının ölülere
faydası vardır.”

ِ ات وي ْق ِضي ا ْلحاج
ِ
ِ َوال َّل ُه َت َعا َلى َي ْست
.ات
َ َ
ُ َج
َ َ يب الدَّ َع َو

90. “Yüce Allah duaları kabul eder, ihtiyaçları karşılar.”

ُ َِو َي ْمل
 َولاَ ِغنَى َع ِن ال َّل ِه،ك ك َُّل َش ْي ٍء َولاَ َي ْملِ ُك ُه َش ْي ٌء
اس َت ْغنَى َع ِن ال َّل ِه َط ْر َف َة َع ْي ٍن
ْ  َو َم ِن،َت َعا َلى َط ْر َف َة َع ْي ٍن
 َو َص َار ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َح ْي ِن،َف َقدْ َك َف َر

91. “O herşeye mâlik’tir, hiçbir şey O’na mâlik olamaz.

Bir göz açıp kırpacak bir an dahi Allah’a muhtaç
olmamak düşünülemez. Bir göz açıp kırpacak kadar bir
süre Allah’a muhtaç olmadığını zanneden küfre sapar
ve helâk olanlardan olur.”

 لاَ ك ََأ َح ٍد ِم َن ا ْل َو َرى،ب َو َي ْر َضى
ُ َوال َّل ُه َيغ َْض

92. “Yaratıklardan kimseye benzemesi söz konusu
olmaksızın Allah hem gazab eder, hem razı olur.”
ŞERH:

Ölü, yaşayanların duasından yararlanır. Hadîste, sâ
lih evlâdın duasının ölüye fayda vereceği haber verilmiş
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tir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Yahut kendisine dua
eden sâlih bir evlat...”(26) buyurmuştur. Ölü, çocuğu olsun
veya başkası olsun, yaşayan kimsenin duasından yarar
lanır. Allah duaları kabul eder. Nitekim Yüce Allah şöyle
buy urmaktadır: “Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, duanıza
karşılık vereyim.” (Mü’min: 60) Faydalı hususları celb etmek,
zararlı husuları def etmek türünde kullarının ihtiyaçlarını
gören O’dur. Çünkü buna O’ndan başkası güç yetiremez.
Allah, mülkün mâlikidir ve her şeyin mâlikidir. O’nun
izni olmadan hiçbir kul, yaratılmışlar üzerinde tasarruf
ta bulunamaz. Göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah’tan
müstağni olmak imkânsızdır. Bütün yaratılmışlar, yara
tılmak, meydana gelmek, rızıklandırılmak, işlerinin çekip
çevrilmesi, doğruyu bulmak ve olgunluğa ermekde Allah’a
muhtaçtır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey insanlar!
Hepiniz Allah’a muhtaçsınız; Allah ise, herşeyden müstağni
ve daima hamd edilmeye layık olandır.” (Fatır: 15)
Kim bir an bile olsa Allah’tan müstağni olabileceğini
düşünürse, o anda bununla kâf irlerden ve helâk olanlardan
olur.
Yüce Allah haramlar kıldığı şeyler işlenince gazaba
gelir, rızasına uygun ve emrettiği şeyler yapılınca da razı
olur. Rıza ve gazab Allah’ın sıfatlarındandır. Nitekim Yüce
Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah ona gazab etmiştir.” (enNisa: 93) “Allah mü’minlerden razı oldu.” (el-Feth: 18) Her iki
sıfat da tekyîfsiz ve teşbîhsiz olarak Yüce Allah’a lâyık olan
anlamdadır. O’nun rızası ve gazabı hiçbir biçimde insanla
rın rızasına ve gazabına benzemez. “O’nun benzeri hiçbir
şey yoktur!” (eş-Şura: 11)
(26) Müslim, Kitâbu’l-Vasıyye, hadîs no: 1631. Ebû Dâvûd, Kitâbu’lVasâyâ, hadîs no: 2880.
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Özet
Yaşayanların dua ve sadakalarından ölüler fayda gö
rürler. Allah; dualara icabet edendir. Allah, yerdeki ve gök
lerdeki mülkün sahibidir. Hiçbir mahluk için O’na muhtaç
olmaması sözkonusu olamaz. Gazab ve rıza, Allah’ın zâtı
na yaraşır keyfiyyette hakiki iki sıfatıdır.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Ölü dirinin sadaka ve duasından faydalanır mı?
dir?

2. Allah’a ihtiyacı olmadığını zannedenin hükmü ne
3. Kızmak ve razı olmak, Allah’ın sıfatlarından mıdır?

YİRMİ SEKİZİNCİ DERS

 َو ُن ْب ِغ ُض َم ْن، َوالَ َن َت َب َّر َأ ِم ْن َأ َح ٍد ِمن ُْهم،َأ َح ٍد ِمن ُْهم
ِ
َّ وال ن َْذك ُُر ُهم إِال،الح ِّق َي ْذك ُُر ُهم
َ  َوبِ َغ ْي ِر،ُي ْبغ ُض ُهم
ِ
 َو ُبغ ُْض ُهم ُك ْف ٌر،ان
ٌ وإح َس
ٌ وإيم
ْ ان
ٌ  َو ُح ُّب ُهم د،بِخَ ْي ٍر
َ ين
ٌ ونِ َف
ان
ٌ اق و ُط ْغ َي

93. “Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’in

ashâbını sever,
onlardan herhangi birisinin sevgisinde aşırıya kaçmayız. Onlardan herhangi birisinden de beri olduğumuzu
söylemeyiz. Onlara buğzedenlere ve hayırdan başka
türlü onları yadedenlere biz de buğzederiz. Onlardan
ancak hayırla söz ederiz. Onları sevmek din, îmân, ihsandır. Onlara buğzetmek ise küfür, nifak, tuğyândır.”

ِ ت ا ْل
ِ خ اَل َف َة َب ْعدَ رس
ول ال َّل ِه ﷺ َأ َّولاً أِلَبِي َبك ٍْر
ُ َِو ُن ْثب
ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِّالصد
يما َع َلى َج ِمي ِع
ِّ
ً يق َرض َي ال َّل ُه َعنْ ُه َت ْفض اًيل َل ُه َو َت ْقد
ِ  ُث َّم لِ ُع َم َر ْب ِن ا ْلخَ َّط،أْالُ َّم ِة
ان
َ  ُث َّم لِ ُع ْث َم،اب َر ِض َي ال َّل ُه َعنْ ُه
ِ ْب ِن َع َّف
ٍ ِ ُث َّم لِ َعلِ ِّي ْب ِن َأبِي َطال،ان َر ِض َي ال َّل ُه َعنْ ُه
ب َر ِض َي
ِ  وهم ا ْلخُ َل َفاء الر،ال َّله عنْه
.ون
َ ُون َو أْالَئِ َّم ُة ا ْل ُم ْهتَد
َ ُاشد
َّ ُ
ُ ُ َ ُ َ ُ

94.

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra,
halifeliği; onun fazîletinin, bütün ümmetin önünde
oluşunun bir belirtisi olarak ilk olarak Ebû Bekr es-

Gençler İçin Akâid Dersleri

125

Sıddîk radıyallahu anh için sâbit kabul ederiz. Sonra
Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh’ın halifeliğini (kabul
ederiz.) Sonra Osman radıyallahu anh için (halifeliği
sabit görürüz.) Sonra Ali b. Ebî Talib radıyallahu anh
için (halifeliği sabit görürüz.) İşte râşid halifeler ve
hidâyete iletilmiş olan imamlar bunlardır.”

ŞERH:
Allah Rasûlü’nün ashâbını, Rasûlullah’a olan sevgi
mizden ve onun da ashâbına olan sevgisinden ötürü se
veriz. Râfizîlerin, Ali b. Ebî Tâlib radıyallahu anh hakk ında
aşırı gittikleri gibi onların herhangi birini sevmede aşırılı
ğa gitmeyiz. Onlar öyle ifrata gittiler ki, onu ilahlık mer
tebesine çıkardılar. Yine biz, Sahabenin hiçbirinden uzak
olduğumuzu söylemeyiz. Biz onların, insanların îmân ve
ihsanda en olgunları, cihad ve itaatte de en yüceleri oldu
ğuna inanırız.
Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz. Onları sevmemek, ni
fak ve sapıklık alâmetidir. Onları hayırdan başka bir şey
le ananlara buğzederiz. Biz onları ancak hayırla anarız.
Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onları sevdi ve
bize de onları sevmemizi tavsiye etti. Onları sevmek dinin
sıhhati, îmânın ve ihsanın alâmetidir. Onları sevmemek
küfrün, sapıklığın ve azgınlığın alâmetidir.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra ilk hali
fe olarak, ümmetin en faziletlisi ve en hayırlısı olan Ebû
Bekir radıyallahu anh ’i görürüz. Çünkü Rasûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem birçok hadîsinde onun hilafetine işarette bu
lunmuştur. O, ümmetin halifesi olmaya en lâyık olan in
sandı. Müslümanlar Sakîfe günü ittifakla ona bey’at ettiler.
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Ondan sonra Ömer radıyallahu anh ’i halife olarak tanırız.
Onu da Ebû Bekir radıyallahu anh halife olarak tavsiye etti.
Sahâbe de ona bey’at etti. Onların her ikisi de Rasûlullah
sallallahu aleyhi vesellem’in sahâbesidir. Onların ardından Os
man b. A
radıyallahu anh halifedir. O, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in iki kızının kocasıdır. Bunlardan sonra
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kızı Fâtıma radıyallahu
anhâ ’nın kocası Ali b. Ebî Tâlib radıyallahu anh ’ı halife olarak
biliriz. Bu dört halife sahabenin en faziletlileridir. Onlar
râşid halifeler ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sün
netlerine uymamızı emrettiği hidâyet imamlarıdır.

ِ
ُ اه ْم َر ُس
ول ال َّل ِه ﷺ َو َب َّش َر ُه ْم
ُ ين َس َّم
َ َوإِ َّن ا ْل َع َش َر َة ا َّلذ
ُ  ن َْش َهدُ َل ُه ْم بِا ْل َجن َِّة َع َلى َما َش ِهدَ َل ُه ْم َر ُس،بِا ْل َجن َِّة
ول

ِ
، َو ُع َم ُر، َأ ُبو َبك ٍْر:��م
ْ  َو ُه، َو َق ْو ُل ُه ا ْل َح ُّق،ال َّله ﷺ
، ٌ َو َس ِعيد، ٌ َو َس ْعد، َوال ُّز َب ْي ُر، َو َط ْل َح ُة، َو َعلِ ٌّي،ان
ُ َو ُع ْث َم
ٍ وعبدُ الرحم ِن بن عو
 َو َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ا ْل َج َّراحِ َو ُه َو،ف
ْ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
.ين
َ ين َهذه أْالُ َّمة َرض َي ال َّل ُه َعن ُْه ْم َأ ْج َمع
ُ َأم

95. “Rasûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’in isimlerini saydığı

ve kendilerini cennet ile müjdelediği on kişinin, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in lehlerine yaptığı şehâdete
binâen, cennetlik olduklarına biz de şâhidlik ederiz.
Çünkü onun sözü hakkın kendisidir. Bunlar: Ebû
Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, ez-Zübeyr, Sa’d, Said,
Abdurrahman b. Avf ve Ebû Ubeyde b. el-Cerrah’dır ki
o bu ümmetin eminidir. Allah hepsinden razı olsun.”
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ِ
ِ اب رس
ول ال َّل ِه ﷺ
ُ َ ِ َو َم ْن َأ ْح َس َن ا ْل َق ْو َل في َأ ْص َح
ِ
ِِ
ِ اهر
ِ
ِ ِ و َأ ْزو
ٍ ات ِم ْن ك ُِّل َدن
ين
َ  َو ُذ ِّر َّياته ا ْل ُم َقدَّ س،َس
َ َ
َ اجه ال َّط
ِ س؛ َف َقدْ َب ِرئَ ِم َن النِّ َف
ٍ ِم ْن ك ُِّل ِر ْج
اق
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96. “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâb’ı, her

türlü pislikten tertemiz zevceleri ve her türlü kirlilikten
uzak mukaddes zürriyetleri hakkında güzel söz söyleyen kimse münafıklıktan beri olur.”

ŞERH:
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in, ashâbından on ki
şiyi açık seçik bir şekilde cennetle müjdelediğine îmân ede
riz. Çünkü o şöyle demiştir: “Ebû Bekr cennettedir. Ömer
cennettedir....”(27) Hadîsin devamında on kişinin diğerleri
sayılmıştır. Buna da, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in,
sahîh hadîslerde cennet ile müjdelendiğionlardan başkala
rına da inanırız.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâbı hakk ında
kötü söz söylemeyen ve onun temiz hanımlarını her türlü if
tira ve karalamadan tenzih edip, zürriyetini her türlü kötü
ve kirli şeylerden uzak bilen, uzak tutan ve onlara uymayı
emreden kimse, kendini nifaktan korumuştur.
Özet
Ashâbı ifrat ve tefritsiz severiz, onların haklarını ve fa
zîletlerini tanırız. Dört Halife’nin halife oluş sıralarına ve
(27) Ebû Dâvûd, Kitâbu’s-Sunne, hadîs no: 4649. Ahmed ve başkaları
da rivâyet etmişlerdir. Hadîs sahîhtir.

Tahâvî Şerhi

128

bu sırayla ashâbın en fazîletlileri olduklarına inanırız. Ra
sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in cennet’le müjdelediği on
sahabînin haklarını ve fazîletlerini tanırız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zürriyyetini ve kadınlarını da sever
ve sayarız. Kim bunlara dil uzatırsa, onu münafık sayarız.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Ashâb-ı Kirâm hakk ında görevimiz nedir?
2. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in zürriyyeti ve ha
nımları hakk ında inancımız nedir?
3. Ashâb’a dil uzatan hakk ında görüşümüz nedir?

YİRMİ DOKUZUNCU DERS

ِ
ِ ِ
 َو َم ْن َب ْعدَ ُه ْم ِم َن،ين
َ السابِق
َّ الس َلف م َن
َّ
َ
،- َو َأ ْه ُل ا ْل ِف ْق ِه َوالنَّ َظ ِر،أ ْه ُل ا ْلخَ ْي ِر َو أْالَ َث ِر-

اء
ُ َو ُع َل َم
ِ
ين
َ التَّابِع

ٍ  ومن َذكَرهم بِس،يل
ِ
وء َف ُه َو َع َلى
َ لاَ ُي ْذك َُر
ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ون إِلاَّ بِا ْل َجم
ِ ِالسب
يل
َّ َغ ْي ِر

97. “Önceki selef âlimleri ile onlardan sonra gelen

tabiîn -haber ve eser ehli ile fıkıh ve nazar ehli- ancak
güzellikle anılırlar. Onlardan kötülükle söz eden, hak
yolun dışında bir yol üzerindedir.”

ِ اء ع َلى َأح ٍد ِمن أْالَ ْنبِي
ِ ِ
ِ
اء
َ
َ
َ َولاَ ُن َف ِّض ُل َأ َحدً ا م َن أْالَ ْول َي
َ
ِ  َنبِي و:ول
ُ  َو َن ُق،الس اَلم
احدٌ َأ ْف َض ُل ِم ْن َج ِمي ِع
َ ٌّ
َّ َع َل ْي ِه ُم
ِ أْالَولِي
اء
َ ْ

98. “Hiçbir velîyi, hiçbir peygamber’den -hepsine

selam olsun- üstün tutmayız. Hatta: Bir tek peygamber
dahi bütün velîlerden daha fazîletlidir, deriz.”

ِ  وصح ع ِن ال ِّث َق،ون ُْؤ ِمن بِما جاء ِمن كَراماتِ ِهم
ات ِم ْن
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ
ِر َوا َياتِ ِه ْم
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99. “Onların (evliya’nın sahîh yolla) gelen kerametlerine ve güvenilir kimselerden sahîh olarak bize ulaşan rivâyetlerine inanırız.”

ŞERH:
Sahabe’den, tabiînden, salâh ve sünnete ittiba ehlinden
ve fıkıh âlimlerinden geçmiş ulemâyı ancak güzel bir öv
güyle anarız. Kim onları kötülükle anarsa, o dalâlet yolun
dadır. O alimlerimizi sevmek bize vaciptir. Onların gıybe
tini yapanlar bilmeli ki, onların etleri zehirlidir!
Muhyiddîn ibn Arabî ve benzeri dalâlet ehli gibi ve
lîleri asla peygamberlerden üstün tutmayız. Hatta tek bir
peygamberin, tüm velîlerden daha üstün olduğuna inanı
rız. Çünkü Yüce Allah, onları kullarının içinden seçip, on
lara nübüvvet ve hikmet vermiştir. Allah azze ve celle şöyle
buy urur: “Allah meleklerden ve insanlardan rasûller seçer.”
(el-Hacc: 75)

Velîlerin kerameti hakk ında gelen sahîh haberlere ina
nırız. Keramet Allah’ın, sâlih kullarına verdiği adet ötesi
işlerdir. Bunlardan sâbit ve sahîh olanlara inanır. Sabit ve
sahîh olmayanı ise reddederiz.
Bunun aslı Allah’ın Kitab’ında şöyle zikredilmiştir:
“Zekeriya Mihrab’da O’nun yanına her gittiğinde yanında
bir rızık buldu. Dedi ki: Ey Meryem, bu sana nereden geli
yor? (Meryem de) dedi ki: O Allah katındandır!” (Âl-i İmrân:
37)

Allah’ın bazı velî kulları îmân, takva, ihlâs ve ittiba ehli
olanlardır. Şeytan’ın velîlerinde görülen harikulade işlere
gelince bunlar Allah’tan birer ikram değil, tuzaktır.
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Özet
Selef-i Sâlihîn’in bütün âlimlerini ancak hayırla ana
rız. Velîleri peygamberlerden üstün tutmayız. Evliyanın
kerâmetlerine inanırız.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Selef-i Sâlihîn hakk ında görüşümüz ne olmalıdır?
2. Velîleri peygamberlere üstün tutmak caiz mi?
3. Velîlerin kerâmeti nedir? Bunun caiz olduğuna dair
bir delil zikrediniz.

OTUZUNCU DERS

ِ ون ُْؤ ِمن بِ َأ ْشر
ِ  و ُن ُز، ِم ْن ُخروجِ الدَّ َّجال:اط السا َع ِة
ول
ُ
َ
ُ
َّ
َ
ِ ابن مريم ع َلي ِه السالم ِمن الس
ِ
 َون ُْؤ ِم ُن،ماء
َّ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ ِ يسى
َ ع
ِ
ِ ِ الشم
ِ األر
ض ِم ْن
ْ  َو ُخ ُروجِ َدا َّبة،س م ْن َمغ ِْربِ َها
ْ َّ بِ ُط ُلو ِع
َم ْو ِض ِع َها

100. “Deccal’in çıkması, Meryem oğlu İsa

aleyhisselam’ın

gökten inişi gibi kıyâmet alâmetlerine de îmân ederiz.
Güneşin batısından doğacağına, Dâbbetu’l-arz’ın bulunduğu yerden çıkacağına da inanırız.”

ِ والَ نُصدِّ ُق ك
 َوالَ َم ْن َيدَّ ِعي َش ْيئ ًا،َاهن ًا َوالَ َع َّراف ًا
َ
َ
ِ ُ ِيخَ ال
اع األُ َّم ِة
َ وإج َم
ْ والس َّن َة
َ ف الكت
ُّ َاب
ُ

101. “Hiçbir kâhin’i, hiçbir arrâf’ı; Kitab’a, sünnet’e
ve ümmetin icmâ’ına muhalif herhangi bir iddiada bulunanı da tasdîk etmeyiz.”

ŞERH:
Kıyâmet saatinin alâmetleri olduğuna ve bu alametle
rin çık ışıyla kıyâmet saatinin yaklaşmış olacağına inanırız.
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem bunu hadîslerinde haber
vermiştir.
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“Siz on alâmet görmeden kıyâmet kopmayacaktır.”
Bundan sonra Deccal’i, Dabbetu’l-Arz’ı, güneşin batıdan
doğacağını ve İsa aleyhisselâm’ın gökten ineceğini zikretti.(28)
Bunlar kıyâmet’in büy ük alametlerindendir. Bunların
dışında küçük alametleri de vardır.
Gaybı bildiğini söyleyen ve gaybdan haber veren ne bir
kâhin’i (medyum) ve ne de bir falcı’yı doğrulayıp tasdîkle
meyiz. Çünkü Allah azze ve celle, “Hiçbir nefis yarın ne elde
edeceğini bilemez.” (Lokman: 34) buy urmuştur. Yine bir baş
ka ayet-i kerîmede şöyle buy uruluyor: “De ki: Göklerde ve
yerde Allah’tan başka hiçbir kimse gaybı bilmez.” (en-Neml:
65)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buy uruyor:
“Kim bir falcı veya kâhine (medy uma) gider de onu doğru
larsa, Muhammed’e indirileni inkâr etmiştir.(29)
Yine Allah’ın Kitab’ına ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve
Sünnet’ine ve ümmet’in icma’ına ayk ırı davranan
kimselerin görüşlerini kim olurlarsa olsunlar, kabul etme
yiz.
sellem’in

Özet
Kıyâmet’in büy ük ve küçük alametlerine inanıyoruz.
Kitab’a, Sünnet’e ve İcma’ya karşı gelenleri ve kâhin ve
medy umları yalanlarız.
Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Kıyâmetin alametlerinden dört tanesini zikrediniz.
2. Kahin ve falcı’ya gidenin hükmü nedir?
(28) Müslim, Kitâbu’l-Fiten, (4/315); İbn Mâce, Eşrâtu’s-Sâa (2/258).
(29) Ebû Dâvûd (3904); Tirmizî (135); İbn Mâce (639). Hadîs sahîhtir.

OTUZ BİRİNCİ DERS

 وال ُف ْر َق َة َز ْيغ ًا َو َع َذاب ًا،الج َما َع َة َح ًّقا َو َص َواب ًا
َ َون ََرى

102. “Cemaati hak ve doğru, tefrika’yı sapıklık ve
azab olarak görürüz.”

ِ ِ
ِ
ِ
دين
ين الله في
ُ وهو
ُ ، ٌالسماء َواح��د
ُ َود
َّ األرض َو
َ اإلس
ين ِعنْدَ ال َّل ِه
َ ِّ ﴿إِ َّن الد: قال الله تعالى،ِ�لام
ْ
ِ ْيت َلك ُْم إ
ِ ْإ
ال ْس اَل َم
ُ ﴿و َر ِض
َ : وقال تعالى،﴾ال ْس اَل ُم
﴾ِدينًا

103. “Allah’ın yeryüzündeki dini de, semadaki dini
de birdir. O da İslâm dinidir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz Allah nezdinde din İslâmdır.” (3/Âl-i
İmrân, 19) Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ve size
din olarak İslâm’ı beğenip seçtim.” (5/el-Mâide, 3)

ِ ِ َو َب ْي َن الت َّْشبِ ِيه َوال َّت ْعط،َو ُه َو َب ْي َن ا ْل ُغ ُل ِّو َوال َّت ْق ِص ِير
،يل
ِ  َو َب ْي َن أْالَ ْم ِن َو إْال َي،َو َب ْي َن ا ْل َج ْب ِر َوا ْل َقدَ ِر
اس

104. O din aşırı gitmek ile kusurlu kalmak arasında,

teşbîh ile ta’til arasında, Cebriye ile Kaderiye arasında,
kendisini emin hissetmek ile ümit kesmek arasında bir
yoldur.”

Gençler İçin Akâid Dersleri

135

ŞERH:
Cemaati hak ve doğru üzere; sırât-ı müstakîm, Kur
tuluş Fırkası (Fırka-i Nâciye) olarak görürüz. Cemaat,
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in üzerinde olduğu yol
üzere bulunanlardır. Onlardan başka topluluklar dalâlet
fırkalarıdır. Onların yolu haktan sapma ve hakk ı bırak ıp
başkasını yol edinmedir. Bu yol dünya ve âhirette azaptır.
Zira Allah azze ve celle şöyle buyurur: “Ve şüphesiz bu be
nim dosdoğru yolumdur. Ona uyun, onun dışındaki yollara
uymayın. Sizi O’nun yolundan ayırır.” (el-En’am: 153)
Allah’ın dini tektir. O da İslâm’dır: “Allah katında din
ancak İslam’dır.” (Âl-i İmrân: 19) “Kim İslam’dan başka bir
din arzu ederse, Allah ondan o dini kabul etmeyecektir. Ve
o Ahiret’te hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân: 85)
“Ve sizin için din olarak İslam’dan razı oldum.” (el-Mâide:3)
İslam, Allah katında hak ve tek dindir. Allah bütün
peygamberleri insanlara İslam ile göndermiştir. İslam, yal
nızca Allah’a ibâdet etmek ve koyduğu şerîata göre ibâdet
etmektir. İslam ile gönderilmiş olmayan hiçbir peygamber
yoktur. Ya’ kûb’un çocukları; “Ve biz O’na teslim (islam)
olanlarız.” (el-Bakara: 133) demişlerdir. Mûsâ aleyhisselâm da
şöyle demişti: “Ey kavmim! Eğer siz Allah’a îmân edip müs
lüman olduğunuzu söylüyorsanız, yalnız O’na tevekkül edi
niz.” (Yunus: 84) Belk ıs, “Ben Süleyman’la beraber alemlerin
Rabb’ine teslim (islam) oldum” (en-Neml: 44) demişti. İsa aley
hisselâm’ın havarileri de şöyle demişlerdi: “Allah’a îmân et
tik. Bizim müslüman olduğumuza şahid ol!” (Âl-i İmran: 52)
İslam vasat (dengeli) bir dindir: “İşte böylece biz sizi va
sat bir ümmet kıldık.” (el-Bakara: 143)
İslam, ibâdette aşırılık ile tembellik arası vasat (den
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geli) bir dindir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem hakk ında da
aşırılık ve kadrini bilmemek arası orta (dengeli) bir yoldur.
İslâm, Allah’ın sıfatları hakk ında da Allah’ı yaratılmışla
ra benzetmek ile sıfatları iptal edip manasını inkar etmek
arasında vasat (dengede) bir yol izler. Kader hususundada
insan iradesini tamamen yok sayan “Cebriye” ile, insanı
fiillerinin yaratıcısı olarak gören “Kaderiye” arasında orta
(dengeli) bir yoldur. Yine İslam, Allah’ın imtihanından
korkmakla, O’nun rahmetinden ümit kesmemek arasında
dengeli bir yoldur.

OTUZ İKİNCİ DERS

ِ َفه َذا ِدي ُننَا واعتِ َقادنَا َظ
 َون َْح ُن ُب َر َء ُاء إِ َلى،اه ًرا َو َباطِنًا
َ
ُ ْ َ
َ ال َّل ِه َت َعا َلى ِم ْن ك ُِّل َم ْن َخا َل
ف ا َّل ِذي َذك َْرنَا ُه َو َب َّينَّا ُه
ِ يم
ِ َْون َْس َأ ُل ال َّل َه َت َعا َلى َأ ْن ُي َث ِّب َتنَا َع َلى إ
 َو َيخْ تِ َم َلنَا،ان
َ ال
ِ  و آْالر،اء ا ْلمخْ تَلِ َف ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
،اء ا ْل ُم َت َف ِّر َق ِة
َ َ
ُ  َو َي ْعص َمنَا م َن أْالَ ْه َو،بِه
ِ وا ْلم َذ
ِ اه
 ِم ْث َل ا ْل ُم َش ِّب َه ِة َوا ْل ُم ْعت َِز َل ِة َوا ْل َج ْه ِم َّي ِة،الر ِد َّي ِة
َّ ب
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
السنَّ َة
َ َوا ْل َج ْب ِر َّية َوا ْل َقدَ ِر َّية َو َغ ْي ِره ْم م َن ا َّلذ
ُّ ين َخا َل ُفوا
، َون َْح ُن ِمن ُْه ْم ُب َر َء ُاء،الض اَل َل َة
َّ  َو َحا َل ُفوا،َوا ْل َج َما َع َة
ِ
ِ
 َوبِال َّل ِه ا ْل ِع ْص َم ُة َوالت َّْوفِ ُيق.اء
ُ َو ُه ْم عنْدَ نَا ُض اَّل ٌل َو َأ ْرد َي

105. “İşte bu bizim dinimiz, zâhiren ve batınen i’ti-

kâdımızdır. Bizler Yüce Allah’a, sözünü ettiğimiz ve
açıkladığımız hususlara muhalefet eden herkesten
uzak olduğumuzu bildiririz. Yüce Allah’tan bizlere
îmân üzere sebat vermesini ve îmân ile hayatımızı sona erdirmesini, cemaate muhalefet eden, dalâlet ile
ahidleşmiş bulunan Müşebbihe, Mutezile, Cehmiye,
Cebriye, Kaderiye ve diğer çeşitli hevâlardan, farklı
farklı görüşlerden ve bayağı mezheblerden muhafaza
buyurmasını dileriz. Biz onlardan uzağız, bize göre
onlar sapık, bayağıdırlar. (Bunlardan) koruyacak olan
ve başarıyı ihsan edecek olan Allah’tır.”
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ŞERH:
Biz bu eseremizde kısaca dinimizin ve akîdemizin ne
olduğunu açıkladık. Kitabımızda dile getirdiklerimizin
hepsi, zâhirde ve bâtında bizim akîdemizdir. Biz, gizledik
lerinin aksini dışa vuranlardan değiliz. Anlattıklarımıza
ayk ırı her söz ve buna ayk ırı davranan her kişiden Allah’a
sığınırız.
Peygamberimizin dualarında söylediği gibi; O’ndan,
bizi dininde sebat üzere kılmasını dileriz: “Ey kalpleri çevi
ren! Kalbimi senin dinin üzere sâbit kıl!”(30)
Rabbimizden dilediğimiz, bizi hevânın her türünden,
fasid evhamdan, itikad konusunda çarpışan sözlerden ve
görüşlerden; Müşebbihe, Mu’tezile, Cehmiyye, Cebriyye,
Kaderiyye gibi sapık mezheplerin şerrinden korumasıdır!
Onların hepsi Sünnet’e ve müslümanların hak olan cema
atine ayk ırı tavır koy up, dalâlete saptılar ve dalâlet görüş
lerini yaydılar. Biz onlardan olmadığımızı açıkça ilan ede
riz. Zira müslümanın, küfür ve bid’at ehlinden olmadığını
açıkça söylemesi gerekir.
Koruyan ve muvafak eden, Allah’tır. Allah’ın salâtı ve
selâmı, rasûlü Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’in üzeri
ne olsun!

(30) Ahmed (4/182); İbn Mâce (1/72).
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