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﴾ ُ ِ َ ْ ُ ا ِ َّ َ ا ْ َّـَכ َأ َّא ِإ ِ  ْ َّ ـ َ ـ َ ـא  َ ـ َّ ﴿َر

 “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur; şüphesiz sen işi-
tensin, bilensin.” [Bakara, 2/127]

َ ْ َ  َ א، َو ً ِ א َ َכ  ِ ْ َ ِ א، َو ً ِ א َ  ُ َّ َ ُכ َ  ْ َ ْ َّ ا ُ َّ «ا
ًא» ــ ْ ـ َ  ٍ َ َ  ِ ِ  

Allah’ım! Amellerimin tümünü sâlih ve yalnız senin 
için hâlis kıl! Amellerimden hiçbir şeyi başkası için 
yapılmış kılma!

Allah’ım! Bu kitabı yazan, okuyan, dinleyen ve yayın-
layan için faydalı kıl… Âmîn.



Yeni Baskının Önsözü

Hamd âlemlerin rabbi Allah içindir. O’nun emîn elçisi, nebî 
ve rasûllerin sonuncusuna, âilesine, ashâbına ve kıyâmete kadar 
onu dost edinip şerîatına destek olanlara ve savunanlara salât ve 
selâm olsun.

Şüphesiz ki bu kitabın okuyucular tarafından kabul görmesi 
Allah’ın bana lütfundandır. –Zaten Allah’ın bana lütfu çok büyük-
tür- Hamd ve minnet Allah’a aittir. Okuyucuların bu ilgisi kitabın 
önceki baskısının kısa zamanda tükenmesine yol açtı. Kitabı yeni-
den basmaya karar verdiğim zaman önceki baskıyı inceleyip göz-
den geçirmek üzerime bir hak oldu. Önemli gördüğüm şeyleri ilâve 
ettim ve düzeltmeler yaptım. Bu yeni baskıyı süsleyen şeylerin en 
değerlisi ise bir grup değerli ilim adamının; kitabı okumak, düzelt-
mek ve takdim yazıları yazmak lütfunda bulunmalarıdır. Bunlar:

Fazîlet sâhibi Allâme Abdullah b. Abdirrahmân el-Cibrîn.

İslâmî İşler, Vakıflar, Davet ve İrşâd Bakanı Değerli Şeyh 
Sâlih b. Abdilaziz b. Muhammed Âlu’ş-Şeyh.

İmam Muhammed b. Su‘ûd İslâm Üniversitesi Akîde Bölümü 
hocası Prof. Dr. Nâsır b. Abdilkerîm el-Alî el-Akl.

İmam Muhammed b. Su‘ûd İslâm Üniversitesi Akîde Bölümü 
hocası Prof. Dr. Muhammed b. Abdirrahmân el-Humeyyis.

Nitekim bu kitap değerli hocamız, büyük âlim Abdullah b. 
Abdilaziz el-Akîl’in huzurunda düzenlenen pek çok ders halkasın-
da okunmuş, o da bu kitabı övmüş, ders olarak okutulmasını ve 
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basılıp dağıtılmasını tavsiye etmiştir. Allah onu hayırla mükâfat-
landırsın.

Ayrıca şu ilim adamları kitabı inceleyip gözden geçirmişlerdir:  
Fazîlet sâhibi eş-Şeyh el-Allâme Sâlih b. Fevzân el-Fevzân. Bana 
isabetli görüşlerini ve başarılı incelemelerini armağan etmiştir.

Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebevî İdâresinin başkanı değer-
li Şeyh Sâlih b. Abdirrahmân el-Husayyin. 

İmam Muhammed b. Su‘ûd İslâm Üniversitesi Arap Dili Fa-
kültesi Öğretim Kurulu Üyesi Faziletli Şeyh Prof. Dr. Abdulmuh-
sin b. Abdilaziz el-Asker pek çok düzeltmeler yapmış ve isabetli 
görüşler serdetmiştir.

Bu kitap bir çok devlette defalar basıldı. Bu baskılardan biri 
de Medine’de Melik Fehd Mushaf-ı Şerif Matbaasının baskısıdır. 
Konuşulmakta olan çeşitli dillere tercüme edildi. Bütün bunlar 
Allah’ın lütfu, keremi ve ihsânıdır.

Onların hepsine en içten teşekkürlerimi sunuyor ve yaptıkları-
nın karşılığında gayretlerinin mükâfatı olarak Allah’tan kendilerine 
kat kat ecir ve sevap vermesini, onları en yüksek derecelere yükselt-
mesini ve ilimlerini Müslümanlar için yararlı kılmasını diliyorum. 
Allah teâlâ onları her türlü iyilikle ve bol sevapla mükâfatlandırsın. 
Şüphesiz O, her şeyi işiten ve dualara icâbet edendir.

Yüce Allah’tan bu yeni baskının da kabul görmesini, onu yüzü 
için ihlasla işlenmiş bir amel kılmasını, benden kabul etmesini, be-
nim için sevabını yazmasını ve Müslümanları bundan yararlandır-
masını diliyorum. Şüphesiz O’nun bunu yapmaya gücü yeter. 

Allah’ın salâtı ve selâmı ve bereketleri hidâyet rehberi, müj-
deleyici ve aydınlatıcı, peygamberimize, âilesine ve ashâbının tü-
müne olsun. 

Bağışlayıcı Rabbinin merhametine muhtaç 
Abdullah b. Abdilhamîd el-Eserî 

13 Rabiu’s-Sânî 1428 h.



Faziletli Şeyh Allâme 
Abdullah b. Abdirrahman el-Cibrîn’in 

Takdim Yazısı

Bir ve tek olan Allah’a hamd olsun. O eşsizdir, Sameddir/herkes 
O’na muhtaç oluğu halde O hiç kimseye muhtaç değildir. Doğurma-
mış ve doğurulmamıştır ve O’na hiçbir şey denk değildir. Bitmez 
tükenmez ve gereken en üstün övgülerle O’na hamd ve O’na şükre-
derim. O’ndan başka hak ilâh olmadığına şâhitlik ederim. O tektir 
ve ortağı yoktur. Ortaklardan münezzehtir ve eşsizdir. Seçilenlerin 
en üstünü Muhammed’e, âilesine, ashâbına ve kendisini Allah yo-
luna adayanlara salât ve selâm olsun.

“el-Vecîz fî Akîdeti’s-Selefi’s-Sâlih Ehli’s-Sunne ve’l-Cemâa” isimli 
bu kitabı okudum ve onun çok değerli bir kitap olduğunu gördüm. 
Müellif kendisini, doğru görüşler ile sınırlandırmış, delilin destek-
lediği yola sarılmış, her çeşidiyle tevhîd konusunda, kaza ve kadere 
îmân konusunda ve sahîh i’tikâdı ilgilendiren diğer pek çok konuda 
Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Hadîs’in görüşlerini anlatmış, te’vilci ve tah-
rifçi bid’atçilerle tartışmaya girmemiştir.

Müellif, hak ve doğruya yönelen kimseleri ikna eden yeterli 
delilleri getirmiş, Ehl-i Sünnet’ten ve ümmetin selefinden onların 
delile sarıldıklarını,  bid’at ve sonradan uydurulan şeylerden uzak 
durduklarını ifade eden deliller nakletmiştir. Allah onu iyilikle 
mükâfatlandırsın ve güzel niyetini karşılıksız bırakmasın. En iyi 
bilen Allah’tır. Allah’ın salât ve selâmı Muhammed’in, âilesinin ve 
ashâbının üzerine olsun.

Abdullah b. Abdirrahmân el-Cibrîn 
13 / 7 / 1421 h.



Değerli Şeyh 
Sâlih b. Abdilaziz b. Muhammed Âlu’ş-Şeyh’in

Takdim Yazısı

Kemâl, cemâl ve celâl sıfatlarıyla tek olan Allah’a hamd olsun. 
O’na hamd eder, O’na şükreder ve O’ndan başka hak ilâh olmadı-
ğına şâhitlik ederim. O tektir, ilâhlığında ortağı yoktur, rabliğinde 
dengi yoktur, isim ve sıfatlarında benzeri yoktur.

نث  1  2  43   5     6  7  8  مث
“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur; O her şeyi işiten 
ve görendir.” [Şurâ: 11]. 

Muhammed’in de onun kulu ve elçisi olduğuna şâhitlik ederim. 
O âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah onu, hidâyet ve hak 
dîn ile; insanları kullara ibâdetten kulların Rabbine ibâdete, dînlerin 
zulmünden İslam’ın adâletine, dünyanın darlığından dünyanın ve 
âhiretin genişliğine çıkarmak için göndermiştir. Rabbimin salâtları 
ve selâmı onun, âilesinin ve bütün ashâbının üzerine olsun.

Bu girişten sonra;

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamber olarak gönderil-
mesinden önce insanlar büyük bir cahiliye içindeydiler. Şirkin ve 
cehâletin karanlıklarında ve hurafelerin egemenliği altında yaşı-
yorlar, çekişmeler ve kabile kavgaları içinde birbirlerini kırıyorlar, 
birbirlerini esir alıp öldürüyorlardı. İlkel, barbar ve dağınık bir ha-
yat yaşıyorlardı. Parolalarını şu şiirle ifade ederlerdi: 

Kendi silahıyla savunmayan yıkılır, yok olur; 
İnsanlara zulmetmeyen zulüm görür.



Allah teâlâ İslâm güneşinin doğmasına izin verinceye ve in-
sanlığa “Allah’tan başka hak ilâh ve Ondan başka gerçek 
ma’bûd olmadığını” ilan etmesi için Muhammed sallallahu aleyhi ve 

sellem’i peygamber olarak gönderinceye kadar bu böylece sürüp gitti. 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Allah’ın kul üzerindeki hakkı ve yaratılışın 
en büyük gayesi olan tevhîdi getirdi: 

نث I   H  G  F  E  D   C  مث
“Ben insanları ve cinleri sadece bana ibâdet etsin-
ler diye yarattım.” [Zariyat: 56].

Bütün peygamberler tevhîd ile gönderildi, kitaplar onunla in-
dirildi ve cihâd bayrağı onun için çekildi.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’de on üç sene boyunca 
insanları tevhîde çağırdı, gönüllerin derinliklerine onun köklerini 
dikti, kalplerinin derûnuna onun temellerini ve direklerini yerleş-
tirdi ve vicdana onun rükünlerini sabitledi. Öyle ki yolcuları için 
tevhîdin yolu aydınlandı ve istek duyanlar için onun işaretleri/
alâmetleri belli oldu. Böylece Allah teâlâ hakkı açığa çıkardı, bâtılı 
yok etti ve kalpleri saf tevhîdin nurlarıyla aydınlattı. Onu şirkin 
kirlerinden temizledi ve parlattı.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalpler çorak bir arazi halin-
deyken geldi ve onları tevhîdin tertemiz suyu ile suladı, ihlâs pına-
rından kandırdı. Kur’an ve Sünnete tâbi olma delili onları Allah’a 
götürdü. Sonunda kalpler harekete geçti, gelişti, serpildi ve çeşit 
çeşit güzel meyveler verdi. Ümmet zelil iken aziz ve şerefli oldu, 
parça parça iken birleşti mağlup bir halde iken galip hale geldi.

Allah’ın takdir ettiği şey gerçekleşinceye kadar akîde kendi 
saflığı, temizliği ve berraklığı üzere devam etti. Sonunda olanlar 
oldu ve kalbinde saf tevhîd duygusunu taşımayanlar da Allah’ın 
dînine girdi, insanlarda bozulmalar meydana geldi, yolları parça 
parça oldu, bozuk mezhepler ve yıkıcı fikirler revaç buldu. Her ta-
rafı fitneler kapladı, bütün şiddetiyle bid’atler yayıldı. Ta ki göz-
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ler kayıp yürekler ağza geldiği ve müminler imtihan edilip şiddetli 
bir sarsıntı ile sarsıldıkları zaman Allah teâlâ insanları nübüvvet 
kandilinin altında ve îmân kalesinde tekrar toplayacak, onlara ba-
tılın geçersizliğini açıklayacak, yalancıların iddialarını çürütecek 
ve onları selef-i sâlihîn’in yoluna döndürecek hidâyet önderleri ve 
aydınlatıcı âlimler gönderdi. 

İslâm ümmetinin tarihini dikkatle inceleyen bir kimse gö-
rür ki, onun güçlenmesi, yükselmesi, başarısı ve diğer milletlere 
hükmetmesi ile akîdesinin saflığı, Allah’a yönelişindeki samimiye-
ti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine tâbi olması, selef-i 
sâlihîn’in yolundan gitmesi, selef imamlarının etrafında toplanması 
ve bu konuda ihtilaf etmemesi birbirine bağlıdır. Aynı şekilde üm-
metin alçalması, zayıflaması ve diğer milletlerin egemenliği altına 
girmesi ile dînde bid’atlerin ve uydurma şeylerin çıkması, Allah’a 
ortaklar koşulması, sapık fırkaların ortaya çıkması, itaatten uzak-
laşılması ve selef imamlarına karşı çıkılması birbirine bağlıdır.

İnanç bozuklukları, selef-i sâlihîn yolundan sapmalar ve sa-
pık mezheplerin mensuplarının süslü sözlerine aldanmalar üm-
meti parçalamış, kuvvetini zayıflatmış şevket ve heybetini kır-
mıştır. Realite bunun şahididir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, 
ashâbının ve hidâyet önderlerinin yoluna tekrar dönmenin dışın-
da başka çıkış yolu yoktur. Bu ümmetin sonradan gelenleri, an-
cak öncekilerin kendilerini düzelttikleri şeylerle düzeleceklerdir. 
Tevhîd yolundan sapmak ve selef-i sâlihîn yönteminden yüz çe-
virmek, adâlete aykırıdır ve akıldan uzaklaşmaktır. Allah teâlâ 
şöyle buyurmaktadır: 

  (       '   &   %   $   #   "   ! نث 
(  *  +,    ?  مث

“Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gön-
derdik ve insanların adâleti yerine getirmeleri için 
beraberlerinde kitabı ve mîzânı indirdik.” [Hadid: 25].
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En büyük adâlet tevhîddir. O adâletin başıdır. Adâlet onunla 
ayakta durur. Şirk ise en büyük zulümdür. Allah teâlâ Lokman’ın 
oğluna vasiyetini anlatırken onun ağzından şöyle nakleder:

نث>  =  <  ?@  E  D  C    B  A  مث
“Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, 
büyük bir zulümdür.” [Lokman: 13]

Ebu’d-Derda radıyallâhu anh’den şöyle rivâyet edildi: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah teâlâ şöyle buyurdu: “Be-
nimle insanlar ve cinler arasında çok önemli bir hesaplaşma olacaktır; 
yaratan benim ama benden başkasına ibâdet ediliyor, rızık veren benim 
ama benden başkasına şükrediliyor.” [Taberânî, Müsnedu’ş-Şâmiyyin, Beyhakî, 
Şuabu’l-Îmân, Deylemî, Musnedu’l-Firdevs].

Seni Allah yarattığı halde O’na ortak koşman en büyük iftiradır.

Allah teâlâ ıslâhı emredip fesâdı ve bozgunculuğu yasakladığı 
zaman şöyle buyurdu: 

   ¯  ®  ¬«  ª  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £ نث
°  ±  ²  ³  ´  مث

“Islâh edilmesinden sonra yeryüzünde bozguncu-
luk yapmayın. Allah’a korkarak ve (rahmetini) 
umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere 
Allah’ın rahmeti çok yakındır.” [Araf: 5].

En büyük bozgunculuk insanların akîdelerini, tasavvurları-
nı ve düşüncelerini bozmak, Allah’a olan yolculuklarında yollarını 
kesmek ve Allah’ın onları üzerinde yarattığı fıtrattan uzaklaştır-
maktır. Bir hadiste şöyle buyurulur: “Her doğan fıtrat üzere doğar; 
sonra annesi ve babası onu Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır veya 
Mecûsileştirir.” [Müslim].

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in şu sözü de bunu destek-
lemektedir: “İyi dinleyin Rabbim bana bugün öğrettiklerinden bilmedi-
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ğiniz şeyleri size öğretmemi emretti. (Allah buyurdu ki:) Kula verdiğim 
her şey helaldir. Ben kulumu tamamen masiyetlerden temiz ve hanîf ve 
fıtrat üzere (hidâyeti kabule elverişli) bir şekilde yarattım. Fakat onla-
rın yanına şeytanlar geldiler, onları dinlerinden alıp götürdüler; benim 
helal kıldığım şeyleri onlara haram kıldılar ve hiçbir delil indirmediğim 
şeyleri bana ortak koşmalarını emrettiler.” [Müslim].

Şüphesiz ki bu en büyük ve en çirkin zulümdür. Nasıl olmasın 
ki, bunun sonu dünyada ve âhirette hüsrandır.

Çok değişik şeylerin ortaya çıktığı ve dünyayı isteyenlere dün-
yanın cazip hale geldiği şu son zamanlarda heva ve heves sâhipleri 
maskelerini indirdiler ve onların bid’atleri ortalığa yayıldı, selefle-
rinin tarih olmuş görüşleri diriltildi, unutulup gitmiş olan kitapları 
çıkarıldı, yeni fikirler zuhûr etti. Niyetleri, yönelişleri birbirinden 
farklı, gayeleri ve vasıtaları birbirine zıt çağdaş cemaatler ortaya 
çıktı. Her ortaya çıkan cemaat ve grup diğerini lanetledi. İnsanlar 
tevhîd ve sünnet hakkında ileri geri konuştular. İnsanların düşün-
celerini kirlettiler. Onların akîdelerini bozdular, şirke düşmeleri-
ni kolaylaştırdılar. Fitnelerin bayraktarlığını yaptılar. Halifelerin 
verdikleri hükümlere itiraz ettiler. Hidâyeti açıkça gördükten son-
ra Peygamber’e karşı çıktılar. Müminlerin yolundan başka bir yola 
tâbi oldular.

Bu ümmetin gayretli âlimlerinin ve sünnete bağlı davetçilerin 
üzerine düşen görevlerden biri de dînin esaslarını açıklamak, selef 
yönteminin özelliklerini beyân etmek, onların yolunu izah etmek, 
hidâyet önderleri âlimlerin kitaplarını insanların anlayışına yak-
laştırmak, onların tahkîklerini ve ibârelerinin şerhlerini yaparak 
yayınlamak, maksatlarını beyân etmek, tevhîd konusuna, dersle-
rinde, hitabetlerinde, konferanslarında ve te’lif ettikleri eserlerde 
izledikleri yönteme özen göstermek, insanları Allah’ın aşağıdaki 
emrini yerine getirmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yo-
lunu izlemeleri, sünnetine bağlanmaları ve onun ashabının izinden 
gitmeleri için irşâd etmektir:
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  K  J  IH    G  F  E   D  C   B  A  @  ?  > نث
M   L  مث

“(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana 
uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı ba-
ğışlasın. Allah ğafûr ve rahîmdir.” [Al-i İmran: 31]

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Size Allah’tan 
korunup sakınmayı, Habeşli bir köle bile olsa yöneticileri dinleyip itaat 
etmeyi tavsiye ederim. Muhakkak ki sizden, benden sonra yaşayacak olan 
kimseler, yakında çok ihtilaflar görecekler. Dolayısıyla benim sünnetime; 
doğru yolu bulan, hidâyete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bun-
lara azı dişlerinizle yapışır gibi sımsıkı sarılın. Dinde sonradan çıkarıl-
mış şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bid’attir ve 
her bid’at sapıklıktır.” [Ebû Dâvûd].

İşte âlemlerin Rabbinin rızasına ulaştıran sırat-ı mustakîm 
(doğru yol) budur. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J نث
Z  Y  X  WV  ]   \  [  مث

“Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna 
uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi 
Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Al-
lah size bunları emretti.” [En‘âm: 153]

Bu yol, Allah Rasûlü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in davet 
ettiği yoldur.

Allah teâlâ şöyle buyurdu: 

  ^    ]   \[   Z   Y   X   W   VU      T   S   R    Q   P نث 
_  `  c  b   a  مث

“(Rasûlüm!) De ki: ‘İşte bu, benim yolumdur. Ben 
Allah’a aydınlık bir yol üzerinde çağırıyorum, 
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ben de bana uyanlar da. Allah’ı (ortaklardan) ten-
zih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim.’” 
[Yûsuf: 108].

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in haber verdiği fırkayı 
nâciyenin akîdesidir. O şöyle buyurmaktadır: “Ümmetimden Allah’ın 
emrini yerine getiren bir topluluk hiç eksik olmayacaktır. Onları terk 
edenlerin onlara hiçbir zararı olmayacak, Allah’ın emri gelip kıyâmet 
kopuncaya kadar bu hal üzere devam edecekler.” [Buhârî].

Bu topluluk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ve ashabının 
yolundan gitmeye devam eden topluluktur. Bir hadiste Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: 

“…İsrail oğulları yetmiş iki dînî fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 
yetmiş üç dînî fırkaya ayrılacak. Bunlardan biri hariç, hepsi cehennem-
dedir.” Bu hadisi rivâyet eden Abdullah b. ‘Amr: Bunlar kim ya 
Rasûlallah? diye sordu. “Benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır” 
buyurdu. [Tirmizî].

Dolayısıyla bu konuya itina göstermenin, yollarının parçalan-
maması, heva, heves ve fitnelerin labirentlerinde şaşırıp sapıtma-
maları için yeni yetişen nesli buna göre eğitmenin ve bilinçlenme-
nin yönünü düzeltmenin önemi kendiliğinden anlaşılmıştır.

Ders, araştırma ve te’lif yönünden pek çok hocalarımızı, âlim-
lerimizi ve bir grup ihlâslı ilim talebesini Allah teâlâ bu konuyla 
ilgilenmeye muvaffak kılmıştır. Bunlardan birisi de “el-Vecîz fî 
Akîdeti’s-Selefi’s-Sâlih” isimli bu güzel ve gönlü huzura erdirici 
eserin müellifi Şeyh Abdullah b. Abdulhamîd el-Eserî kardeştir.

Kendisi benden bu kitabı okumamı ve bir takdim yazısı yaz-
mamı istedi. Kitabı inceleyip okuyunca gördüm ki maksadı çok gü-
zel ifade etmiş, teşekkürü hak edecek bir gayret ortaya koymuş, 
çarpıcı bir üslup, kolay bir ibâre ve güzel bir sunumla selef i’tikâdını 
topluca anlatmış, konuların tasnif ve tertibinde başarılı olmuş ve 
takdimini yaptığımız bu baskı meydana gelmiştir. Bu sebeple kita-
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bın bu baskısında bir önceki baskıda bulunmayan düzeltici oldukça 
basit notlar ve ilaveler vardır.

Bu kitabın en önemli özelliklerinden birisi de temel 
kaynaklara dayanması, selefin ibârelerine önem vermesi, 
Kitap ve Sünnet'ten delilleri toplaması ve sahâbe, tâbiîn ve 
selef imamlarının görüşlerini zikretmesidir.

Şüphesiz bu ve benzeri kitaplar muvahhidlerin gözle-
rini aydınlatacak, onların kalplerini ferahlatacak, düşman-
larının boğazlarını tıkayacak ve göğüslerini daraltacak ki-
taplardır.  

نث ½  ¾  ¿    Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  مث
“Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat in-
sanların çoğu (bunu) bilmezler.” [Yûsuf: 21].

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Muhakkak bu 
dîn, gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Allah ne kerpiçten 
yapılmış bir ev ne de tüylerden yapılmış bir çadır bırakmayıp bu dîni her 
yere azizin izzet bulması veya zelilin zillete düşmesi ile sokacaktır. Öyle 
bir izzet ki Allah onunla İslâm’ı aziz kılacak; öyle bir zillet ki Allah bu-
nunla küfrü zelil kılacaktır.” [İmam Ahmed rivâyet etmiştir.].

O halde ben değerli müellife bu konuyla ilgilendiği, önem ver-
diği ve bu kitabı çıkardığı için teşekkür ediyorum. Allah’tan onu en 
güzel şekilde ödüllendirmesini, çalışmalarını bereketli kılmasını; 
bu ümmetin akîdesini korumasını ve âlimleri de Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e tâbi olarak, onun ashâbının izinden giderek ve selef 
imamlarının metoduna uyarak bu akîde ile sevdiği ve razı olduğu 
şeyde başarılı kılmasını diliyorum. Dualarımızın sonu âlemlerin 
Rabbi Allah’a hamd etmektir.

Sâlih b. Abdilazîz b. Muhammed Âlu’ş-Şeyh
İslâmî İşler, Vakıflar, Davet ve İrşâd Bakanı

Cumade’l-Ûla 1421 hicrî



Prof Dr. Nâsır b. Abdülkerîm el-Alî el-‘Akl’in
Takdim Yazısı

Hamd Allah’a, salât ve selam Allah’ın Rasûlünedir.

Abdullah b. Abdulhamîd el-Eserî tarafından te’lif edilen “el-
Vecîz fî Akîdeti’s-Selefi’s-Sâlih” isimli kitabı okudum ve güzel bir 
kitap olarak gördüm. Bu kitabın en belirgin özellikleri, ibâresinin 
kolaylığı, meseleleri güzelce ortaya koyması, konuları güzelce tas-
nif etmesi şer‘î lafızlara ve selef-i sâlihîn’in ibârelerine bağlı kalma-
ya özen göstermesidir.

Allah’tan hem kendimiz, hem de müellif için sözde ve amelde 
ihlâs ve samimiyet dileriz.

Allah’ın salât ve selâmı uyarıcı bir rehber ve aydınlatıcı bir 
kandil olan Peygamberimiz Muhammed’e, âilesine ve bütün as-
hâbına olsun.

Prof. Dr. Nâsır b. Abdulkerîm el-Alî el-‘Akl
İmam Muhammed b. Su‘ûd Üniversitesi

Akîde Bölümü Hocası 
8 /11 / 1420



Faziletli Şeyh Su‘ûd b. İbrâhîm eş-Şureym’in
Takdim Yazısı

Hamd, sadece Allah’ındır. Salât ve selam son Peygamber’edir.

Allah için kardeşim, faziletli Şeyh Abdullah b. Abdilhamîd 
el-Eserî’nin kurtuluşa eren ve muzaffer olan fırka Ehl-i Sünnet 
ve’l-Cemaat’in akîdesi hakkında yazdığı “el-Vecîz fî Akîdeti’s-Se-
lefi’s-Sâlih” isimli bu eserini okudum.

Gördüm ki bu, içinde faydalı ve çok doğru bilgiler bu-
lunan bir kitaptır. Müellifi bu kitapta temel i’tikâdî konu-
larda Ehl-i Sünnet’in i’tikâdını topluca zikretmiştir. Bun-
lara sarılan kurtulur, bunlardan uzaklaşan ise helak olur… 
Allah korusun. 

Müellif, teşekkürü hak edecek, dikkate değer bir çaba 
göstermiştir. Kitabı okuyan ve dinleyen için kolay ibârelerle 
ve anlaşılan manalarla maksadı en güzel şekilde ifade et-
miştir.

Allah onu iyilikle ödüllendirsin, kitabını faydalı kılsın, bizi ve 
onu faydalı ilimle ve sâlih amelle rızıklandırsın, bütün Müslüman-
ları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ashâbının ve faziletli nesille-
rin yolunu izlemede muvaffak eylesin. Şüphesiz O, duaları işiten 
ve kabul edendir.

Su‘ûd b. İbrâhîm b. Muhammed eş-Şureym
Mekke Büyük Mahkeme Yargıcı 

ve Mescid-i Harâm İmamı
14. 5. 1416 



Faziletli Şeyh Muhammed b. Cemîl Ziynû’nun
Takdim Yazısı

Şüphesiz ki hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan 
yardım ve bağışlanma diler, nefislerimizin şerrinden ve amellerimi-
zin kötülüklerinden O’na sığınırız. Allah kime hidâyet verirse onu 
saptıracak kimse yoktur ve Allah kimi saptırırsa onu da hidâyete 
erdirecek yoktur. Ben Allah’tan başka hak ilâh olmadığına şahitlik 
ederim; O tektir ve ortağı yoktur. Ve yine şâhitlik ederim ki Mu-
hammed O’nun kulu ve elçisidir.

“el-Vecîz fî Akîdeti’s-Selefi’s-Sâlih” isimli kitabı okudum 
ve inceledim. Gördüm ki güzel bir kitap olmuş. Müellif bu ki-
tabın içinde takdir ve teşvike lâyık çok kıymetli bilgileri bir 
araya getirmiş, selef-i sâlihîn’in akîdesini bir müslümanın 
kolayca okuyabileceği ve çeşitli konularını inceleyebileceği 
şekilde genişçe açıklamıştır.

Ben her Müslümana ve özellikle de ilim talebelerine bu 
kitabı okumalarını ve ondan yararlanmalarını tavsiye edi-
yorum.

Allah’tan bu kitabı Müslümanlar için yararlı ve kendi rızası-
na uygun kılmasını diliyorum.

Muhammed b. Cemîl Ziynû
Mekke-i Mükerreme 

Daru’l-Hadîs el-Hayriyye’de Müderris
2 Şevval 1415



Faziletli Şeyh 
Prof. Dr. Muhammed b. Abdirrahmân el-Humeyyis’in

Takdim Yazısı

Şüphesiz ki hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan 
yardım ve bağışlanma diler, nefislerimizin şerrinden ve amelleri-
mizin kötülüklerinden O’na sığınırız. Allah kime hidâyet verirse 
onu saptıracak kimse yoktur ve Allah kimi saptırırsa onu hidâyete 
erdirecek yoktur. Ben Allah’tan başka hak ilâh olmadığına şâhitlik 
ederim; O tektir ve ortağı yoktur. Ve yine şâhitlik ederim ki Mu-
hammed O’nun kulu ve elçisidir.

Sahîh akîdeyi öğrenmek ve gerek ders, gerekse te’lif eser yoluy-
la insanlara öğretmek, bu dünyada insanın en hayırlı meşguliyeti-
dir. Özellikle insanların pek çoğunun doğru yoldan sapıp dînlerine 
bâtıl i’tikâdların ve bozuk şüphelerin girip onları İmam Ebû Hanîfe, 
İmam Mâlik, İmam Şâfi‘î ve İmam Ahmed gibi Ehl-i Sünnet imam-
larının ve selef-i sâlihîn’in akîdesinden uzaklaştırmasından sonra 
böyle bir çalışmanın önemi daha da artmıştır.

Çünkü Müslümanların yaşadıkları bölgelerin çoğunda bu selef 
akîdesi garibleşmiş Eş‘arî, Mâturîdî ve diğer kelamcıların akîdeleri 
hâkim olmuştur. Hatta bunlar yaygın ve bilinen akîde olmuş ve in-
sanların çoğu bunların sahîh akîdeler olduğunu zannetmişlerdir!

Hâlbuki önceki ve sonraki âlimler Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
akâidini sahîh ve doğru bir şekilde açıklamak üzere çok sayıda 
eserler yazmışlardır. 

Ben, Abdullah b. Abdilhamîd el-Eserî kardeşin te’lif ettiği “el-



Vecîz fi Akîdeti’s-Selefi’s-Sâlih” isimli eserini okuyup inceledim.

Bu kitabın faydalı ve öğretici olduğunu gördüm. Müellif 
eserinde tevhîd, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygam-
berlerine, âhiret gününe, hayrıyla şerriyle kadere îmân ko-
nularında Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in görüşlerini ve onların 
akâidle ilgili diğer meselelerdeki görüşlerini tanıtmıştır.

Allah bu çalışmasından dolayı müellifi hayırla mükâfatlandır-
sın. Onu yararlı kılmasını ve mizanda sevaplarının yanına koyma-
sını dilerim. 

Allah’ın salâtı, selamı ve bereketi Peygamberimiz Muhammed’e 
ve bütün ashâbına olsun.

Prof. Dr. Muhammed b. Abdirrahmân el-Humeyyis 
İmam Muhammed b. Su‘ûd Üniversitesi Akîde ve

Çağdaş Mezhepler Bölümü Hocası
1416 Receb
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Şüphesiz hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan 
yardım ve bağışlanma dileriz Nefislerimizin şerlerinden ve amel-
lerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidâyete er-
dirdiğini hiç kimse saptıramaz, Allah’ın saptırdığını da hiç kimse 
hidâyete erdiremez. Ben şâhitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh 
yoktur; O tektir, ortağı yoktur. Ve yine şâhitlik ederim ki Muham-
med O’nun kulu ve elçisidir.

نث 4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ?  @  مث
“Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde 
korunup sakının ve ancak Müslümanlar olarak 
can verin.” [Âl-i İmrân: 102] 

  -   ,     +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! نث 
  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0  /  .

<  ?  مث
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve on-
dan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler 
ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden korunup 
sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte 
bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına 
riâyetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin 
üzerinizde gözetleyicidir.” [Nisâ: 1] 



نث z  y  x  w  v  u  }  |  {  ~   ے  ¡  
¢  £    ¤¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »   ¬  ®  ¯  مث

“Ey îmân edenler! Allah’tan korunup sakının ve 
doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah iş-
lerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Al-
lah ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa 
ermiş olur.” [Ahzâb: 70-71] 

Şüphesiz en doğru söz, Allah’ın kelâmıdır. En hayırlı yol Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü dinde son-
radan uydurulanlardır. Sonradan uydurulan her şey bid’attir. Her 
bid’at bir sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir.(1)

Değerli müslüman kardeşim: Aşağıda okuyacağınız satırlar 
“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Selef-i Sâlihîn Akîdesi”ni açıklayan kısa 
ve kolay anlaşılan bilgilerden oluşmaktadır.

İslam ümmetinin yaşamakta olduğu parçalanmalar, çağdaş 
fırkalar ve fiilen mevcut cemaatler şeklinde, ortaya çıkan ihtilaflar 
bu kitabın hazırlanması ve yazılmasına sebep olmuştur. Bunların 
her biri kendi akîdesine ve kendi yoluna davet etmekte ve kendi 
cemaatini tezkiye etmektedir. Öyle ki Müslümanlar için durum 
karmaşık bir hal almakta ve kimin peşinden gidecekleri ve kime 
uyacakları konusunda şaşırıp kalmaktadırlar.

Fakat –Allah’a hamd olsun ki- bu ümmette hâlâ hayır vardır 

(1) Bu hutbeye “Hutbetu’l-Hâce” denilir. Her türlü ihtiyaç anında bu hutbe ile söze baş-
lanır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nikâh, Cuma hutbeleri ve konferans gibi 
dini merasimlerde söze başlarken söylemeleri için sahâbilerine öğretmiştir. Hadis 
kitaplarının çoğu bu hutbeyi parça parça olarak farklı lafızlarla da olsa nakletmişlerdir. 
Hutbenin geçtiği kaynaklar şunlardır: İbn Mâce, Kitâbu’n-Nikah, Hutbetu’n-Nikah 
Bâbı; Tirmizî; Ebû Dâvûd; Nesâî; Ebû Ya’la Müsned’inde; Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr’de; 
Beyhakî, Sunen’inde; Ahmed Musned’inde rivâyet etmişler. Müslim, Kitâbu’l-Cuma, 
Hutbetu’l-Cuma babında hadisin yalnızca bir bölümünü rivâyet etmiştir. Geniş bilgi 
için Muhaddis Şeyh Allâme Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî’nin “Hutbetu’l-Hâce” 
isimli kitabına bakınız.
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ve hiçbir zaman ondaki hayır ve iyilik tamamen yok olmayacaktır. 
Çünkü kıyâmete kadar onlardan hidâyete ve hakka sımsıkı sarılan 
bir topluluk var olmaya devam edecektir. 

Nitekim doğruyu söyleyen ve söylediği şeyler doğrulanan Pey-
gamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun böyle olacağını şu şekilde haber 
vermektedir:

تِيَ  أْ تَّى يَ مْ حَ هُ فَ الَ وْ خَ مْ أَ هُ لَ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ رُّ هِ الَ يَضُ رِ اللَّ مْ ةً بِأَ ائِمَ تِي قَ مَّ ةٌ مِنْ أُ ائِفَ الُ طَ زَ «الَ تَ
.« لَى النَّاسِ ونَ عَ رُ اهِ مْ ظَ هُ هِ وَ رُ اللَّ مْ أَ

“Benim Ümmetimden bir topluluk hak üzere çalışmaya, muzaffer 
ol maya devam edecektir. Onları terk edenlerin muhalefeti onlara zarar 
vermeyecektir. Allah’ın emri gelinceye kadar, onlar bu hâl üzere kala-
caklardır.” [Müslim].  

Bir başka hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu-
yurmaktadır: .« هُ رُ مْ آخِ رٌ أَ يْ هُ خَ لُ  أَوَّ رَ دْ رِ الَ يُ طَ ثَلُ الْمَ تِي مَ مَّ ثَلُ أُ «مَ

“Benim ümmetim yağmura benzer; onun ilki mi daha hayırlıdır, son-
rası mı daha hayırlıdır, bilinmez.” [el-Elbânî, Sahîhu Suneni’t-Tirmizî]. 

İşte bundan dolayı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdiği 
ve sahâbe, tâbiîn ve en güzel şekilde onların izinden giden nesille-
rin tatbik ettiği gerçek İslâm’a bağlı kalan bu mübârek topluluğu 
tanımamız gerekmektedir. -Allah bizi de onlardan kılsın- Bu toplu-
luk kurtuluşa eren topluluktur/fırka-i nâciyedir, başarıya ulaşan 
tâifedir. Bu topluluk, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Ehl-i Hadîs, Ehl-i 
Eser ve’l-İttiba diye nitelendirilir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem ve ashâbının gittiği yoldan giden kimselerdir.
Bu noktadan hareketle “el-Vecîz” isimli bu kitabımı, “el-Müyes-

ser fî Akîdeti’s-Selefi’s-Sâlih”(2) isimli kitabımdan süratle özetledim. el-
Müyesser isimli bu kitabımı, adâlet ve ilimleriyle tanınmış, sünnete 

(2) Allah teâlâ’dan bu kitabımı tamamlamayı ve yayınlamayı bana nasip etmesini diliyo-
rum. Bu kitap, selef-i sâlihîn akîdesini kapsamlı bir şekilde, Kitap ve Sünnetteki delil-
leriyle birlikte ortaya koyan büyük bir kitaptır.
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tâbi olmuş ve bu konuda önderlik etmiş selef imamlarının kitapla-
rından derledim. Onlar da bu kitaplarını, Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in nesilden nesile aktarılan sünnetinden derlemişlerdir. Eliniz-
deki bu “el-Vecîz”in özlü bir ibâre ile açık ve kolay anlaşılan bir üs-
lupta olmasına özen gösterdim. Bununla beraber özellikle mübarek 
İslamî uyanışın yetişmekte olan gençleri başta olmak üzere her oku-
yucunun yararlanabilmesi ve dînine bağlı, yeni hidâyete ermiş genç-
lerin selef-i sâlihîn akîdesini topluca, kapsamlı ve kolay bir şekilde 
öğrenebilmeleri için imkân ölçüsünde selef imamlarından nakledilen 
şer‘î lafızlara bağlı kaldım. Çünkü akâid ilmi, halkaları birbirine bağ-
lı bir zincire benzer. Müslüman genel olarak akîdeyi kavrayamadığı 
zaman onun parçalarını ve ayrıntılarını da kavrayamaz.

Açıklanmasını gerekli gördüğüm şeyler dışında kendimden hiç-
bir şey ilave etmedim. Şunu da belirteyim ki “el-Vecîz”i hazırlarken 
dayandığım kaynakların bir listesini bu kitabın sonuna koydum.

Son olarak bu kitabı tamamlama başarısını bana ihsân etti-
ğinden dolayı Yüce Allah’a hamd ve şükreder; Müslümanların bo-
zulan akîdelerinin düzeltilmesinde bu mütevazi araştırmanın da 
pay sahibi olmasını, onu Müslümanlara faydalı kılmasını ve onla-
rın Allah’ın Kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine 
tekrar dönmelerine vesile olmasını niyaz ederim.

Ayrıca görüş belirterek veya inceleyerek ya da tavsiyelerde 
bulunarak bu kitabın tamamlanmasında bana katkıda bulunan 
herkese şükranlarımı arz ederim. Bunların başında kitabı oku-
yup takdim yazısı yazmak lütfunda bulunan faziletli Şeyh Su‘ûd 
b. İbrâhîm eş-Şureym ve faziletli Şeyh Muhammed b. Cemîl Ziynû 
gelir. Allah onları iyilik ve hayırla mükâfatlandırsın.

Bu eser, değerli okuyucunun önüne koyduğum basit bir çalış-
madır. Eğer isabetli şeyler söylemişsem bu Allah’tandır. -Başarıyı ve-
ren Allah’tır- Yanılmışsam kendi nefsimden ve şeytandandır. Hata ve 
kusur bulanların nasihatte bana cimrilik etmeyeceklerini umarım.
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Allah teâlâ’dan amelimi vech-i kerîm’ine hâlis kılmasını, ben-
den bunu kabul edip Müslümanları ondan yararlandırmasını di-
lerim. Kitabına, Peygamberinin sünnetine ve sâlih selefimizin an-
layışına aykırı şeylerden Allah’a sığınırım. Eğer bilmeyerek böyle 
bir şey yapmış isem hayatımda ve ölümümden sonra ben bundan 
döndüğümü beyân ederim. 

Allah’ın salât ve selâmı Peygamberimiz Muhammed’in, âilesi-
nin ve bütün ashâbının üzerine olsun.

Ğafûr olan Rabbinin rahmetini uman 
Ebû Muhammed,  Abdullah b. Abdilhamîd b. Abdilmecîd 

Âl-u İsma‘îl el-Eserî el-Irâkî
Zulhicce 1416 h. 
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تعريفات ضرورية
Gerekli Bazı Tanımlar





Akîdenin Tanımı

Akîdenin Sözlük Anlamı:

Akd kökünden gelir. Rabtetmek, onaylamak, sağlam ve yerli 
yerince yapmak, işini sağlama almak, kuvvetle bağlamak, birbiri-
ne kenetlenmek, birbiriyle kaynaşmak ve tesbit etmek anlamları-
na gelir. Yakîn ve cezm kelimeleri de bu anlamdadır.

Akd, çözmenin zıddıdır. Bir şeyi bağladı, bağlıyor ve bağlamak 
anlamında  ا ً ْ ـ َ ه  ِ ـ ـ ه  َ ـ َ  denilir. Yemin etti, nikâh yaptı anlamında-
ki “akdu’l-yemîn” ve “akdu’n-nikâh” tabirleri de buradan gelir. 

Allah tebâreke ve teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

  ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤   £ نث 
مث    ×    ¯ ®

“Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren ye-
mînlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fa-
kat bilerek, kesin olarak yaptığınız (akkedtum) 
yemînlerden dolayı sizi sorumlu tutar.” [Mâide: 89]. 

Akîde: İ’tikâd sâhibinin nazarında hiçbir şüpheyi kabul etme-
yen hükümdür. Dînde akîde ise amelin dışında kendisiyle i’tikâdın 
kast edildiği şeydir. Allah’ın varlığına ve peygamberler gönderildi-
ğine i’tikâd etmek/hükmetmek gibi. Çoğulu akâid gelir.(3)

Özet olarak insanın kalbinden kesin olarak bağlandığı şey, is-
ter hak ister bâtıl olsun akîdedir.

(3)  Bkz: Lisânu’l-Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît, Mu’cemu’l-Vasît. (A-k-d maddesi).



Akîdenin Istılâhî/Terim Anlamı:

Kalbin doğrulaması ve nefsin huzur içinde kabul etmesi gere-
ken şeylerdir. Öyle ki bunun neticesinde hiçbir şüphenin ve tered-
düdün karışmadığı kesin ve sağlam bir inanç hâsıl olur.

Yani i’tikâd sâhibinin nezdinde, içinde hiçbir şüphenin bu-
lunmadığı kesin inanç demektir. Bu inancın gerçeğe uygun olması 
gerekir. Hiçbir şüphe ve zannı kabul etmez. Bir ilim kesinlik dere-
cesine ulaşmazsa ona akîde denilemez.

Akîde diye isimlendirilişinin sebebi, insan kalbinin ona bağ-
lanmasıdır.

İslâm Akîdesi:

Allah teâlâ’nın rubûbiyyetine, ulûhiyyetine, isimlerine ve sı-
fatlarına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret günü-
ne, hayrı ve şerri ile kadere, sâbit olan diğer gaybî konulara, dînin 
temel esaslarına, selef-i sâlihîn’in üzerinde icma ettiği şeylere ke-
sin olarak îmân etmek ve emir, hüküm, itaat ve Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e uyma konusunda Allah teâlâ’ya tam bir teslimiyet 
göstermektir.

İslam Akîdesi:

Bu tabir mutlak olarak kullanıldığı zaman onunla Ehl-i Sün-
net ve’l-Cemaat akîdesi anlaşılır. Çünkü bu akîde, Allah’ın kulla-
rı için dîn olarak seçtiği İslâm’ın ta kendisidir. Bu akîde, sahâbe, 
tabiîn ve onlara en güzel şekilde uyanlardan oluşan faziletli ilk üç 
neslin akîdesidir.

İslam akîdesinin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat tarafından kabul 
edilmiş, onunla eş anlamlı ve onu ifade eden başka isimleri de var-
dır: Tevhîd, Sünnet, Usûluddîn, Fıkh-ı Ekber, Şerî‘a ve Îmân 
bu isimlerden bazılarıdır. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in akîde ilmini ifade etmek için kul-
landıkları en meşhur tabirler bunlardır.
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“Selef'in Tanımı

Selef Kelimesinin Sözlük Anlamı:

Selef, geçen, önceden gelip geçmiş olan demektir. Bir şey ön-
ceden geçip gitti anlamında  ًא َ ـ َ ُء  ـ ا  َ ـ َ  denilir. Önceden geçen 
bir topluluğa veya daha önce geçip giden bir kavme de selef denir.

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث z   y  x  }  |  {  ~  ے   
¡  ¢  £  ¤  مث

“Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam al-
dık, hepsini suda boğduk. Onları, sonradan gelen-
lerin geçmişi (selefen) ve bir ibret örneği kıldık.” 
[Zuhruf: 55-56].

Yani onların yaptıkları şeyleri yapanların selefi kıldık. Kendi-
lerinden sonra gelenler onlardan ibret alsınlar ve onların hali baş-
kalarına da ders olsun diye böyle yaptık.

Selef: Yaş ve faziletçe senden üstün olan ve senden önce ya-
şamış olan ataların ve akrabaların demektir. İşte bundan dolayı 
tâbiînin ilk nesline selef-i sâlih denilmiştir.(4)

Selef Kelimesinin Istılâhî/Terim Anlamı:

Akâid âlimleri tarafından selef kelimesi mutlak, yani yalın 
halde kullanıldığı zaman, onların bütün tanımları ya sahâbilere 

(4)  Bkz: Tâcu’l-Arûs, Lisânu’l-Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît, (S-l-f maddesi).



veya sahâbilere ve tâbiîne ya da sahâbilere, tâbiîne ve onların 
izinden giden faziletli nesile delâlet eder. Onlar; imamlıklarına, 
fazîletlerine, sünnete bağlılıklarına, bu bağlılıktaki önder-
liklerine ve bid’atten sakındıklarına tanıklık edilen meşhur 
imamlardır. Onlar imamlıklarında ve dîndeki yerlerinin bü-
yüklüğünde ümmetin ittifak ettiği kimselerdir. Bu sebeple 
İslâm’ın ilk dönemlerinde yaşayan Müslümanlara selef-i sâlihîn de-
nilmiştir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   > نث
S  R   Q  PO  N  M  L  K  مث[النساء: ١١٥].

“Kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan son-
ra, kim Peygamber’e karşı çıkar ve müminlerin 
yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bı-
rakır ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” 
[Nisa: 115]. 

Âyette zikredilen “müminler” Kur’ân’ın kendileri hakkında 
indiği ilk mü'min topluluk olan sahâbe topluluğudur.

نث !  "  #  $  %  &   '  )  
          3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )

4  5  76   8  9  :  ;  مث[التوبة: ١٠٠].
“(İslâm dînine girme hususunda) öne geçen ilk mu-
hacirler ve ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlar 
var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar 
da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde 
ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cen-
netler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir başarıdır.” 
[Tevbe: 100]. 
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Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

.« مْ ونَهُ لُ ينَ يَ مَّ الَّذِ مْ ثُ ونَهُ لُ ينَ يَ مَّ الَّذِ نِي ثُ رْ رُ النَّاسِ قَ يْ «خَ
“İnsanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra 

onlardan sonrakiler, sonra onlardan sonrakiler gelir.” [Buhârî ve Müslim]. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahâbileri ve onlara en güzel 
şekilde tâbi olanlar bu ümmetin selefidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’in, sahâbilerinin ve onlara en güzel şekilde tâbi olanların ça-
ğırdığı şeylerin benzerine çağıran herkes selefin yolundadır.

 Bu konuda bir zaman sınırlamasına gitmek şart değildir. Bila-
kis şart olan şey, akîdede, ahkâmda, ahlâkda, bütün tutum ve dav-
ranışlarında selefin anladığı şekilde Kitap ve Sünnet'e muvâfakat 
etmektir. Kitap ve Sünnet'e uyan herkes aralarında uzak bir za-
man ve mekân farkı olsa bile selefin izleyicisidir. Onlara muhalefet 
eden ise onların arasında yaşasa bile onlardan değildir.

Selef-i Sâlihîn’in İmamı:

Selef-i sâlihîn’in imamı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’dir.

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

  .   -   ,+   *    )   (   '   &   %   $#   "   ! نث 
  <;     :   9   8   7    6   54   3    2   1   0   /
  I  H  G  F    E  D  C   B  A@   ?  >  =
  V   U  T  S  RQ   P   O  N  M  L  K   J

Z  Y  X  W  ]  \  [   مث[الفتح: ٢٩ ].
“Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulu-
nanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında 
merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde 
ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. 
Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, on-
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ların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da 
şöyledir: Onlar filizini vermiş bir ekin gibidir, onu 
kuvvetlendirmiş, ekincilerin hoşuna gidecek şekil-
de kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilmiştir. Mü-
minlerin böyle olması da kâfirleri onlara karşı öf-
kelendirmek içindir. Allah onlara, îmân edip sâlih 
amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükâfat va-
ad etmiştir.” [Fetih: 29] 

Allah teâlâ kendisine itaati ve Rasûlüne itaati birlikte zikret-
miş ve şöyle buyurmuştur:

  T   S    R   Q   P   O   N   M   L   K   J   I نث 
Z   Y  XW  V  U  ]  \  مث

“Kim Allah’a ve Rasûl’e itaat ederse işte onlar, Al-
lah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygam-
berler, sıddîkler, şehitler ve sâlih kişilerle bera-
berdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” [Nisâ: 69]. 

Allah teâlâ Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e itaati kendisine itaat 
olarak değerlendirmiş ve şöyle buyurmuştur: 

نث !  "  #  $  %  &'  )  (  *  +   ,  -  
.  مث

“Kim Rasûl’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. 
Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi 
göndermedik!” [Nisâ: 80]. 

Allah teâlâ, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e itaatsizliğin amelle-
ri iptal edip boşa çıkartacağını haber vermiş ve şöyle buyurmuştur: 

نث Z  Y   X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  مث
“Ey îmân edenler! Allah’a itaat edin! Peygambere ita-
at edin! Amellerinizi boşa çıkarmayın.” [Muhammed: 33].  
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Allah teâlâ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emrine muhâlefet 
etmeyi yasaklayarak şöyle buyurmuştur: 

  Å   Ä     Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½ نث 
Ê  É  È  Ç  Æ   مث

“Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sı-
nırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe 
sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.” [Nisâ: 14]. 

Allah teâlâ bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emrettiği şey-
leri almamızı ve yasakladığı şeyleri terk etmemizi emretmektedir:

  }      |   {z   y   xw   v     u    t   s   r   q   p نث  
~  ے  ¡   مث

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi ya-
sakladıysa ondan sakının. Allah’tan korunup sakı-
nın. Çünkü Allah’ın azabı çok şiddetlidir.” [Haşr: 7]. 

Allah teâlâ bize hayatımızın bütün alanlarında Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’i hakem kılmamızı ve onun hükmüne müracaat 
etmemizi emretmektedir:

  ¸   ¶     µ   ´   ³   ²   ±    °    ¯   ® نث¬  
Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹   مث

“Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan an-
laşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da 
verdiğin hükmü, içlerinde hiçbir sıkıntı duymak-
sızın tam manasıyla kabullenmedikçe îmân etmiş 
olamazlar.” [Nisâ: 65]. 

Allah teâlâ Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in bizim için kendi-
sine uyulması ve izinden gidilmesi gereken en güzel, en uygun ve 
en ideal örnek ve önder olduğunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:
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                 Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á نث
Ò          Ñ  Ð  Ï   مث

“Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve âhi-
ret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zik-
redenler için güzel bir örnektir.” [Ahzâb: 21]. 

Allah teâlâ kendi rızasını Rasûlü’nün rızası ile birlikte zikret-
miş ve şöyle buyurmuştur: 

نث  %  &  '   )  (  *   +  ,  -  مث
“Eğer mü'min iseler Allah ve Rasûlünü razı etme-
leri daha doğrudur.” [Tevbe: 62]. 

Allah teâlâ Rasûlü’nün izinden gitmeyi Allah sevgisinin bir 
alâmeti olarak değerlendirmiştir:

  K  J  IH    G  F  E   D  C   B  A             @  ?  > نث
M   L  مث

“(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana 
uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı ba-
ğışlasın. Allah ğafûr ve rahîmdir.” [Âl-i İmrân: 31]. 

İşte bundan dolayı selef-i sâlihîn, bir meselede anlaşmazlığa 
düştükleri zaman şu âyette emredildiği gibi Allah’ın Kitabına ve 
Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine müracaat ederlerdi:

  àß  Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò نث
å  ä  ã  â  á   مث

“Eğer olur da, herhangi bir şey hakkında ihtilafa dü-
şerseniz, Allah’a ve âhirete îmân ediyorsanız, onu 
hemen Allah’a ve Rasûlüne götürün. Böyle yapma-
nız hem daha hayırlı, hem de netice bakımından 
daha güzeldir.” [Nisâ: 59].  
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Selef’in En Faziletlileri:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra selefin en faziletlisi 
dînlerini ondan sadâkat, ihlâs ve ihsân ile alan sahâbe-i kirâmdır. 
Nitekim Allah teâlâ yüce kitabında onları şöyle tanıtmaktadır:

  -   ,     +   *   )(   '   &   %   $   #   "   ! نث 
.  /  10  2  3  4  5  مث

“Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran 
nice erler vardır. İşte onlardan kimi, sözünü yeri-
ne getirip o yolda canını vermiş; kimi de (şehitliği) 
beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) de-
ğiştirmemişlerdir.” [Ahzab: 23]. 

Onların ardından, bu ilk faziletli nesillerden sonra gelenler 
vardır ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle bu-
yurmuştur:

.« مْ ونَهُ لُ ينَ يَ مَّ الَّذِ مْ ثُ ونَهُ لُ ينَ يَ مَّ الَّذِ نِي ثُ رْ رُ النَّاسِ قَ يْ «خَ
“İnsanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra on-

lardan sonrakiler, sonra onlardan sonrakiler gelir.” [Buhârî ve Müslim]. 

Bu sebepledir ki sahâbe ve tâbiîn uyulmaya başkalarından 
daha lâyıktır. Bunun sebebi onların îmânlarındaki sadâkatleri ve 
ibâdetlerindeki ihlâslarıdır. Onlar akîdenin bekçileri, şerîatın ko-
ruyucularıdır. Söz ve amel olarak şerîatla amel edenlerdir. Bun-
dan dolayıdır ki Allah teâlâ dînini yaymak ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem’in sünnetini tebliğ etmek için onları seçmiştir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

يَ   نْ هِ مَ وا وَ الُ ةً قَ دَ احِ ةً وَ لَّ ارِ إِالَّ مِ مْ فِي النَّ هُ لُّ ةً كُ لَّ ينَ مِ بْعِ سَ ثٍ وَ لَى ثَالَ تِي عَ مَّ قُ أُ رِ تَ فْ «تَ
ابِي». حَ أَصْ هِ وَ يْ لَ نَا عَ ا أَ الَ مَ هِ قَ ولَ اللَّ سُ ا رَ يَ

“Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri hariç hep-



si cehennemdedir.” Kurtulan fırka hangisidir, ey Allah’ın Rasûlü? 
diye sordular. “Benim ve ashâbımın yolundan gidenlerdir.” buyurdu. 
[el-Elbânî, Sahîhu Suneni’t-Tirmizî].  

Diğer zamanlarda selef-i sâlihîn’e uyan ve onların yolundan 
giden herkese, hem onlara nispet etmek, hem de selefin yoluna mu-
halefet ederek başkalarının yoluna uyanları ayırt etmek maksadıy-
la “Selefî” denilmiştir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   > نث
S  R   Q  PO  N  M  L  K  مث

“Kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan son-
ra, kim Peygamber’e karşı çıkar ve müminlerin 
yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bı-
rakır ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” 
[Nisâ: 115]. 

Herhangi bir müslümanın onlara mensup olmakla iftihar et-
mekten başka bir duygu ve düşünceye sahip olması caiz değildir.

“Selefîlik” lafzı artık, selef-i sâlihîn’in İslâm’ı algılamak, anla-
mak ve uygulamak noktasında izledikleri yolun ve yöntemin özel 
ismi haline gelmiştir.

Buna göre Selefîlik kavramı, Allah’ın Kitabına ve Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in sahîh sünnetine açıkta ve gizlide sımsıkı sarı-
lan, ilk üç neslin yolundan giden ve kıyâmete kadar onları izleyen 
kimseler hakkında kullanılmaktadır. 
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in 
Tanımı

Sünnetin Sözlük Anlamı:

Lügatte sünnet kelimesi, ن ُ ـ ْ َّא،  َ ـ  ّ ُ ـ  ، ّ ـ ِ َ   َ ـ  kökünden tü-
remiştir.

Bir şeyi açıkladı anlamında َ َ ا ـ  denilir.
Sünnet, ister övülen olsun, isterse yerilen olsun “yol ve gidi-

şat” anlamına gelir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şu sözünde geçen sünnet ke-

limesi bu anlamda kullanılmıştır:

.« اعٍ رَ ا بِذِ اعً رَ ذِ ـرٍ وَ ـبْ شِ ا بـِ بْرً مْ شِ ـكُ لَ ـبْ نْ قَ نَنَ مَ نَّ سَ ـبِعُ ـتَّ ـتَ «لَ
“Sizden öncekilerin sünnetlerine karış karış ve arşın arşın uyacak-

sınız.” [Buhârî ve Müslim].  
Yani dîn ve dünya işlerinde onların yolundan gideceksiniz de-

mektir.
Sünnet kelimesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisin-

de de bu anlama gelmektedir:

رِ أَنْ  يْ هُ مِنْ غَ دَ ا بَعْ لَ بِهَ مِ نْ عَ رُ مَ أَجْ ا وَ هَ رُ ـهُ أَجْ ـلَ ـةً فَ نَ سَ ـةً حَ نَّ مِ سُ الَ ِسْ نَّ فِي اإلْ نْ سَ «مَ
نْ  رُ مَ زْ وِ وَ ا  هَ رُ زْ وِ هِ  ـيْ لَ عَ انَ  كَ ـةً  ـئَ ـيِّ سَ ـةً  ـنَّ سُ مِ  الَ ِسْ اإلْ فِي  نَّ  سَ نْ  مَ وَ ءٌ  يْ شَ مْ  هِ ورِ أُجُ صَ مِنْ  ـقُ ـنْ يَ

.« ءٌ يْ مْ شَ هِ ارِ زَ صَ مِنْ أَوْ ـقُ ـنْ رِ أَنْ يَ ـيْ هِ مِنْ غَ دِ ا مِنْ بَعْ لَ بِهَ مِ عَ
“Kim İslâm’da güzel bir sünnet ortaya koyarsa, ona hem ortaya 

koyduğu sünnetin ecri, hem de ondan sonra onunla amel edenlerin ecri 
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verilir. Ancak şu kadar var ki onunla amel edenlerin ecirlerinden de bir 
şey eksiltilmez. Kim İslam’da kötü bir sünnet ortaya koyarsa…” [Müslim]. 
yani yaşayış tarzı demektir.(5) 

Sünnetin Istılâhî/Terim Anlamı:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem’in ve ashâbının ilim, i’ti-
kâd, söz, amel ve takrîr olarak üzerinde bulundukları tutum ve 
davranışlardır. 

Aynı şekilde sünnet, ibâdetler ve i’tikâdlarda izlenen yol için 
de kullanılır.

Sünnetin karşıtı bid’attir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

اءِ  ـفَ لَ ـةِ الْخُ ـنَّ سُ ـتِي وَ نَّ مْ بِسُ ـكُ ـيْ ـلَ ـعَ ا فَ ثِيرً ا كَ فً تِالَ  اخْ ـرَ ـيَ ـسَ دِي فَ مْ بَعْ ـكُ نْ ـعِشْ مِ نْ يَ ـهُ مَ ـإِنَّ «فَ
« ينَ دِ اشِ ـينَ الرَّ يِّ دِ هْ    الْمَ

“Muhakkak ki benden sonra yaşayanlarınız pek çok ihtilaf görecek-
tir. Size benim ve doğru yolda hidâyet üzere bulunan halifelerin sünneti-
ne bağlanmanızı tavsiye ederim.” [el-Elbânî, Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd].

Cemaatin Sözlük Anlamı:
Cem’ kelimesinden türetilmiştir. Cem’ bir şeyi parçalarını bir-

birine yaklaştırıp eklemek suretiyle birleştirmek demektir. Onu 
topladım, o da toplandı anlamında َ َ َ ْ א ـ  ُ ْ  denilir.

Yine ictima’ kelimesinden türemiştir. Ayrılıp dağılmanın ve 
ayrılığın zıddıdır.

Cemaat çok sayıdaki insan topluluğu demek olduğu gibi belli 
bir maksat etrafında toplanmış insan topluluğu anlamında da kul-
lanılır.

(5)  Bak: Lisânu’l-Arab; Muhtâru’s-Sıhâh; el-Kâmûsu’l-Muhît. S-n-n maddesi.
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Cemaat herhangi bir iş için toplanmış olan topluluk demektir.(6) 
Cemaatin Istılâhî/Terim Anlamı:
Cemaatu’l-Müslimîn/Müslümanların cemaati demektir. On-

lar da; ashâb, tabiîn ve kıyâmet gününe kadar en güzel şekilde on-
lara uyan, Kitap ve Sünnet üzerinde birleşmiş, Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’in gittiği yolu açıkta ve gizlilikte izleyen bu ümmetin 
selefidir.

Allah teâlâ mümin kullarına cemaat olmalarını, birbirleriyle 
kaynaşıp yardımlaşmalarını emredip teşvik etmiş, onlara ayrılığı, 
ihtilafı ve birbirlerinin boğazına sarılmayı yasaklamıştır. Yüce Al-
lah şöyle buyurmaktadır:

نث e      ...GF  E  D  C  B  A  مث
“Allah’ın ipine topluca sarılın ve parçalanmayın.” 
[Âl-i İmran:103]. 

مث     ¦  ... ے¡      ~  }  |  {  z  y  x  w   v نث
“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parça-
lanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın.” [Âl-i İmran:105]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

ةٌ فِي  دَ احِ وَ ـارِ وَ ونَ فِي النَّ بْعُ سَ ـانِ وَ ـتَ نْ ينَ ثـِ بْعِ سَ ثٍ وَ ـالَ لَى ثَ قُ عَ ـرِ ـتَ ـفْ تَ ـةَ سَ لَّ هِ الْمِ ذِ «إِنَّ هَ
.« ـةُ اعَ مَ يَ الْجَ هِ ـةِ وَ نَّ الْجَ

“Şüphesiz bu ümmet yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yetmiş 
ikisi cehennemde bir tanesi ise cennette olacaktır ki o da cemaattir.”[el-
Elbânî, Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd].

ــيْنِ  ــنَ ثْ وَ مِنْ  االِ هُ ، وَ دِ احِ عَ الْوَ انَ مَ يْطَ ـإِنَّ الشَّ ،  فَ ـةَ قَ ـرْ فُ الْ مْ وَ ـاكُ إِيَّ ةِ، وَ اعَ مَ مْ بِالْجَ يْكُ لَ «عَ
ة». اعَ مَ م الْجَ ـزَ ـلْ يَ ـلْ ـة، فَ ـنَّ ةَ الْجَ بُوحَ ـحْ ادْ بُ رَ نْ أَ مَ ، وَ دُ بْـعَ أَ

“Cemaate sarılın, ayrılıktan sakının. Çünkü şeytan tek başına ka-

(6)  Bak: Lisanu’l-Arab; Muhtâru’s-Sıhâh; el-Kâmûsu’l-Muhît. c-m-a maddesi.
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lanla beraberdir. İki kişiden nispeten daha uzaktır. Kim cennetin geniş 
yerini istiyorsa cemaatten ayrılmasın.”[Ahmed, Müsned; İbn Ebi’l-Âsım, es-

Sünne. el-Elbânî sahihtir dedi.].

Yüce sahabi Abdullah b. Mes‘ûd radıyallâhu anh şöyle dedi: 

« كَ دَ حْ نْتَ وَ إِنْ كُ ، وَ قَّ قَ الْحَ افَ ا وَ ةُ مَ اعَ مَ «الْجَ
“Cemaat, tek başına kalsan bile hakka uymaktır.”[Lâlekâî, Şerhu İti-

kadi Ehli's-Sünne ve’l-Cemâa].

Yukarıda geçen açıklamalardan da ortaya çıktığı gibi Sünnet: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yolunu izlemek, Cemaat Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in yolunda yürüyen topluluk demektir. Buna göre:

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ashâbının ve onlara tâbi olan-
ların sünnetine sımsıkı sarılanlar; inanç, söz ve amelde onların 
yolundan gidenler, onlara uymada kararlı ve istikrarlı olanlar ve 
bid’atlerden uzak duranlardır. Onlar, kıyâmete kadar var olmaya 
devam edecekler, galip ve muzaffer olacaklardır. Onlara tâbi olmak 
hidâyet, muhalefet etmek sapıklıktır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Özellikleri:

Onlar birtakım nitelikleri ve özellikleriyle diğer fırkalardan 
ayrılırlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, ister i’tikâd, ister ahkâm, ister 
tutum ve davranış bakımından olsun ifrat ve tefrit, aşırılık ve katı-
lık arasında orta ve dengeli bir topluluktur. Nitekim bu ümmet de 
diğer milletler arasında orta bir ümmettir.

2- Dînin hükümlerini sadece “Kitap ve Sünnet”ten alırlar, 
“Kitap ve Sünnet”e önem verir, naslarına teslim olurlar ve onları 
selefin metoduna uygun bir şekilde anlamaya çalışırlar.

3- Onların; sözlerinin tamamını alarak ve ona muhalif olan 



şeyleri terk ederek ta’zim ettikleri, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
dışında bir imamları yoktur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in halle-
rini, sözlerini ve fiillerini insanlar arasında en iyi bilenler onlardır. 
Bu sebeple insanların içinde sünneti en çok sevenler, ona tâbi ol-
maya en çok gayret gösterenler ve sünnet ehline en çok dost olanlar 
onlardır.

4- Dîn konusunda tartışmaları terk eder, tartışan taraflardan 
uzak dururlar. Harâm ve helâl meselelerinde çekişmeyi bırakırlar. 
Dîni bir bütün olarak alıp kabul ederler.

5- Selef-i sâlihîn’e saygı duyup yüceltirler, selef-i sâlihîn’in 
yolunun en selâmetli, ilme en uygun ve en sağlam ve en hikmetli 
yol olduğuna inanırlar.

6- Fâsid te’vili terk eder, şerîatın tümüne teslim olurlar. Nak-
li akıldan önce görür, aklı nakle boyun eğdirirler.

7- Aynı mesele hakkındaki nasların arasını bulur, müteşabih 
olanları muhkemin ışığında anlamaya çalışırlar.

8- Onlar sâlihlerin uyulan örnekleridir. Hakka hidâyet eder, 
doğru yolu gösterirler. Çünkü onlar hak üzere sebat ederler, istik-
rarlıdırlar, ilim ve ibâdeti, Allah’a tevekkül ile sebeplere sarılma-
yı kendilerinde birleştirirler, dünya için çalışırken dünyaya gönül 
vermezler, korku ile ümit arasında yaşarlar, müminlere şefkat ve 
merhamet gösterirken, kâfirlere karşı şiddetli ve serttirler, zama-
na ve mekâna göre yön değiştirmezler.

9- Onlar İslâm, Sünnet ve Cemaat isimlerinin dışında başka 
bir isimle kendilerini isimlendirmezler. 

10- Sahîh akîdeyi, tevhîdi, dosdoğru dîni yaymaya, insanlara 
bunları öğretip irşâd etmeye, nasihat etmeye ve onların işleriyle 
ilgilenmeye çalışırlar.

11- Sözlerinde, i’tikâdlarında ve davetlerinde insanların en 
sabırlılarıdırlar.
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12- Cemaate ve kaynaşmaya önem verir, insanları buna çağı-
rıp teşvik ederler. Ayrılıkları ve ihtilafları bir kenara atar ve insan-
ları ondan sakındırırlar.

13- Allah teâlâ onları birbirlerini kafirlikle ve fasıklıkla suç-
lamaktan korumuştur. Onlar başkaları hakkında ancak bilgiye da-
yanarak ve adâletle hükmederler.

14- Birbirlerini severler, birbirlerine merhametlidirler, arala-
rında yardımlaşırlar, birbirlerinin eksiklerini kapatırlar. Başkala-
rıyla dînin kurallarına göre dost ve düşman olurlar.

Özetle; onlar insanların ahlâkça en güzeli ve Allah’a 
itaat ederek kendilerini temizlemeye en çok dikkat edenle-
ridirler. Ufku en geniş, en uzak görüşlü, farklı görüşlere en 
tahammüllü kimseler onlardır. Bunun âdâbını ve usûlünü 
en iyi onlar bilirler.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in anlamı konusunda sözün 
özü şudur:

Onlar fırkalar arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kur-
tuluşu vaat ettiği fırkadır. Bu vasfın ekseni ise sünnete tâbi olmak 
ve sünnetin getirdiği, i’tikâd, ibâdet, yol, hal, hareket ve ahlâkı ka-
bul edip Müslümanların cemaatinden ayrılmamaktır.

Böylelikle Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in tarifi selef tarifi-
nin dışına çıkmamaktadır.

Biz selefin Kitapla amel eden ve sünnete sıkı sıkıya sarılan 
kimseler olduğunu bilmekteyiz. O halde selef, Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’in Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat derken kast ettiği kimseler-
dir, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat de selef-i sâlihîn ve onların yolundan 
gidenlerdir.

 İşte Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in özel anlamı budur. Bu se-
beple bütün bid’atçi topluluklar ile Hâricîler, Cehmîler, Kaderîler, 



Mutezilîler, Mürciîler, Râfizîler gibi heva ehli ve onların yolundan 
giden diğer bid’atçiler bu mananın dışına çıkarlar.

Burada sünnet, bid’atin zıddıdır; cemaat ise fırkanın zıddıdır. 
Cemaate sarılmak ve tefrikadan sakınmak konusunda gelen bütün 
hadislerde kast edilen mana da budur.

“O gün kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacak” 

[Âl-i İm-rân:106] âyetini tefsir ederken Kur’an’ı anlama hususunda 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in duasına mazhar olan büyük saha-
bi Abdullah b. Abbas radıyallahu anhumâ’nın kast ettiği de budur. 

Nitekim O, şöyle demişti: “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in 
yüzleri ağaracak, bid’atçilerin ve tefrika ehlinin yüzü kara-
racak.” [Bak: İbn Kesir Tefsîri, Âl-i İmrân: 106]

“Selef-i sâlihîn” lafzı “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” kavramıyla eş 
anlamlıdır. Aynı şekilde onlar hakkında Ehl-i Eser, Ehl-i Hadîs, 
Tâife-i Mansûra, Fırka-i Nâciye, Ehl-i İttiba ve Guraba isim-
leri de kullanılır. Bu isimler ve kavramlar selef âlimleri tarafından 
sıkça kullanılmıştır.
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akîdesinin 

Özellikleri

Selef-i Sâlihîn Akîdesi Niçin Uyulmaya Daha Lâyıktır?

Sahîh bir akîde bu dînin temelidir. Bu temel üzerine inşa edil-
meyen her şey yıkılmaya ve çökmeye mahkûmdur. Bundan dolayı 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ömrü boyunca ashâbının kalbine 
bu akîdeyi yerleştirmek ve kökleştirmek için çalıştığını görüyoruz. 
Bu ise insanları oturaklı bir zemin ve sağlam bir temel üzerine inşa 
etmek içindir.

Kur’ân Mekke’de on üç sene boyunca değişmeyen tek bir me-
seleden söz ederek inmeye devam etmiştir. Bu mesele akîde mese-
lesidir, Allah’ı birleme ve sadece O’na kulluk etme meselesidir. İşte 
bundan ve bu meselenin öneminden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem de Mekke’de insanları sadece tevhîd akîdesine çağırıyor ve 
onları bu akîde üzere eğitiyordu.

İnsanların ve cinlerin yaratılması, peygamberlerin gönderil-
mesi ve kitapların indirilmesindeki en büyük gaye ibâdette Allah’ı 
birlemektir. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث I   H  G  F  E  D   C  مث 
“Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil sa-
dece bana ibâdet etsinler diye yarattım.” [Zariyat:56].

İbâdet tevhidi, bütün peygamberlerin ilk davet ettiği şeydir, 
onların gönderiliş gayesidir. Davetçilere de, öncelikle farz olan 
ibâdet tevhidine davettir. 
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Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D نث
  \  [  Z  YX  W  V   U  T  S  R  Q  P

[  ^          _  `  b  a  مث 
“Andolsun ki biz, “Allah’a ibâdet edin ve Tâğût’tan 
sakının” diye (emretmeleri için) her ümmete bir 
peygamber gönderdik.” [Nahl: 36].

Selef-i sâlihîn akîdesini inceleme ve öğrenmenin önemi, saf 
akîdeyi açıklamanın öneminden ve insanların bu saf akîdeye tek-
rar dönmeleri, onların sapık fırkalardan, cemaatler arası ihtilaflar-
dan ve tefrikadan kurtarılmaları için ciddi çalışmalar yapma zarû-
retinden kaynaklanır.

Selef-i Sâlihîn Yöntemine Uygun Akîde:

Selef-i sâlihîn akîdesinin değerini ve ona sımsıkı sarılmanın 
zarûretini açıklayan bir takım ayırt edici nitelikleri ve eşsiz özel-
likleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Bu akîde tefrikadan ve hizipçilikten kurtulmanın ve genel 
olarak Müslümanların, özel olarak da âlimlerin saflarını birleş-
tirmenin tek yoludur. Çünkü bu akîde Allah’ın vahyi, Peygambe-
ri sallallahu aleyhi ve sellem’in yolu ve sünnetidir ve ilk cemaat: Ashâb-ı 
kirâm’ın üzerinde olduğu akîdedir. Bu esasın dışındaki herhangi 
bir birleşme ve toplanma –ki günümüzde müşâhede ettiğimiz Müs-
lümanların hâli budur- bir tefrika, ihtilâf ve başarısızlıktır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

  I    H   G   F   E   D   C   B   A   @   ?    > نث 
S  R   Q  PO  N  M  L  K  J  مث

“Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim 
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Peygamber’e karşı çıkar ve müminlerin yolundan 
başka bir yola giderse, onu o yönde bırakır ve ce-
henneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” [Nisa:115]. 

2- Bu akîde Müslümanların saflarını birleştirir ve güçlendirir, 
hak üzere ve hakta onlar arasında söz birliği sağlar. Çünkü bu, Al-
lah teâlâ’nın şu buyruğunun gereğini yerine getirmektir.

نث e       ... GF  E  D  C  B  A  مث 
“Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” [Âl-i İmrân:103]. 

Bu sebepledir ki Müslümanların ihtilaflarının en önemli se-
beplerinden birisi de yöntemlerinin farklılığı ve bilgi kaynakları-
nın çokluğudur. Bu ümmetin ilk neslinde gerçekleştiği gibi akîde 
konusundaki kaynaklarının birliği ve yöntem birliği bu ümmetin 
birliğinin de en önemli sebebidir.

3- Bu akîde müslümanı doğrudan Allah’a ve Rasûlüne bağlar, 
Allah ve Rasûlünü sevdirir, saydırır ve onların önüne geçmemeyi 
sağlar. Çünkü selef akîdesinin kaynağı, heva ve hevesin ve şüp-
helerin oyuncağı olmaksızın, felsefe, mantık ve akılcılık gibi ya-
bancı etkileyicilerin etkisinden uzak bir şekilde “Allah buyurdu”, 

“Rasûlü buyurdu” sözleridir. Bu akîdenin kaynağı sadece Kitap ve 
Sünnet'tir.

4- Bu akîde gâyet kolaydır ve açıktır. İçinde karışıklık ve ka-
palılık yoktur. Karmaşadan ve nasların tahrîfinden uzaktır. Bu 
akîde sahibinin kalbi rahat, gönlü huzurludur. Şüphelerden, ku-
runtulardan ve şeytanın vesveselerinden uzaktır ve gözü aydındır. 
Çünkü o, bu ümmetin Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in ve onun de-
ğerli sahabilerinin yolundan gitmektedir. Allah onların hepsinden 
razı olsun.  Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث |    {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  
̄   °  ±  مث   ®  ¬«  ª  ©  ̈



“Müminler ancak Allah’a ve Rasûlüne îmân eden, 
ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yo-
lunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte 
doğrular ancak onlardır.” [Hucurât:15]. 

5- Bu akîde Allah’a yakın olmanın, Onun rızasını ve cennetini 
kazanmanın en büyük sebeplerinden biridir.

İşte bunlar Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in ayırt edici özellikleri 
ve alâmetleridir. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde değişmezler. Allah’a 
hamdolsun.(7)

(7) Bütün bunlardan açıkça anlıyoruz ki, “Selefîlik, belli bir döneme ait bir merhaledir, 
İslâmî bir mezheb değildir!” iddiası doğru ve geçerli bir iddia değildir. Çünkü selef 
mezhebi tâbi olunmuş iki büyük, şer‘î ve sahîh temele dayanır:

 1- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tezkiye olunmuş güzel ve sâlih bir 
önderlik,  

 2- İzlenen doğru, şer‘î ve nebevî bir yöntem.
  Ehl-i Sünnet’in önderleri sahâbe-i kirâm, tâbiîn-i ızâm ve onlara sıdk, ihlâs ve ihsân 

ile uyan adâlet sâhibi müctehid hidâyet imamlarından oluşan ilk üç nesildir. 
  Yöntem ise, i’tikâdı anlama, fıkıh, istinbât, delillendirme, takrîr, ilim, îmân, ahlâk, 

davranış ve tutum gibi şerîatın bütün yönlerinde Kitâb ve Sünnet'i kavramak için 
çağlar boyunca izlenen yoldur. Bu aynı zamanda, İslâm’ı anlama ve onunla amel etme 
hususunda izlenecek ilmî yöntemdir.

 Öyleyse selefîlik, zannedildiği gibi (!) belli bir döneme ait bir merhale değil, tam aksi-
ne güzel, mübârek, kapsamlı, toplayıcı ve sahîh bir yoldur. Katışıksız saf İslâm’a, 
İslâm peygamberi Muhammed b. Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdiği, geçmiş 
kültürlerin pisliklerinden ve dalâlet fırkalarının bid’atlarından arınmış sahîh sünnet'e 
dönmektir. Öyleyse selefîliğin hak davet olduğunda, onlara intisab etmenin, onunla 
övünmenin, yöntemlerini izlemenin ve yollarına uymanın hak olduğunda hiçbir şüphe 
yoktur. Bu yol, iki cihanda saadet, felâh, başarı, bereket ve kurtuluştur.

 Bununla açıkça ortaya çıkmıştır ki selefîlik, selef-i sâlihîn’e nisbettir. Bu da bazılarının 
iddia ettiği gibi bid’at bir mezheb değil, övülmüş sağlam ve nebevî bir yönteme 
intisabdır. Bununla nitelendirilmek hem önderlik yönünden hem de yöntem yönünden 
bu niteliği alanlar için bir övgüdür. Çünkü bu konuda onların sâlih ve mübârek bir 
selefi vardır ki onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in de şahitliğiyle bu ümmetin 
en hayırlılarıdırlar.

 Bu vasfın delâlet ettiği i’tikâd ve ameli, zâhiren ve bâtınen gerçekleştirmeden selefî 
diye nitelendirilmeye gelince, bunda övülecek hiçbir şey yoktur. Tam aksine bu bir 
yergi ve nifâktır. Çünkü lafızlara ve kavramlara değil, manalara itibar edilir. Selefîlik, 
ne isimlendirmeyle ne de temennilerle gerçekleşmez, o ancak i’tikâd, söz ve ameldir.
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Selef-i Sâlihîn
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat 

Akîdesinin Esasları

Selef-i sâlihîn yolundan giden Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat i’tikâd-
da, amelde ve yaşam tarzında değişmez ve açık esaslar üzerinde 
yürür. Bu esaslar sahâbe, tabiîn ve onlara en güzel şekilde uyan-
lardan oluşan selefin anlayışının ışığında Allah’ın Kitabına ve ister 
mütevatir, ister âhâd olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahîh 
sünnetine dayanır. Onlar Kur’ân ve Sünnet’in naslarına teslim 
olurlar, bu ikisini birbirinden ayırmazlar. Müteşabihlerini muh-
kemlerine götürerek anlamaya çalışırlar. Kur’ân ve Sünnet’e tam 
bir saygı ile itaat ederler. Bu ikisinde ihtilaf etmezler. Hiziplere 
ve gruplara ayrılmazlar. Bilakis Allah’ın sağlam ipine yapışırlar. 
Eksik akıllarla, bâtıl kıyaslarla, felsefe, keşif ve zevk ile Kur’ân ve 
Sünnet’e karşı çıkmazlar. 

Dînin esaslarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eksiksiz ola-
rak açıklamıştır. Hiç kimsenin ona sonradan bir şey ilave etme-
ye ve bunun da dînden olduğunu iddia etmeye hakkı yoktur. İşte 
bundan dolayı Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat bu esaslara sımsıkı sarıl-
mışlar, bid’at olarak uydurulan lafızlardan sakınmışlar ve şer‘î la-
fızlara yapışmışlardır. Bu açıdan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, selef-i 
sâlihîn’in gerçek uzantısıdır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre dînin temel esasları şu 
şekilde özetlenebilir:  

Birinci Esas: 
Îmânın Rükünleri



İkinci Esas: 
İmân İsminin Kapsamı
Üçüncü Esas: 
Tekfîr Meselesinde Ehl-i Sünnet ve’l-Cema-at’in Tutumu
Dördüncü Esas: 
Vaad ve Vaîd (Tehdit) Naslarına Îmân 
Beşinci Esas: 
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akîdesinde Dostluk ve Düş-

manlık
Altıncı Esas: 
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e Göre Evliyânın Kerâmetini 

Tasdik Etmek 
Yedinci Esas: 
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Nasları Algılama ve Delil-

lendirme Yöntemi
Sekizinci Esas: 
Müslümanların Yöneticilerine Meşru Emirlerinde İta-

at Etmek
Dokuzuncu Esas: 
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e Göre Sahâbe, Ehl-i Beyt ve 

Hilâfet
Onuncu Esas: 
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Bid'at ve Hevâ Ehline Kar-

şı Tutumu
On Birinci Esas: 
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Yaşam Tarzı ve Ahlâkı
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İmân ve Rükünleri

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in îmân esasları ile ilgili i’tikâdı: 
“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Cibril hadisinde bildirdiği gibi 
îmânın altı rüknünü tasdîk etmektir” şeklinde özetlenebilir. Pey-
gamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine îmânı sormak üzere geldiği 
zaman Cebrail’e şöyle cevap vermiştir:

رِ  ـدَ قَ مِنَ بِالْ ـؤْ تُ ثِ وَ ـبَعْ مِنَ بِالْ ـؤْ تُ لِـهِ وَ سُ رُ ـهِ وَ ائـِ قَ لـِ هِ وَ ـابـِ ـتَ كِ هِ وَ تـِ ئِكَ ـالَ مَ هِ وَ ـنَ بِاللَّ مِ ـؤْ « أَنْ تُ
.« هِ ـرِّ شَ هِ وَ ـرِ ـيْ خَ

“Îmân, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret 
gününe inanman, hayrı ile şerri ile kadere inanmandır.” [Buhârî ve Müs-
lim].

O halde îmân bu altı rükün üzerinde yükselir. Bu rükünlerden 
birisi yıkıldığı zaman o insan kesinlikle mümin olamaz. Çünkü o 
kişi îmânın rükünlerinden birini kaybetmiştir. Çünkü îmân ancak 
bu altı rüknün tamamı üzerinde ayakta durur. Nitekim bir bina da 
ancak bütün rükünleri tam olduğu zaman ayakta durabilir. 

Bu sebeple îmân Kitap ve sünnetin delalet ettiği sahîh 
şekliyle ancak bu altı rüknünün hepsiyle birlikte tamam-
lanır. Bunlardan birisini inkâr eden kişi, îmân iddiasında 
bulunsa ve İslâm’ın bazı rükünlerini yerine getirse bile mü-
min değildir. 





 
Birinci Rükün

Allah’a İman

Allah tebâreke ve teâlâ’ya îmân etmek: O’nun varlı-
ğını, rubûbiyyetini –yani, her şeyin yaratıcısı, rabbi, mâliki ve 
idârecisi olduğunu- ulûhiyyetini, -yani sadece O’nun ibâdete lâyık 
olduğunu- isimlerini ve sıfatlarını, -yani kemâl ve yücelik sıfat-
larına sahip olduğunu- Allah’a has olan şeylerde hiçbir ortağı-
nın bulunmadığını, kesin bir şekilde tasdîk etmek, kâmil mana-
da ikrar etmek ve tam olarak itiraf etmek; ilmî ve amelî olarak 
bu ikrarın gereğini yerine getirmektir, -yani izleri kulun dav-
ranışlarında görülecek bir itminan ile kalp huzuruna kavuşmak, 
Allah’ın emirlerine bağlanıp yasaklarından sakınmaktır.- 

Allah teâlâ’ya îmân: Îmânın altı rüknünün birincisi, en bü-
yüğü ve hepsinin temelidir. Hatta İslam inancının temeli ve özü-
dür. Asılların aslıdır. Dinin temelidir. Her türlü başarı, felah ve 
kurtuluğun başıdır. Bütün akîdenin etrafında döndüğü eksendir. 
Diğer bütün inançlar ona bağlı, ona tabidir ve bu asıldan kaynak-
lanır. Şeksiz, şüphesiz kabul edilen şeylerdendir.

Allah teâlâ’ya îmân: O’nun birliğine, ibâdete lâyık olduğu-
na, isimlerine ve sıfatlarına îmân etmeyi içerir. Allah’ın varlığı ve 
rubûbiyyeti konusunda ise, arzı ve üzerindekileri yarattığı günden 
beri Âdemoğlunun şüphesi olmamıştır. Çünkü bu; mutlak olarak 
en büyük, en yüce, en açık gerçektir. Yine bu; fıtrî, aklî, tarihî ola-
rak gözle görülür gibi kabul edilmiş bir hakikattir. 

Allah’ın varlığına delâlet eden deliller sayılamayacak kadar 
çoktur. Çünkü bu muazzam kâinatın her zerresinde, sağlamlık ve 



incelikte en üst noktaya ulaşmış eşsiz ve mükemmel bir intizam, 
yaratılış ve düzen vardır. Öyle ki, akl-ı selîm ve sahîh fıtrat sâhibi 
bu husus karşısında korku ve hayrete kapılır. Kendisini, bunları 
yapıp yaratana secde etmekten ve şükürden alıkoyamaz.

Bu büyük asla delâlet eden pek çok ve çeşitli deliller vardır. 
Bu deliller genelde dört başlıkta incelenir: Fıtrat-ı Selîm, Akl-ı 
Selîm, İnsandaki duyular ve Allah katından indirilmiş din.

Allah teâlâ’ya îmân: Tevhidin üç türüne de îmân etmek, on-
lara bağlanmak ve onlarla amel etmektir. Bu üç tür tevhid:

1- Rubûbiyyet Tevhidi
2- Ulûhiyyet Tevhidi
3- İsim ve sıfatların tevhididir.

1- Rubûbiyyet Tevhidi:(8)

Rubûbiyyet tevhidi, sadece Allah teâlâ’nın her şeyin Rabbi ve 
meliki olduğunu; ortağının olmadığını, sadece Allah’ın yaratıcı ol-
duğunu; âlemin idarecisi, tasarruf edicisi ve hükmedicisi olduğunu, 
kulları yarattığını, rızıklandırdığını, öldürüp dirilttiğini ve O’nun 
hükmünü eleştirebilecek ve dışına çıkabilecek hiç kimsenin olma-
dığını kesin olarak ikrar ve kabul etmektir. O’nun dilediği şey olur, 
dilemediği şey olmaz. Göklerde ve yerde olan herkes O’nun kulu-
dur, O’nun elindedir ve O’nun egemenliği altındadır. Özet olarak, 
Rubûbiyyet tevhidi Allah teâlâ’yı fiillerinde birlemektir.

Allah teâlâ’nın rubûbiyyetine îmân etmenin vacipliğini ifade 
eden pek çok deliller vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

(8) Rubûbiyyet, Rablik anlamına gelir. Allah’ın “Rab” ismine nispet edilen bir kelimedir. 
Rab kelimesinin lügatte birçok anlamı vardır. Mürebbi/terbiye edici, malik/mülk ve 
iktidar sahibi, seyyid/efendi, müdebbir/yönetici, düzenleyici, vali/idareci, mun’im/nimet 
verici, mütemmim/tamamlayıcı, kayyim/yönetici gibi anlamlar bunlardan bazılarıdır. 
er-Rab şeklinde elif lam takısıyla Allah’tan başkası için kullanılmaz. Allah’tan başkası 
için ancak izafetle (isim tamlaması halinde) kullanılır. Mesela Rabbu’d-Dâr, yani evin 
sahibi gibi. Bak: Lisânu’l-Arab ve Tâcu’l-Arus.
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Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث&')(  *   مث
“Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” 
[Fatiha, 2]. 

نث w  v  u  t  s  rq   p  o  n  مث 
“Bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek de O’na mah-
sustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir.” [Araf, 54].

نث ¾   ¿  Ò   ...Å  Ä  Ã  Â  Á  À   مث 
“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yaratandır.” 
[Bakara, 29]. 

نث Z  Y  X  W  V  U  T    ]  مث 
“Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan 
ancak Allah’tır.” [Zariyat, 58]. 

نث Ò  ...  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  مث
“De ki: Eğer biliyorsanız söyleyin: Herşeyin hü-
kümranlığı elinde olan kimdir?” [Mu'minun, 88]. 

Tevhidin bu kısmını Kureyş kâfirleri, çeşitli din ve inanç men-
suplarının çoğu ve Allah’ın kendilerine peygamberler gönderdiği 
bütün geçmiş müşrikler kabul etmiştir. Hepsi de âlemin yaratıcısı-
nın ve rızık verenin, sadece Allah olduğuna inanırlar.

Allah teâlâ onları anlatırken şöyle buyurmuştur: 

  ³  ²±  °   ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ نث
´  µ  ¶  ¸  مث

“Şayet onlara: “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” 
diye soracak olursan, elbette “Allah’tır” diye ce-
vap vereceklerdir.” [Lokman, 25]. 
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    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª نث
  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

É  È  Ç  مث
“De ki: Kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? 
Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kim-
dir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran. Kimdir 
bütün işleri çekip çeviren, kâinatı yöneten. “Al-
lah!” diyecekler, duraksamadan: De ki: “O halde 
sakınmaz mısınız O’nun cezasından?”” [Yunus, 31]. 

  ®¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤  £  ¢ نث
    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯
  È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
  Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ   !    "  #  $  %  &  مث 
“De ki: “Bütün yeryüzü ve içinde yaşayanlar kimindir 
söyleyin bakalım, biliyorsanız.” Elbette: “Allah’ındır” 
diyeceklerdir. Öyleyse, sen de ki: “Neden aklınızı ba-
şınıza almıyorsunuz?” “Peki, yedi kat göğün ve yüce 
arşın Rabbi kimdir?” diye sor. Elbette, “Allah’tır”, di-
yeceklerdir. Öyleyse, sen de ki: “İnandığınız Allah’a 
karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” De ki: “Peki her 
şeyin gerçek yönetimini elinde tutan, Kendisi her şeyi 
koruyup gözeten, ama Kendisi himaye altında olma-
yan kimdir? Biliyorsanız söyleyin bakalım! Elbette, 
“Allah’tır” diyecekler. Sen de ki: Öyleyse nasıl oluyor 
da büyülenip gerçekten uzaklaşıyorsunuz?” Hayır, 
Biz onlara gerçeği getirdik; fakat buna rağmen onlar 
yalanı tercih ediyorlar.” [Müminun, 84-90].  
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Çünkü kulların kalbi Allah’ın rubûbiyyetini kabule elverişli 
bir fıtratta yaratılmıştır. Bunun içindir ki tevhidin sadece bu kıs-
mına inanan bir kimse, tevhidin ikinci kısmına bağlanmadıkça mu-
vahhid olamaz/tevhid inancına sahip bir kişi olarak kabul edilemez. 
Tevhidin ikinci kısmı da şudur:

2- Ulûhiyyet Tevhidi: (9)

Allah’ı kulların fiilleri ile birlemek yani, ibadetleri sa-
dece Allah’a yapmaktır. Buna “Tevhîd-i İbâde/ibadetin tev-
hidi” de denilir.

Bunun anlamı, Allah teâlâ’nın gerçek ilâh olduğuna ve O’ndan 
başka hak ilâh bulunmadığına ve O’nun dışındaki bütün ilâhların 
bâtıl olduğuna kesin olarak inanmak; ibadeti, boyun eğmeyi ve 
mutlak itaati sadece O’na tahsis etmek; kim olursa olsun hiç kimse-
yi ve hiçbir şeyi O’na ortak etmemek; namaz, oruç, zekât, hac, dua, 
yardım isteme, adak, kurban, tevekkül, korku, ümit, sevgi, inâbe 
(:tevbe ve yöneliş), haşyet (: saygı ve korku) ve tezellül (:huzurunda 
kendini küçük görme) gibi görünen ve görünmeyen hiçbir ibadeti 
O’ndan başkasına yapmamak; sevgi, korku ve ümitle ve bunların 
hepsiyle birden Allah’a ibadet etmektir. Bu üç hususun hepsiyle 
değil bazılarıyla Allah’a ibadet etmek ise sapıklıktır.

Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: 

نث 2  3  4  5  6  مث
“(Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet eder, yalnız sen-
den yardım dileriz.” [Fatiha, 5]. 

(9) Ulûhiyyet, ilahlık demektir. İtaat edilen ma’bûd anlamındaki ilah kelimesinden türe-
miştir. İlâh kelimesi gerçek ilâh olan Allah’ı da, Allah’tan başka ibadet edilen bâtıl 
ilahları da, yani tapınılan her şeyi kapsar/hepsini ifade eder. Fakat gerçek ilâhın yara-
tıcı, muktedir, rızık verici ve müdebbir (yönetici ve düzenleyici) olması gerekir. Böyle 
olmayan, kendisine haksız yere ibadet edilse de, ilâh diye isimlendirilse de ilâh değildir. 
Bak: Lisânu’l-Arab. 
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         Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶ نث
Ê   É   È  Ç  مث 

“O halde, kim ilahlığını ispat edecek hiç bir delili 
olmamasına rağmen, Allah’ın yanı sıra başka bir 
ilah'a taparsa, âhirette Rabbinin huzurunda hesa-
bını verecek, cezasını çekecektir. Şurası muhak-
kak ki kâfirler asla iflah olmazlar.” [Müminun, 117]. 

Allah teâlâ insanları ve cinleri ibâdet tevhîdi için yaratmıştır. 

O şöyle buyurmaktadır:

نث I   H  G  F  E  D   C  مث 
“Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsin-
ler diye yarattım.” [Zariyat, 56]. 

Bu, dinin başlangıcı ve sonudur; zâhiri ve bâtınıdır; peygam-
berlerin ilk ve son çağrısıdır. Bunun için peygamberler gönderilmiş, 
bunun için kitaplar indirilmiştir. Cihadın kılıçları bunun için çekil-
miş, müminlerle kâfirler, cennetliklerle cehennemlikler bunun için 
ayrılmışlardır. Allah teâlâ’nın “Lâ ilâhe illallah” sözünün anlamı 
da budur.

Bütün peygamberler insanları ulûhiyyet tevhîdine çağırmış-
lardır. Onu inkâr etmek, geçmiş ümmetleri helâka götürmüştür. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

   .   -         ,    +    *    )   (   '   &   %   $   #   "   ! نث 
/  0  مث

“Senden önce hiç bir peygamber göndermedik ki 
ona: “Benden başka hak ilâh yoktur, öyleyse yal-
nız Bana ibâdet edin!” diye vahyetmiş olmayalım.” 
[Enbiya, 25]. 
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Rubûbiyyet tevhîdi, ulûhiyyet tevhidini de gerektirir. Çünkü 
Allah’ın rubûbiyetini ikrar eden kimsenin sadece Allah’a ibadet etme-
si ve hiç kimseyi ona ortak koşmaması gerekir. Çünkü müşrikler tek 
bir ilaha ibadet etmiyorlar bir çok ilahlara ibadet ediyorlar ve onların 
kendilerini Allah’a yaklaştırdıklarını iddia ediyorlardı. Bununla bera-
ber onlar bu ilahların fayda ve zarar vermeyeceklerini de biliyorlardı. 
Bu sebeple Allah teâlâ onları, rubûbiyet tevhidini itiraf etmelerine 
rağmen mümin olarak kabul etmedi. Aksine onları, ibadette başkası-
nı ortak koşmaları sebebiyle kâfirler zümresine dâhil eyledi.

Çünkü rab, yaratıcı, rızık verici, malik, evirip çeviren, hayat 
veren ve öldüren, kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan 
münezzeh ve her şey elinde olan kim ise, tek ve ortaksız ilah O’dur 
ve sadece O’na ibadet edilmesi gerekir. 

Bundan dolayı Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in ulûhiyet tevhidi 
konusundaki itikâdî anlayışı diğerlerinden farklıdır. Onlar “Lâ 
ilâhe illallah” sözünün manasını bazılarının anladığı gibi sade-
ce, “Allah’tan başka yaratıcı, rızık verici, öldüren, dirilten ve idâre 
eden yoktur” şeklinde anlamazlar. Onlara göre ulûhiyyet tevhidi 
ancak “Lâ ilâhe illallah” şehâdetinin mânâsı gerçekleştiğinde 
gerçekleşir. Yani Allah’tan başka gerçek ma’bûd yoktur. Ulûhiyyet 
tevhîdinin anlamı, Allah’ı ibâdetlerle birlemeyi gerektirir.

İbâdet ise, Allah’ın sevip razı olduğu zâhirî ve bâtınî bütün 
sözleri ve fiilleri kapsar. O da kalbin ve lisânın söylemesi, kalbin ve 
organların amel etmesiyle olur.

Lâ ilâhe illallah şehâdetinin/Allah’tan başka hak ilâh 
olmadığına şâhidlik etmenin iki büyük rüknü vardır:

Birincisi: Her türlü ibadetin sadece Allah’a yapılması ve 
O’na bu konuda hiçbir şeyin ortak koşulmamasıdır. 

İkincisi: Bu ibadetlerden hiçbirisinin Allah’tan başkasına 
yapılmamasıdır.
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Bunun manası, yaratıcının haklarından ve özelliklerinden 
hiçbirisinin yaratılanlara verilmemesi, Allah’tan başkasının güç 
yetiremeyeceği şeylerin yaratılanlara izafe edilmemesi demektir. 
Yani sadece Allah’a ibadet edilir; Allah’tan başkası için namaz kı-
lınmaz, Allah’tan başkası için secde edilmez, Allah’tan başkası için 
kurban kesilmez, adak adanmaz, Allah’tan başkasına tevekkül 
edilmez, Allah’tan başkasından medet beklenmez. O’ndan başka-
sına dua edilmez. Ve sadece Allah’ın özelliklerinden olan diğer şey-
lerde O’ndan başkasına mürâcaat edilmez.

Sadece Allah’a yapılan ibadet ancak iki şartla sahih 
olur:

Birincisi: İhlâstır. Yani ibadetin sadece Allah rızası için ol-
masıdır.

Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: 

  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ نث
µ  ´  ³  ²  ¶     ¸  مث

De ki: “Benim namazım da, her türlü ibadetlerim 
de, hayatım da ölümüm de hep âlemlerin Rabbi 
olan Allah’a aittir. Eşi ortağı yoktur O’nun. Bana 
verilen emir budur ve ben Müslümanların ilkiyim.” 
[En’am, 162-163].

İkincisi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in izinden gitmek-
tir. Yani Allah’a onun meşru kıldığı şekilde ibadet etmek, emret-
tiği şeylere itaat etmek, haber verdiği şeyleri tasdik etmektir ve 
ibadetin zaman ve mekân olarak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
emrettiği şeylere uygun olması ve yasakladığı şeylerden de uzak 
olmasıdır.

 İbadetle, itaatle ve sevgiyle Allah teâlâ’yı birlemek, “lâ ilâhe 
illallâh” (:Allah’tan başka hak ilah yoktur) diye yapılan şahadeti 
gerçekleştirmektir.
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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in izinden gitmek, onun emir-
lerine itaat etmek, yasaklarından sakınmak ve ona kayıtsız şartsız 
bağlılık ise “Muhammedu’r-Rasûlullah” (:Muhammed Allah’ın elçi-
sidir) diye yapılan şahadetin gerçekleştirilmesidir.

Öyleyse, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Metodu şudur:

Onlar Allah teâlâ’ya ibadet ederler ve O’na hiçbir şeyi ortak 
koşmazlar. Bu sebeple Allah’tan başkasından istemezler, Allah’tan 
başkasından medet beklemezler, sadece O’nu yardıma çağırırlar, 
sadece O’na tevekkül ederler ve sadece O’ndan korkarlar. İtaat 
ederek, ibadet ederek ve sâlih sözlerle ve amellerle O’na yaklaşır-
lar. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur:

نث ª   ... ml  k  j  i  h  g  f  مث
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koş-
mayın.” [Nisa, 36].

3- İsim ve Sıfat Tevhidi:

Bu, en güzel isimlerin ve en yüce sıfatların Allah’a ait olduğu-
na kesin olarak inanmak demektir. O, bütün kemâl sıfatlara sahip 
ve her türlü noksan sıfatlardan beridir. O, bu özelliğiyle bütün var-
lıklardan ayrılır ve eşsizdir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Rablerini Kur’an ve sünnet'te geçen sıfatlarıyla tanırlar. O’nu 
kendi zatını nitelendirdiği sıfatlarla nitelerler. Lafızları, bağlam-
larından koparıp manalarını değiştirmezler. Onun isimlerinde ve 
âyetlerinde ilhâda(10) sapmazlar. Yüce Allah’ın kendisi hakkında 

(10)  İlhad: Haktan meyletmek ve sapmak demektir. Ta’til, tekyif ve temsil buna dâhildir. 
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verdiği bilgileri herhangi bir temsil, tekyif (:keyfiyetlendirme), ta’til 
ve tahrif(11) yoluna sapmaksızın aynen kabul ederler.

Onların bütün bunlarda uydukları kural Allah teâlâ’nın şu 
ayetidir: 

نث  1  2  43   5     6  7  8  مث
“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur; O her şeyi işitendir ve 

görendir.” [Şûra, 11]. 

  NM    L   K   J   I   HG   F   E   D   C نث 
S  R         Q  P  O  مث 

“En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle 
O’na dua edin. O’nun isimleri konusunda ilhâd'a 
sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını 
çekeceklerdir.” [Araf, 180]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Yüce Allah’ın sıfatlarının keyfiyeti konusunda sınırlamalar ve 
belirlemelerde bulunmazlar. Çünkü O, bu konuda bize herhangi 
bir bilgi vermemiştir. Hiç kimse de kendi kendine Allah’tan daha 
iyi bilecek durumda değildir.

Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: 

نث  ... Ê...   »º  ¹  ¸  ¶  µ  مث 

(11)  Ta’til: Allah’ın sıfatlarını kabul etmemek yahut bazılarını kabul edip bazılarını ka-
bul etmemektir.

  Tahrif: Nasları lâfzen veya mana itibarıyla değişikliğe uğratıp onu zâhir (açık) an-
lamından uzaklaştırmak ve ancak zayıf bir ihtimalin delalet ettiği manaya çekmektir. 
Her tahrif aynı zamanda bir ta’til’dir, fakat her ta’til bir tahrif değildir.

  Tekyif: Sıfatların mahiyetlerinin nasıl olduğunu açıklamaktır.
  Temsil: Bir şeyin her yönden diğerine benzediğini iddia ederek aynısı olduğunu ka-

bul etmektir.
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“De ki: Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah 
mı?” [Bakara, 140]. 

نث 1  2  3  54   6    7  8   9  :   ;  >  مث 
“Artık Allah’a birtakım benzerler icat etmeyin. 
Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.” [Nahl, 74]. 

Yüce Allah’tan sonra Allah’ı, Onun Peygamberinden daha iyi 
bilecek başka kimse yoktur.

 Onun hakkında Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

نث +  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  5  مث
“O kendi heva ve hevesiyle konuşmaz. O, kendisi-
ne vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.” 
[Necm, 3-4].

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Yüce Allah’ın, kendisinden önce 
hiçbir şeyin var olmadığı ilk; kendisinden sonra hiçbir şeyin bu-
lunmayacağı son; kendisinin üstünde hiçbir şeyin olmadığı zâhir; 
kendisinden hiçbir şeyin bulunmadığı bâtın olduğuna inanırlar. 

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

نث Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    Æ   مث 
“O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bi-
lendir.” [Hadid, 3]. 

Yine onlar inanırlar ki, Allah teâlâ’nın zatı diğer zatlara ben-
zemez. Sıfatları da aynı şekilde başkalarının sıfatlarına benzemez. 
Çünkü O’nun adaşı, dengi ve eşi olabilecek hiçbir varlık yoktur. O, 
yarattığı varlıklarla kıyas edilemez. Bu bakımdan O’nun kendi zatı 
hakkında söylediği şeyleri onlar aynen kabul ederler; hiçbir benzet-
me yapmazlar; O’nu herhangi bir şeye benzemekten tenzih ederler 
ve hiçbir sıfatını da inkâr etmezler. Allah teâlâ’nın kendisi hak-
kında söylediği şeyleri kabul ederlerken herhangi bir benzetmeye 
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kalkışmazlar. Onu noksan sıfatlardan tenzih ederken O’nun kendi 
zatını nitelendirdiği sıfatların hiçbirisini inkâr etmezler.(12)

Yüce Allah’ın her şeyin kuşatıcısı, her şeyin yaratıcısı ve her 
canlının rızıklandırıcısı olduğuna inanırlar.

نث ,   -  .  /  0   1  2     3  مث  
“Yaratan bilmez mi hiç? O, latiftir, her şeyden ha-
berdardır.” [Mülk, 14].

نث Z  Y  X  W  V  U  T    ]  مث 
“Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan 
Allah’tır.” [Zâriyât, 58].  

Onlar Allah teâlâ’nın yaratıklarından yüce, yüksek ve onlar-
dan ayrı olduğuna inandıkları gibi, Onun yedi kat semanın üstün-
de arşa istiva ettiğine(13) ve ilminin her şeyi kuşattığına yüce ki-
tabındaki yedi ayetle kendisi hakkında verdiği haberlere(14) uygun 
olarak keyfiyeti üzerinde yorum yapmaksızın inanırlar. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

نث Z     Y  ]  \  [  مث 
“Rahman arşa istivâ etti.” [Tâ-hâ, 5]. 

(12) Allah teâlâ’nın zatının ve sıfatlarının keyfiyetini/nasıllığını tahayyül etmek/düşün-
mek asla caiz değildir.

(13) Arşın üzerine istivâ ve uluvv (yücelik, yükseklik), Allah hakkında Onun celâline 
ya-kışır şekilde kabul ettiğimiz iki sıfattır. Selef imamlarına göre istiva kelimesinin 
açıklaması “karar kılmak, yüce olmak, yükselmek, yukarı çıkmak” demektir. Selef 
imamları istivâyı bu kelimelerle tefsir ederler, fakat bundan ileri gitmez ve buna bir 
şey ilave etmezler. Selef imamlarının bu kelimeye getirdiği yorumlar arasında “istila 
etti, mâlik oldu, kahretti/galip geldi” anlamları yoktur.  Bunun nasıl olduğu (key-
fiyeti) meçhuldür. Allah’tan başka kimse bilemez.  Buna inanmak vaciptir, çünkü 
bu konuda deliller vardır.  Bu konuda soru sormak ise bid’attir. Çünkü sahabe de 
bunun keyfiyeti hakkında Rasûlullah’a hiçbir şey sormamışlardır.

(14) Bu âyet-i kerimeler sırasıyla şunlardır: A'râf, 54; Yûnus, 3; Ra’d, 2; Tâ-hâ, 5; Furkân, 
59; Secde, 4; Hadîd, 4. 
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نث...   (  *    +  ,-   ... H  مث
“Sonra arşa istivâ etti.” [Hadid, 4]. (15)

  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D نث
Z   YX  W    V  U  T  S  ]  \    [  مث

“Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden 
emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yer 
çalkalanıp duruyor. Yahut gökte olanın size taş 
yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi ol-
dunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu 
yakında öğrenirsiniz!” [Mülk, 16-17].

̧  Ë...   ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  مث  نث...   
“Güzel sözler ancak O’na yükselir. Onları da Allah’a 
sâlih amel yükseltir.” [Fatır, 10]. 

نث ¤  ¥  ¦  §¿   ...     ¬  مث
“Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar.” [Nahl, 

50]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« اءِ مَ نْ فِي السَّ ينُ مَ مِ ـا أَ نَ أَ ونِي وَ نُ مَ ـأْ «أَالَ تَ
“Ben göktekinin güvendiği bir kimse olduğum halde siz bana nasıl 

güvenmezsiniz?...” [Buhârî]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: 

Kürsi ile arşın hak olduğuna, bunda şüphe olmadığına ina-
nırlar. 

(15) İmam İshâk b. Rahâveyh rahimehullah bu âyet hakkında şöyle der: “İlim ehlinin icmaına 
göre Yüce Allah, arşa istivâ etmiştir. Yedinci yerin en dibindeki her şeyi de bilir.” 
Bunu ez-Zehebi “el-Ulûvvu li’l-Aliyyi’l-Ğaffar” isimli eserinde -sahih bir senetle- rivayet 
etmiştir.
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Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä      ...   نث
Ð  مث

“O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gök-
leri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez, O 
çok yüksek ve yücedir, çok büyüktür.” [Bakara, 255]. 

Arş yaratılmışların en büyüğü ve en yükseğidir. Arş’ın büyük-
lüğünü ve azametini Allah’tan başka kimse bilemez. Arş’ın ayakları 
vardır ve onu melekler taşımaktadır. Arş’ın yanında Kürsi’nin duru-
mu, büyük bir çöle bırakılmış bir halka gibidir. Gökleri ve yeri ku-
şatmıştır. Allah Arş’a da Arş’ın dışındaki diğer varlıklara da muhtaç 
olmaktan münezzehtir. Şanı yüce olan Allah bundan çok daha yüce-
dir. Üstelik Arş da Kürsi de O’nun kudret ve egemenliğiyle taşınan 
iki varlıktır. 

Allah teâlâ Âdem aleyhisselam’ı iki eli ile yaratmıştır ve O’nun 
her iki eli de sağdır. O’nun iki eli kendisini nitelendirdiği gibi açık-
tır; dilediği gibi infak eder. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶  µ   ́نث
ë    ÇÆ       Å   مث

“Yahudiler “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Kendi el-
leri bağlandı ve söyledikleri sözden ötürü lanet-
lendiler. Hayır, Allah’ın iki eli de açıktır, dilediği 
gibi verir.” [Maide, 64]. 

نث ...    ®  ¯  °  ±  µ  ´  ³  ²¶  ...  ½  مث 
“Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten 
seni alıkoyan nedir?” [Sad, 75]. 



Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Allah tebâreke ve teâlâ’nın ilim, 
kudret, kuvvet, izzet, kelam, hayat, muhabbet, rahmet, nefis, ga-
zap, öfke, hoşlanmama, rıza, gülme, beraberlik, ayak, baldır, el, 
işitme, görme, yüz, göz ve buna benzer O’nun celâline, azametine 
ve kemâline lâyık bir şekilde gerek kendi kitabında kendisini vas-
fettiği, gerekse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla belirttiği 
sıfatlarını kabul ederler. Bunların nasıllığını/keyfiyetini Allah bilir, 
biz bilemeyiz. Çünkü O bize bu sıfatları haber vermiş ancak keyfi-
yetlerini bildirmemiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

نث     ...  µ  ´  ³  ²   ¶  مث 
“Muhakkak ki ben sizinle beraberim; işitirim ve 
görürüm.” [Taha, 46]. 

نث ...   >     =  <    ?  مث
“O, bilendir, hikmet sahibidir.” [Tahrim, 2]. 

نث ...    M  L   K  J  I  مث
“Allah, Musa ile konuştu.” [Nisa, 164]. 

نث Z  Y  X  W  V  U   T  مث
“Celâl ve ikram sahibi Rabbinin vechi (:yüzü) kalı-
cıdır.” [Rahmân, 27]. 

نث ...  é  ...  åä  ã  â  á  à   مث
“Allah onlardan onlar da Allah’tan razı olmuşlar-
dır.” [Mâide, 119]

نث...    µ ...yx مث  .
“Allah onları, onlar da Allah’ı severler.” [Maide, 54]. 

نث z   y  x  } ...  ~  مث
“Nihayet onlar bizi öfkelendirince, kendilerinden 
intikam aldık.” [Zuhruf, 55]. 
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نث  ...   R  Q  P      ...         [   مث
“Allah onlara öfkelendi.” [Mümtehine, 13]. 

نث ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  مض  û   مث
“O gün baldır açılır, secdeye çağrılırlar ama bunla-
ra güçleri yetmez.” [Kalem, 42]. 

نث Ð  ...   zy  x   w   v  u  t  s  مث
“Allah. O’ndan başka hak ilah yoktur. Diridir ve 
kayyûmdur.” [Bakara, 255]. 

Ve bunlardan başka diğer sıfat âyetleri…

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Müminlerin âhirette gözleriyle Rablerini göreceklerine, bu 
nimetin cennet ehli için en lezzet verici nimet olduğuna, O’nu ziya-
ret edip, kendisinin onlarla, onların da kendisiyle konuşacaklarına 
îmân ederler. 

Bu konuda şöyle buyurmaktadır:

نث (  *    +    ,   -      .  /        0  مث
“Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rab-
lerine bakacaklardır.” [Kıyâmet, 22-23]. 

Onlar Allah’ı on dördündeki ayı gördükleri gibi görecekler, 
O’nu görme hususunda hiçbir zorluk çekmeyecekler. 

Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« تِهِ يَ ؤْ ونَ    فِي رُ امُ رِ الَ    تُضَ ـدْ بَ ـةَ الْ لَ ـيْ رَ  لَ مَ نَ القَ وْ رَ ا تَ مَ ةِ كَ امَ يَ قِ مَ الْ ـوْ مْ يَ ـكُ بَّ نَ رَ وْ ـرَ تَ مْ سَ «إِنَّكُ
“Şüphesiz siz Rabbinizi, dolunayı gördüğünüz gibi göreceksiniz; 

O’nu görmekte hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz.” [Buhârî, Müslim]. 
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah teâlâ’nın, gecenin son üçte birinde yücelik ve büyüklü-
ğüne yakışır bir şekilde dünya göğüne indiğine inanırlar. Peygam-
ber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

 ، رُ خِ يْلِ اآلْ ثُ اللَّ لُ ى ثُ بْقَ ينَ يَ ا حِ نْيَ اءِ الدُّ مَ ـةٍ إِلَى السَّ لَ ـيْ لَّ لَ الَى كُ عَ تَ كَ وَ ارَ ـبَ ـا تَ ـنَ بُّ لُ رَ ـزِ ـنْ «يَ
.« هُ فِرَ لَ غْ أَ نِي فَ فِرُ غْ تَ نْ يَسْ هُ مَ يَ طِ عْ أُ ـنِي فَ لُ أَ نْ يَسْ هُ مَ يبَ لَ تَجِ سْ أَ ونِي فَ عُ نْ يَدْ :  مَ ولُ قُ يَ

“Rabbimiz gecenin son üçte biri kaldığı zaman her gece dünya gö-
ğüne iner ve: Hani bana kim dua eder ki, duasını kabul edeyim? Kim 
benden isterse ona istediğini vereyim? Kim benden mağfiret dilerse, onu 
mağfiret edeyim? der.” [Buhârî, Müslim].  

Yüce Allah’ın kıyâmet gününde kulları arasında hüküm ver-
mek için yüceliğine yakışır şekilde geleceğine de inanırlar. 

Allah teâlâ şöyle buyurur: 

نث À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´    ³  مث 
“Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildi-
ği zaman. Melekler sıra sıra dizili durumda Rabbin 
geldiği zaman.” [Fecr, 21-22].   

  È       Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á      À   ¿   ¾ نث 
Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É   مث

“Neyi bekliyorlar! Buluttan gölgeler içinde Allah’ın 
ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini mi 
bekliyorlar?” [Bakara, 212]. 

Buna göre, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Allah’a iman 
hususunda izlediği yöntem özetle şöyledir:

 Allah’ın ve Peygamberinin haber verdiği şeylere kesin ola-
rak inanmak, eksiksiz olarak ikrar etmek ve onların haber verdi-
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ği şeylerle, hiçbir şüphe ve tereddüde kapılmaksızın her yönüyle 
amel etmektir. 

Nitekim tabiînden, fıkıhçı Muhammed b. Müslim ez-Zührî 
şöyle der:

“Risalet göndermek Allah’a aittir. Tebliğ etmek Peygamberin 
görevidir. Bize düşen de teslimiyettir.”(16)

İmam Sufyân b. Uyeyne rahimehullah da şöyle der: 

“Allah teâlâ’nın Kur’ân’da kendisini vasfettiği hususların 
tefsîri okunduğu gibidir. Ne keyfiyet vardır ne de benzerlik.”(17) 

İmam Şâfi‘î rahimehullah da şöyle der: 

“Ben Allah’a ve Allah’ın muradı üzere Allah’tan gelenlere; 
Peygamber’e ve Peygamber’in muradı üzere Peygamber’den gelen-
lere inandım.”(18)

el-Velid b. Müslim el-Kureyşî rahimehullah şöyle der: Ben Evzâî’ye, 
Sufyân b. Uyeyne’ye ve Mâlik b. Enes’e Allah’ın sıfatları ve görül-
mesi hakkındaki hadisleri sordum. Hepsi de şöyle dediler: “Bunları 
geldikleri gibi alınız. Keyfiyetleri üzerinde düşünmeyiniz.”(19)

Mâlik b. Enes rahimehullah şöyle der: “Bid’atçilerden sakının.” 
Bid’at nedir? diye sorulunca şöyle cevap verdi: 

“Bid’atçiler Allah’ın isimleri, sıfatları, kelâmı, ilmi ve kudreti 
hakkında konuşup duran, sahabelerin ve güzel bir şekilde onlara 
tâbi olanların sustukları konularda susmayan kimselerdir.”(20)

Bir adam İmam Mâlik’e  “Rahman arşa istiva etti” âyeti hak-

(16) ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, c.5, s.377.
(17) el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne, 4/478 (736).
(18) İbn Kudâme el-Makdisî, Lum’atu’l-İ’tikadi’l-Hâdi ila Sebili’r-Reşad, s.7.
(19) el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne, 3/572 (930). Bu sözün anlamı âyetlerde 

ve hadislerde sabit olan sıfatları, ta’til ve tefviz ehlinin hilafına kabul ve îmân etmektir. 
Yani, ne ta’til ehli gibi âyet ve hadislerde gelen Allah’ın sıfatlarını te’vil ederiz ne de 
tefviz ehli gibi bu sıfatları kabul edip ne anlama geldiği bilinmez, deriz. 

(20) Beğavî, Şerhu’s-Sünne, c.1, s.217.



kında: Nasıl istivâ etti? diye sorunca şu cevabı verdi: 

“İstivâ bilinmeyen bir şey değildir. Fakat keyfiyeti akılla bi-
linmez. O’na îmân etmek vaciptir. Hakkında soru sormak bid’attir. 
Ben senin ancak sapmış olduğunu görüyorum.”

Bu sözü söyledikten sonra onun meclisten çıkarılmasını em-
retti.(21)

İmam Ebû Hanife rahimehullah şöyle der:

“Allah’ın zatı hakkında hiç kimsenin kendiliğinden bir şey 
söylememesi gerekir. Aksine Allah kendi zatını ne ile nitelendirmiş 
ise, onu öylece nitelendirir. Bu konuda kendi görüşüne göre hiçbir 
şey söyleyemez. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı ne yücedir.”(22)

Ona Allah’ın her gece dünya semasına inme sıfatı hakkında 
sorulunca: “Allah, keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde iner” diye 
cevap verdi.(23)

İmam Nuaym b. Hammâd el-Huzâî rahimehullah şöyle der:

“Allah’ı yarattıklarına benzeten kimse kâfir olur. Allah’ın ken-
disini nitelendirdiği sıfatları inkâr eden kimse de kâfir olur. Ne 
Allah’ın kendisini nitelendirdiği, ne de Peygamberinin Onu nite-
lendirdiği hiçbir sıfat teşbih (:benzetme) değildir.”(24) 

Selef imamlarından bazıları isim ve sıfatlar konusunda şu gü-
zel kâideyi beyân etmişlerdir:

“İslam’ın ayağı ancak teslimiyet köprüsü üzerinde sapasağ-
lam durur.”(25)

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Allah’a hamdolsun, ta’til, teşbih ve 
temsilden uzaktır.

(21) el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne, 3/440 (183).
(22) İbn Ebi’l-‘İzz, Şerhu Akideti’t-Tahaviye, s.427. Tahkik, Şuayb el-Arnavut 
(23) Sâbûnî, Akîdetu Ashâbi’l-Hadîs, s.42.
(24) el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne, 4/587 (936).
(25) Beğavî, Şerhu’s-Sünne, c.1, s.271.
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İşte; Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Allah’a îmân konusundaki 
akîdesi ve onların imamlarının görüşleri budur. İster onların ça-
ğında olsun, isterse sonraki çağlarda olsun kim onların yolundan 
giderse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ve ashabının yöntemine 
sarılmış olur. Onların arasında bile bulunsa her kim onlara muha-
lefet ederse onlardan değildir.



 
İkinci Rükün

Meleklere İman

Meleklere îmân, en ufak bir şüphe ve tereddüt bulunmak-
sızın onların var olduklarına inanmak demektir. Allah teâlâ şöyle 
buyurmaktadır:

  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g نث
u   t...      ¦  مث

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indi-
rildi ise ona îmân etti, müminler de îmân ettiler. 
Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitapları-
na ve rasûllerine îmân etti.” [Bakara, 285]. 

Meleklerin varlıklarını inkâr eden bir kimse kâfir olur. Çün-
kü yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

    e   d    c   b   a   `   _   ^       ]   \ نث 
h  g  f  مث

“Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, rasûllerini 
ve âhiret gününü inkâr ederse hakikatten iyice 
uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.” 
[Nisa, 136]. 

Bu sebeple Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat icmâlî (:topluca) ve 
tafsîlî (:ayrıntılı) olarak meleklere inanırlar. İsimleri bildirilmeyen 
meleklere icmâlî olarak îmân ederler. Tafsîlî olarak varlıklarına 
îmân etmeye gelince, vahiy getirmekle görevli Cebrâil, yağmuru 
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yağdırmakla görevli Mikâil, sûra üfürmekle görevli İsrâfil, ruhla-
rı almakla görevli ölüm meleği ve cehennemin bekçisi Hâzin gibi 
Allah ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in isim isim bildirdiklerinden 
kendileriyle ilgili sahih delil bulunan meleklerin varlığına Ehl-i 
Sünnet ve’l-Cemaat îmân eder.

Ehl-i Sünnet’e göre bunlar Allah’ın yarattığı kullardır. Allah 
onları nurdan yaratmıştır. Gizli güçler değil gerçek varlıklardır. 
Allah’ın yarattığı türden varlıklardır.

Meleklerin hilkatleri çok büyüktür. Onlardan kimisinin iki 
kanadı, kimisinin üç, kimisinin dört, kimisinin de daha çok kanadı 
vardır. Cebrail’in altı yüz kanadının bulunduğu bildirilmiştir.

Melekler Allah’ın ordularındandır. Bunlar, Allah’ın izin vere-
ceği haller gereği çeşitli cismânî şekillerde görünme gücüne sahip-
tirler. Melekler Allah’a yakın ve değerli varlıklardır.

Melekler yemezler, içmezler. Allah’a ibadetten bıkmazlar, 
usanmazlar ve yorulmazlar. Güzellik, hayâ ve düzenlilik gibi özel-
liklere sahiptirler. 

Melekler Allah’a itaat etmek ve isyan etmemek fıtratında 
yaratıldıkları için insanlardan farklıdırlar. Allah onları kendisine 
ibadet etmeleri ve emirleri yerine getirmeleri için yaratmıştır. 

Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır:

  <   ;   :   9   8    76   54   3   2   1 نث 
  G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =
R   Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H  مث

“Rahman evlat edindi, dediler. O, bundan münez-
zehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler 
O’nun ikram ve takdirine mazhar olmuş kulları-
dır. O, kendilerine sormadıkça hiç bir söz söyle-
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mezler, sadece O’nun emirlerini yerine getirirler. 
O, onların yaptıklarını da yapacaklarını da, açık-
ladıklarını da gizlediklerini de bilir. Onlar, sadece 
O’nun razı olduğu kimse hakkında şefaat ederler. 
O’na duydukları ta'zimden ötürü çekinir, titrer-
ler.” [Enbiyâ, 26–28]. 

Melekler Allah’a saygılıdırlar ve O’ndan korkarlar. Gece gün-
düz Allah’ı tesbih ederler. Yedinci kat semadaki Beyt-i Ma'mûr’u 
tavaf ederler.

Meleklerin pek çok çeşitleri vardır.

Kimileri arşı taşımakla, kimileri vahyi ulaştırmakla, kimileri 
dağlarla görevlidir. Kimileri cennetin, kimileri cehennemin bekçi-
sidir.

Kimileri kulların amelini tespit etmekle, kimileri müminlerin, 
kimileri kâfirlerin ruhlarını kabzetmekle, kimileri de kabirde kula 
soru sormakla görevlidirler. 

Onlardan müminler için istiğfar eden, onlara dua eden ve 
müminleri seven kimseler olduğu gibi, ilim meclislerinde ve zikir 
halkalarında bulunup da onlara kanat gerenler de vardır. Kimileri 
insanla beraber olur, ondan hiç ayrılmaz, kimileri kulları hayırlı 
işler yapmaya çağırır, kimileri salihlerin cenazelerine katılır, kimi-
leri de müminlerle birlikte savaşır ve onlara Allah düşmanlarına 
karşı cihâdlarında destek verip sebât ettirir.  

Salihleri himaye etmekle, onların sıkıntılarını gidermekle gö-
revli melekler olduğu gibi, azapla görevli melekler de vardır. Me-
lekler, içinde heykel, resim, köpek ya da çan bulunan eve girmez-
ler. İnsanların rahatsız olduğu eziyet verici hususlardan onlar da 
rahatsız olurlar.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
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.« ةٌ ورَ ـتًا فِيهِ صُ ـيْ لُ بَ خُ ـدْ «الَ تَ
“İçinde resim bulunan eve melek girmez.” [Buhârî, Müslim]. 

.« اثِيلَ ـمَ ةُ تَ ورَ الَ صُ لْبٌ وَ ـتًا فِيهِ كَ ـيْ ـةُ بَ كَ ئـِ ـالَ لُ الْمَ خُ ـدْ     «الَ تَ
“İçinde resim ve köpek bulunan eve melek girmez.” [Buhârî, Müslim].  

.« سٌ ـرَ الَ جَ لْبٌ وَ ا كَ ـةً فِيهَ ـقَ فْ ـةُ رُ كَ ئـِ الَ بُ الْمَ حَ ـصْ « الَ تَ
“Melekler, içinde köpek ve çan bulunan kişilerle birlikte yolcu-

luk etmezler.” [Müslim]. 

Melekler pek çoktur. Onların sayısını ancak Allah bilir. Allah 
teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث ¯  °      ±  º     ¹  ¸  ¶  µ´        ³  ²  «            ¼  مث 
“Rabbinin ordularını O’ndan başka kimse bilmez ve 
bu, insanlar için sadece bir öğüttür.” [Müddessir, 31]. 

Allah teâlâ onları görmemizi engellemiştir. Bu sebeple bizler 
onları yaratıldıkları şekilde göremeyiz. Ancak bazı kullarına on-
ları göstermiştir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail’i 
Allah’ın yarattığı şekliyle iki defa görmüştür. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث [  ^    _  `  e  d  c  b  a  مث 
“Andolsun onu, Sidretu’l-Muntehâ’nın yanında ön-
ceden bir defa daha görmüştü.” [Necm, 13-14]. 

نث z  y  }  |  {  ~  ے  ¡   ¢  مث
“Arkadaşınız bir mecnun değildir. Andolsun ki onu 
apaçık ufukta görmüştür.” [Tekvir, 22-23]. 



 
Üçüncü Rükün

Kitaplara İman

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Allah’ın emir ve yasaklarını vaat 
ve tehditlerini, Allah’ın kullarından istediklerini ihtiva eden ve iç-
lerinde hidâyet ve nur bulunan kitapları, peygamberlerine indirdi-
ğine kesin olarak inanırlar. Allah teâlâ şöyle buyurdu:

  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g نث
u   t  مث 

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indi-
rildi ise ona îmân etti, müminler de îmân ettiler. 
Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitapları-
na ve rasûllerine îmân etti.” [Bakara, 285]. 

Allah’ın, kitaplarını tüm insanlığı hidâyete iletmek için pey-
gamberlerine indirdiğine inanırlar. Allah teâlâ şöyle buyurdu:

نث 32  4  5  6  7  8  9  :   ;  >  =  
<  ?  @  C  B  A   مث

“Elif lâm râ. (Bu,) Rablerinin izniyle insanları ka-
ranlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve övgüye 
lâyık olan (Allah)ın yoluna iletmen için sana in-
dirdiğimiz Kitaptır.” [İbrahim, 1].  

Kur’an ve Sünnet'te ismi geçen bu kitaplar: Kur’ân, Tevrat, 
İncil ve Zebûr ile İbrahim ve Mûsâ’ya verilen sahifelerdir. Bunla-
rın en büyükleri Tevrât, İncil ve Kur’ân’dır. Üçünün en büyüğü, 
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en yücesi, nesh edicisi (:diğerlerinin hükmünü kaldıran) ve mutlak 
olarak en üstünü ise Kur’ân-ı Kerîm’dir. 

Kur’an’ın dışındaki diğer kitaplardan hiçbir şeyi korumayı 
Yüce Allah üstlenmemiştir. Bununla beraber onların ilim adam-
ları ve dindarlar tarafından korunmaları istenmiştir. Ancak onlar 
bu kitapları korumadılar ve hakkıyla onlara riâyet etmediler. Bu 
sebeple onlarda birtakım değişiklikler ve değiştirmeler yapıldı. Bu 
kitapların asılları kaybolmuş, hükümleri değiştirilmiştir. Bu ki-
tapların da ilk olarak tahrif edileni Tevrâttır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Kur’an’dan önceki kitaplara mücmel olarak itikâd eder. Bu da 
kalp ve lisan ile ikrar etmektir. Kur’an’a îmânın ise tafsilî îmân ol-
ması gerekir. Bu da kalp ve lisan ile ikrar etmek, içindeki emirlere 
uymak ve küçük büyük her meselede onu hakem kılmaktır.

Kur’an-ı Kerim:

Âlemlerin Rabbinin kelamı, O’nun apaçık kitabı ve sağlam 
ipidir. Allah onu güvenilir elçisi peygamberlerin sonuncusu Mu-
hammed b. Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem’e bütün kitapların sonun-
cusu olarak, ümmeti için izlenecek bir yöntem olsun, insanları ka-
ranlıklardan aydınlığa çıkartsın, doğru yola ve sırat-ı müstakim’e 
iletsin diye indirmiştir.

Allah teâlâ Kur’an’da öncekilerin ve sonrakilerin haberlerini, 
peygamberlerin ve salihlerin yaşantılarını, göklerin, yerin ve arala-
rındakilerin yaratılışını açıkladığı gibi helal ve haramı, edep ve ah-
lakın esaslarını, ibadet ve muâmelatın hükümlerini, , müminlerin 
ve kâfirlerin görecekleri karşılıkları etraflıca anlatmış, müminlerin 
diyarı cenneti ve kâfirlerin diyarı cehennemi tasvir etmiştir. Onu, 
kalplerde bulunan  –küfür, nifak, kibir ve riyâ gibi- hastalıklara 
şifa, her şey için bir beyân, müminler için de bir hidâyet ve rahmet 
olarak indirmiştir. 
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Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: 

  G   F    E   D   C   B   A   @   ? نث 
I  H  مث 

“Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslüman-
lara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indir-
dik.” [Nahl, 89]. 

Bütün ümmetin bu kitaba uymaları ve Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’den sahih olarak gelmiş olan sünnet ile birlikte onun hü-
kümlerini kabul etmeleri gerekir. Çünkü Allah teâlâ Peygamberini 
bütün insanlara ve cinlere kendilerine indirilenleri açıklasın diye 
göndermiştir.

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

   >   =    <   ;   :   9   8   7      6    5 نث 
?  مث

“İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye 
Zikri/Kur’an’ı indirdik. Umulur ki düşünürler.” 
[Nahl, 44].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Kur’an’ın harf ve manalarıyla hakiki Allah kelamı olduğuna, 
O’ndan gelip O’na döneceğine, mahlûk olmayıp Allah tarafından in-
dirildiğine, Allah’ın bununla gerçekten azametine ve celâline lâyık 
bir surette işitilen bir ses ile konuştuğuna, onu Cebrail aleyhisselam’ın 
Allah’tan işiterek aldığına, Cebrail’in de onu Muhammed sallallahu 

aleyhi ve sellem’e tebliğ ettiğine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in de 
onu Cebrail aleyhisselam’dan işitip kalbinde hıfzettiğine inanırlar. Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem de Kur’an’ı ashabına tebliğ etmiş, on-
dan sonra ümmete tebliğ olunmuş ve bu şekilde bütün ümmetlere 
ulaşmıştır. 
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Bu kitabı hikmet sahibi (:hakîm) ve her şeyden haberdar olan 
Yüce Allah apaçık bir Arapça ile indirmiş, bize de hiçbir şüphenin 
söz konusu olamayacağı bir tevâtürle nakledilmiştir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:  

  n   m   l   k      j      i   h   g   f   e   d   c نث 
v  u     t  s  r  q  p  o  مث 

“Muhakkak ki bu Kur’an âlemlerin Rabbinin in-
dirmesidir. Onu Ruhu’l-Emin (:Cebrail) uyarıcı-
lardan olasın diye apaçık Arapça ile senin kalbine 
indirmiştir.” [Şuarâ, 192-195]. 

Kur’an-ı Kerim, Tevrât’ın Mûsâ aleyhisselam’a indirildiği gibi, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e topluca bir defada indirilmedi. 
Olaylara göre veya bazı sorulara cevap olmak üzere, ya da durum 
ve şartların gereğine uygun olarak yirmi üç yıllık bir süre içinde 
parça parça indirildi.

Kur’an-ı Kerim:

Levh-i Mahfûz’da yazılıdır. Göğüslerde muhafaza edilir (:ez-
berlerde tutulur) dillerde okunur ve sahifelerde yazılıdır. O muh-
kem sûrelerden, apaçık âyetlerden, harf ve kelimelerden oluşur. 
Muhkemi ve muteşâbihi, nasih ve mensuhu, geneli ve özeli, emri 
ve nehyi vardır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث !     "  #   $  %  &       '  )  (  *  +        ,  
-  .  /  0  1  2  مث

“O, elbette değerli bir Kur’an’dır, korunmuş bir Ki-
taptadır. Ki ona temizlerden başkası dokunamaz. 
Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.” [Vakıa, 77–80].  



نث lk  j  i  h  g  f  e      d  c  مث

“Hayır; Kur’an kendilerine ilim verilenlerin gönül-
lerinde yerleşen apaçık ayetlerdir.” [Ankebut, 49].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Kur’an’ın sûrelerinin, âyetlerinin 
ve kelimelerinin adedinde ittifak etmişlerdir. Bundan dolayı ondan 
bir sûre veya bir âyet veya bir kelime veya bir harf inkâr eden ya-
hut ilave eden veya eksilten kimsenin kâfir olduğuna hükmederler. 
Buna göre bizler Kur’an ayetlerinden her bir âyetin Allah katından 
indirildiğine ve bizlere de katî tevâtür yoluyla nakledilip geldiğine 
kesin olarak îmân ederiz. 

Kur’an-ı Kerim, 114 sûreyi ihtivâ eder. Bunlardan 86 ta-
nesi Mekke’de, 28 tanesi Medine’de inmiştir. Hicretten önce inen 
sûrelere Mekki sûreler, hicretten sonra inen sûrelere Medenî 
sûreler denilir. Kur'an'ı Kerim’de kesik (tek tek) harfleriyle başla-
yan 29 sûre vardır. 

Kur’an-ı Kerim, İslâm peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi 

ve sellem’in en büyük ve ölümsüz mucizesidir. Semavî kitapların so-
nuncusudur. Nesh edilmez (:hükmü kaldırılmaz) ve değiştirilmez. 
Allah teâlâ herhangi bir bozma, değiştirme, ilave ve eksiltme giri-
şimine karşı onu kaldıracağı güne kadar –ki bu kıyâmet gününden 
önce olacaktır- koruyacağını vaad etmiştir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

نث n  m   l  k      j  i  h  g   مث 
“Şüphesiz Zikri (:Kur’an’ı) biz indirdik ve onu ko-
ruyacak olan da elbette biziz.” [Hicr, 9].  

Kur’an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in zamanında 
ve onun gözetiminde yazılmıştır. Çünkü sahabenin en seçkinlerin-
den vahiy kâtipliği yapan kimseler vardı. Bunlar Kur’an’dan nazil 
olan her şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emri ile yazarlardı. 
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Daha sonra bunlar Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında mushafın iki 
kapağı arasında toplandı. Osman radıyallahu anh döneminde ise tek bir 
imla üzere yazılıp çoğaltıldı. Allah hepsinden razı olsun.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Kur’an’ı öğretmeye, ezberlemeye, 
güzel bir sesle okumaya, okunduğu zaman huşu ile dinlemeye, üm-
metin selefinin metoduna göre tefsir etmeye ve onun hükümleriyle 
amel etmeye önem verip özen gösterirler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث K  J   I   H  G   F  E  D  C  B  مث 
“Sana bu mübarek Kitabı, âyetlerini düşünsünler 
ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” [Sad, 29]  

Onlar, Kur’an-ı Kerim’i okuyarak Allah’a ibadet ederler. Çünkü 
Kur’an-ı Kerim’in her bir harfinin okunması karşılığında Peygambe-
rin de haber verdiği gibi bir hasene vardır. 

O şöyle demektedir:

ولُ ألم  قُ ا الَ أَ هَ ـالـِ ـثَ مْ رِ أَ شْ ةُ بِعَ نَ سَ الْحَ ـةٌ وَ ـنَ ـسَ هِ حَ ـهُ بـِ ـلَ هِ فَ ـابِ اللَّ ـتَ ا مِنْ كِ فً رْ أَ حَ ـرَ نْ قَ «  مَ
.« فٌ رْ يمٌ حَ مِ فٌ وَ رْ مٌ حَ الَ فٌ وَ رْ لِفٌ حَ نْ أَ لَكِ فٌ وَ رْ حَ

“Her kim Allah’ın Kitabından bir harf okursa karşılığında 
onun için bir hasene vardır. Hasene ise on misli ile karşılık görür. 
Ben size elif-lam-mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam 
bir harftir, mim de bir harftir.” [el-Elbânî, Sahîhu Suneni’t-Tirmizî].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, sadece kişisel görüşlere dayana-
rak Kur’an’ın tefsir edilmesini caiz görmezler. Çünkü böyle bir dav-
ranış bilgisizce konuşmaktır ve şeytanın amelindendir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

  Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹ نث 
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  Ï   Î   Í     Ì   Ë   Ê   É    È   Ç       Æ   ÅÄ
Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   مث

“Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helâl ve temiz 
şeylerden yiyin, şeytanın adımlarını izlemeyin; 
çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima 
kötülük ve çirkin iş (yapmanızı), Allah hakkında 
bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder” [Bakara, 

168-169]. 

Onlar Kur’an’ı, Kur’an ile tefsir eder, mücmel (:kapalı) âyetlerini 
apaçık âyetleriyle, mutlak âyetlerini kayıtlı âyetleriyle, genel âyetle-
rini özel âyetleriyle, müteşabih âyetlerini muhkem âyetleriyle tefsir 
ederler.

Ve Kur’an’ı, sahih ve sabit nebevî sünnetle tefsir ederler, son-
ra yüce sahabenin sözleriyle, sonra tabiîn imamlarının sözleriyle, 
sonra da Kur’an’ın indiği Arap dili yardımıyla tefsir ederler.

Ve bütün bu kaynakların ışığı altında ictihad ederler. Böylece 
Ehl-i Sünnet rivâyet ile dirâyeti, nasslar ile ictihadı bir araya top-
lamıştır. Bu zenginlik ise sadece Ehl-i Sünnet’e hastır.



 
 

Dördüncü Rükün

Peygamberlere İman

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Yüce Allah’ın kullarına müjde-
leyici ve uyarıcı olarak insanları hidâyete sevk etmek ve onları ka-
ranlıklardan aydınlığa çıkarmak için hak dîne davet eden seçilmiş 
kullarından peygamberler gönderdiğine kesin olarak inanırlar.

Onların daveti, toplumları şirk ve putperestlikten kurtarmak, 
çözülüp bozulmaktan arındırmak içindir. Onlar risâleti ulaştırdı-
lar ve emaneti yerine getirdiler. Ümmetlerine öğüt verdiler ve Al-
lah yolunda hakkıyla cihad ettiler. Doğruluklarına delil olan göz 
kamaştırıcı mucizeler gösterdiler. Onlar risaletlerini tebliğ etme 
hususunda masumdurlar. Onlardan birini inkâr eden, Allah’ı ve 
bütün peygamberleri inkâr etmiş olur. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

 J I H G F E D C B A نث
S R Q P O N M L K
  _   ^   ]   \[     Z   Y   X    W VUT   
  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `

t  s  r  q  p  on  m   l  مث
“Şüphesiz Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden-
ler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak is-
teyenler, bir kısmına inanır, bir kısmını da inkâr 
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ederiz, diyerek bu ikisinin arasında bir yol tutmak 
isteyenler var ya; işte onlar, gerçekten kâfir olan-
lardır. Kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışız-
dır. Allah ve peygamberlerine îmân edip onların 
birini diğerinden ayırmayanlara; işte onlara Al-
lah mükâfatlarını verecektir. Allah Gafur, Rahim 
olandır.” [Nisa, 150-152]. 

Allah teâlâ değerli peygamberleri göndermedeki hikmeti yüce 
Kitabında şöyle açıklamaktadır:

  YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N نث
Z  ]  \  [   ^  مث

“(Bunları) Müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak 
(gönderdik) ki, elçiler geldikten sonra insanların 
Allah’a karşı bahaneleri kalmasın. Allah üstündür, 
hüküm ve hikmet sahibidir.” [Nisa, 165].   

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, bütün rasûllerin tek bir asla da-
vet ettiklerine, onun da ibadette Allah’ı birlemek ve şirkten nehyet-
mek olduğuna îmân ederler. O halde şeriatleri zaman ve mekana 
göre değişse de, bütün peygamberlerin dini birdir ve o da İslam’dır. 
Bunun haricinde Allah hiçbir dini kabul etmeyecektir.

نث ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  مث
“Andolsun biz, her millet içinde: “Allah’a ibadet 
edin, tağut(a tapmak)dan kaçının” diye bir elçi 
gönderdik.” [Nahl, 36]. 

   .   -         ,    +    *    )   (   '   &   %   $   #   "   ! نث 
/  0  مث

“Senden önce hiçbir rasûl göndermedik ki ona: 
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Benden başka hak ilah yoktur. O halde bana iba-
det edin, diye vahyetmiş olmayalım.” [Enbiya, 25]. 

Yüce Allah pek çok rasûl ve nebîler göndermiş, bunlardan bir 
kısmını kitabında veya rasûlü aracılığı ile bize bildirmiş bir kısmı-
nı da bildirmemiştir. 

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

نث !  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  
  ;  :  98   7  6  5      4  3  2       1  0  /.  -

>  =  <  ?  @     C  B  A  مث 
“Andolsun biz, senden önce de elçiler gönderdik. 
Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatma-
dık. Hiçbir elçi, Allah’ın izni olmadan bir mucize 
getiremez. Allah’ın emri geldiği zaman hak yerine 
getirilir ve işte o zaman (Allah’ın âyetlerini) boşa 
çıkarmağa uğraşanlar, hüsrana uğrarlar.” [Ğafir, 78]. 

Kur’ân-ı Kerim’de isimleri geçen rasûl ve nebîler yirmi beş 
tanedir. Bunların isimleri şöyledir: İnsanlığın babası Âdem, İdrîs, 
Nûh, Hûd, Sâlih, İbrâhîm, Lût, İsmâîl, İshâk, Ya’kûb, Yusuf, Şu-
ayb, Eyyub, Zulkifl, Mûsâ, Hârun, Dâvûd, Süleymân, İlyas, Elye-
sa, Yûnus, Zekeriyya, Yahyâ, Îsâ ve onların sonuncusu Muhammed. 
Allah’ın salât ve selamı hepsinin üzerine olsun. 

Yüce Allah kimi peygamberleri diğerlerinden üstün kılmıştır. 
Ümmet, rasûllerin nebilerden üstün olduğunu, bundan sonra da 
rasûllerin kendi aralarında fazilet farkının bulunduğunu, rasûl ve 
nebilerin en faziletlilerinin Ulu’l-Azm diye bilinen beş rasûl oldu-
ğunu, bunların da Muhammed, Nûh, İbrahim, Mûsâ ve Îsâ oldu-
ğunu icma ile kabul eder. Allah’ın salât ve selamı hepsinin üzerine 
olsun. 



نث !  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  
,   -.  /  0  1  2  3   مث

“Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden 
Nûh’tan, İbrâhîm’den, Mûsâ’dan ve Meryem oğlu 
Îsâ’dan da. Evet biz onlardan pek sağlam bir söz 
aldık.” [Ahzab, 7].

Ulu’l-Azm peygamberlerin en faziletlisi ise İslam peygamberi, 
peygamberlerin sonuncusu ve âlemlerin Rabbinin peygamberi ve 
Ademoğullarının efendisi Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve 

sellem’dir. 

Allah teâlâ onun hakkında şöyle buyurmaktadır:

 نث ÅÄ  Ã  Â  Á   À  مث      
“Fakat o Allah’ın rasûlü ve nebilerin sonuncusu-
dur.” [Ahzab, 40]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Allah’ın isimlerini zikrettiği pey-
gamberlere de, isimlerini zikretmediklerine de, ilk nebî Âdem’den 
sonuncu ve en faziletlisi olan bizim Peygamberimiz, imamımız, ör-
neğimiz, mürşidimiz, liderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ka-
dar bütün peygamberlere inanır.

Peygamberlere îmân, icmali (toplu ve genel) bir îmândır. Bizim 
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e îmân ise tafsili (ay-
rıntılı ve detaylı) bir îmândır. Bu, Müslümanların onun Rabbinden 
getirdiklerine ve şeriatın tamamına ayrıntılı bir şekilde uymalarını 
gerektirir.
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“Muhammed Allah’ın Rasûlüdür”
sallallahu aleyhi ve sellem

O, Kasım’ın babası, Abdullah’ın oğlu Muhammed’dir. Geri-
ye doğru atalarının isimleri şöyledir: Abdullah, Muttalib, Hâşim, 
Abdumenâf, Kusay, Kilâb, Mürre, Ka’b, Lüey, Gâlib, Fihr, Mâlik, 
Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyâs, Mudar, Nizâr, Maad ve 
Adnân. Adnân, Allah’ın peygamberi İbrâhîm el-Halîl’in oğlu İsmâîl’in 
soyundandır. İkisine de salât ve selâm olsun.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin ve rasûllerin sonun-
cusudur. Allah’ın bütün insanlar için gönderdiği peygamberdir. O, 
Allah’ın kuludur, ona ibadet edilmez; peygamberdir, yalanlanamaz. 
Yaratılmışların en hayırlısı, onların en faziletlisi ve efendisidir. Al-
lah katında olanların en değerlisidir, derecesi en yüksek olandır. 
Vesile olarak Allah’a en yakın olanıdır. O’nun şeriatı bütün şeriat-
ların hükmünü ortadan kaldırıcıdır. Her zaman ve her mekan için 
elverişli ve düzelticidir. Kıyamet gününe dek kalıcıdır. 

O, hakikat ve hidâyetle hem insanlara hem de cinlere gönde-
rilen bir peygamberdir. Allah onu âlemlere rahmet olarak gönder-
miştir.  Allah teâlâ onun için şöyle buyurmuştur: 

.نث `  e       d  c         b  a  مث

“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönder-
dik.” [Enbiya, 107]. 

Allah teâlâ ona kitabını indirmiş, dinini emanet etmiş, risâ-
letini tebliğle görevlendirmiş ve bu risâleti tebliğ ederken yanıl-
maktan onu korumuştur. Yani Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ 
konusunda masumdur. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:
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نث +  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  5  مث
“O kendi hevasından bir söz söylemez. O, bildirilen 
bir vahiyden başkası değildir.”[Necm, 3-4]. 

Onun risaletine îmân edip peygamberliğine şahitlik etmedik-
çe hiçbir kulun îmânı sahih değildir. Ona itaat eden cennete girer, 
ona karşı gelip isyan eden cehenneme girer. Allah teâlâ şöyle bu-
yurmaktadır:

  ¸   ¶     µ   ´   ³   ²   ±    °    ¯   ®   ¬ نث 
Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹   مث

“Hayır, hayır! Rabbine andolsun ki onlar araların-
da ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp, 
sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiç-
bir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle 
bağlanmadıkça îmân etmiş olmazlar.” [Nisa, 65]. 

Her peygamber sadece kendi toplumuna gönderildi. Hâlbuki 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderildi. 

Allah teâlâ şöyle buyurur:

نث z    y  x      w  v  u  }  مث
“Biz seni ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak gönderdik.” [Sebe, 28]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Allah teâlâ’nın Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’i apaçık mucizelerle(26) ve göz kamaştırıcı belgelerle 

(26) Mucize, Allah’ın peygamber vasıtasıyla onun iddiasına uygun olarak ve onu tasdik et-
mek üzere ortaya çıkardığı ve beşerin güç yetiremeyeceği olağanüstü bir iştir. Mucize-
nin meydana gelmesi imkânsız değildir. Çünkü sebepleri de sonuçları da yaratan Allah, 
onların sistemini değiştirmeye de kadirdir ve bu yüzden sonuçlar daha önceki sebeplere 
boyun eğmeyebilir. Allah’ın sınırsız gücüne göre bunda şaşılacak ve garipsenecek bir 
durum yoktur. Çünkü O, dilediğini göz açıp kapamadan daha hızlı yapar. Yüce Allah 
şöyle buyurur: “O, bir şeyi yapmak istediği zaman sadece ol der ve oluverir.” [Yasin, 82].
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desteklediğine de îmân eder.

 Bu mucizelerden birisi ve en büyüğü Kur’an-ı Kerim’dir. 

Allah teâlâ onunla ümmetlerin en belagatlisine, en fesahatli-
sine ve en güzel konuşanına meydan okumuştur.(27)  

 Allah’ın Peygamberini desteklediği en büyük mucizelerin-
den biri de Kur’ân’dan sonra İsrâ ve Miraç mucizesidir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 
uyanık iken ruhu ve bedeni ile birlikte semaya yükseldiğine îmân 
eder. Bu olay İsra gecesinde gerçekleşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in o gece Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürül-
düğü Kur’an’ın nassı ile sabittir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  *      )      (   '   &   %   $   #   "   ! نث 
+  ,   -  .  /     0  21  3      4  5  6  7  مث 
“Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gös-
terelim diye kulu Muhammed’i, Mescid-i Haramdan, 
çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya gö-
türen Allah’ın şanı ne yücedir! Bütün eksiklikler-
den uzaktır O! Gerçekten, her şeyi işiten, her şeyi 
gören O’dur.” [İsra, 1]. 

Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semaya yükseltildi. Ye-
dinci kat semaya kadar çıktı. Sonra bundan da öteye, Allah’ın diledi-
ği yere kadar, Sidretü’l-Münteha’ya kadar götürüldü. Burası Me’va 
cennetinin yanıdır, devamlı nimetler ve ebedilik yurdudur.

Allah teâlâ ona dilediği şeylerle ikramda bulundu, ona vahyet-
ti ve onunla konuştu. Gece ve gündüz beş vakit namazı ona orada 
farz kıldı. Cennete girdi, orayı gördü. Cehennemi gördü, melekleri 

(27) Kur’an-ı Kerim ile ilgili daha geniş bilgi için bu kitapta îmânın rükünleri bölümünde 
üçüncü rükne müracaat ediniz. 
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gördü, Cebrail’i Allah’ın yarattığı asli şekliyle gördü. Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in kalbi gördüklerini yalanlamadı. Aksine baş 
gözüyle gördüğü şeylerin hepsi gerçekti. Bunlar Peygamber sallalla-

hu aleyhi ve sellem’e bir tazim, onu diğer peygamberlerden daha büyük 
bir şerefe nail etmek ve onun yüce makamının herkesin üstünde 
olduğunu açıkça ortaya koymak için gerçekleştirildi. Sonra Beytü’l-
Makdis’e indi ve diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırdı. 
Daha sonra da tan yeri ağarmadan önce Mekke’ye geri döndü.(28) 

Allah teâlâ şöyle buyurdu: 

    j   i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _    ^  ] نث
  z  y  x   w  v  u  t    s     r  q  p  o  n  m    l  k

}  |  مث
“Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüp-
he edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? Onun 
bir başka inişini Sidretu’l-Müntehanın yanında gör-
müştü. Me’va cenneti de onun yanındadır. Sidre’yi 
kaplayan kaplamıştı. Peygamberin gözü kaymadı, 
şaşmadı, aşmadı da. Vallahi gördü, hem de Rabbi-
nin ayetlerinden en büyüğünü gördü!” [Necm, 13-18] .

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in diğer bazı mucizeleri 
şunlardır: 

 Ayın yarılması: Bu, Allah’ın Peygamberine peygamberliği-
nin bir delili olmak üzere vermiş olduğu büyük bir mucizedir. Müş-
riklerin kendisinden mucize istemeleri üzerine Mekke’de gerçek-
leşmişti. 

 Yemeğinin çoğaltılması: Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in 
bir defadan fazla gösterdiği bir mucizedir.

(28) Buhârî ve Müslim’de ve diğer Sünen ve Müsned kitaplarında bu mübarek gecede mey-
dana gelen olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
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 Suyun çoğalması, mübarek parmakları arasından suyun 
fışkırması ve yemek yerken yemeğinin tesbih etmesi gibi şeyler 
Peygamberimizden çokça görülen mucizelerindendir.

 Hastaları iyileştirmek ve sahabilerden bazılarının maddi 
bir ilaç olmasızın onun elinden şifaya kavuşmaları.

 Hayvanların ona karşı edepli ve saygılı olmaları, ağaçların 
ona boyun eğmesi ve taşların ona selam vermeleri.

 Peygambere hıyanet eden ve ona karşı inatlaşanların ceza-
larını hemen görmeleri.

 Bazı gaybî olayları haber vermesi, kendisinden uzak yerler-
de meydana gelen olayları anında haber vermesi, henüz meydana 
gelmemiş gaybî olayları önceden bildirmesi ve daha sonra da onun 
haber verdiği şekilde bu olayların gerçekleşmesi.

 Genel olarak dualarının kabul edilmesi.

 Allah’ın onu koruması ve düşmanlarının ona bir zarar ver-
mesini önlemesi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh’ten şöyle dediği rivâyet edilmiştir:

Ebu Cehil: Muhammed sizin aranızda yüzünü toprağa sürüyor 
mu? diye sordu. Ona, evet denilince şöyle dedi: Lât ve Uzza’ya yemin 
olsun ki, eğer onu böyle yaparken görecek olursam hiç şüphesiz ya 
onun boynuna basarım yahut onun yüzünü toprağa bularım.

Ebu Hureyre der ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kı-
larken o da çıka geldi. Onun boynuna basmak istedi ise de aniden 
elleriyle korunarak arkasını dönüp orayı terk etti. Ona: Sana ne 
oluyor? diye sorduklarında şöyle cevap verdi: Benimle onun ara-
sında içi ateş dolu bir hendek ile çok korkunç şeyler ve kanatlar 
vardı. 

Bununla ilgili olarak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu-
yurdu:
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ا». وً ضْ ا عُ وً ضْ ةُ عُ ئِكَ الَ هُ الْمَ تْ فَ تَطَ خْ نَا مِنِّي الَ وْ دَ    «لَ
“Eğer bana yaklaşmış olsaydı melekler onu parça parça kaparlar-

dı.”(29) [Müslim]. 

(29) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e îmânın hakikati konusunda bir uyarı! Pey-
gamber sallallahu aleyhi ve sellem’e îmân demek, Onu tasdik etmek, ona itaat etmek 
ve onun şeriatına uymak demektir.

 Bil ki ey Müslüman kardeş, Bu îmânın gerektirdiği bazı hususlar ve şartlar vardır. Ku-
lun îmânı ancak bunlarla tamam olur. Âhiretini düşünen ve garantiye almak isteyen 
bir müslümanın bunları bilmesi, bunları ihâta etmesi, itikat, söz ve amel olarak bunla-
ra bağlanması gerekir. Bunlardan bazılarını zikredelim: 

  Şüphesiz ki o bütün âlemlere gönderilmiş Allah’ın elçisidir. Sadece Arapların değil 
bütün insanların ve cinlerin peygamberidir.

  Nebilerin ve rasûllerin sonuncusudur, ondan sonra peygamber gelmeyecektir.
  Onun gönderilmesinden sonra ona îmân etmedikçe ve ona tabi olmadıkça hiç kim-

senin îmânı ve İslam’ı sahih/geçerli olmaz. Çünkü onun risaleti kendisinden önceki 
dinlerin hükmünü kaldırmıştır.

  O risâletini çok açık bir şekilde tebliğ etmiş, emaneti yerine getirmiş, ümmetine 
nasihat etmiş ve onları gecesi gündüz gibi aydınlık beyaz bir yol üzere bırakmıştır. 
Artık onun yolundan başka Allah’a götürecek bir yol yoktur.

  O masumdur, risaletini tebliğ ederken hiçbir hata yapmamıştır.
  O, Allah’ın kulu ve elçisidir. O’nu tazim ve sevgide ifrat ve tefrite yer yoktur, aşırı-

lıktan sakınılmalıdır.
  O’nu herkesin canından, çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan 

çok sevmesi gerekir.
  Emrettiklerine itaat etmeli, haber verdiklerini tasdik etmeli, yasakladığı hususlar-

dan uzak durmalı ve Allah’a ancak onun getirdiği şeriat ile ibadet etmelidir. O’nun 
yoluna uygun olarak yerine getirilmeyen, şeriatına uymayan her ibadet bid’at ve 
dalâlettir.



 
Beşinci Rükün

Âhiret Gününe İman

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, âhiret gününe iman ve itikat 
ederler. Bunun anlamı Allah’ın, yaratılmışların tamamını ölümle-
rinden sonra yeniden dirilteceğine, amellerine göre hesaba çekile-
ceklerine, kıyâmet gününe ve ölümden sonra başlayıp cennetlikler 
cennete, cehennemlikler cehenneme girinceye kadar meydana gele-
cek diriliş, hesap, ödüllendirme ve cezalandırma hakkında Allah’ın 
kitabında ve Peygamberinin sünnetinde verilen haberlere kesin 
olarak inanmak ve bunları eksiksiz tasdik etmektir.

Allah teâlâ yüce kitabında pek çok yerde âhiret gününe vurgu 
yapmış ve âhirete îmânla Allah’a îmânı birlikte zikretmiştir. Allah 
teâlâ şöyle buyurmuştur:

نث B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9   8  7  6   مث
“Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de 
îmân ederler, âhiret gününe de kesin olarak inanır-
lar.” [Bakara, 4].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, kıyâmetin ne zaman kopacağının 
bilgisinin Allah’a ait olduğuna ve onu Allah’tan başka hiç kimsenin 
bilemeyeceğine inanırlar. 

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

نث ½  ¾  ¿    Á  À  مث [لقمان: ٣٤ ].
“Kıyâmet saatinin bilgisi muhakkak ki Allah katın-
dadır.” [Lokman, 34]. 
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Allah teâlâ kıyâmetin ne zaman kopacağını kullarından giz-
lemiş olmakla birlikte, onun yaklaştığına delâlet eden belirtilerin, 
alâmetlerin ve şartların neler olduğunu bize bildirmiştir.

Onlar kıyâmetin büyük ve küçük alâmetlerinden olmuş ve 
olacak olanların tümüne inanırlar. Çünkü bunlar da âhirete îmân 
kapsamı içindedirler.

Kıyâmetin Küçük Alametleri:

Bunlar kıyâmetten önce farklı zamanlarda meydana gelen ve 
alışılagelen normal olaylardır. Bunlardan bazıları kıyâmetin büyük 
alâmetleriyle birlikte zuhur edebilir. Kıyâmetin küçük alâmetleri 
oldukça çoktur. Bunlardan sahih olarak bilgisi ulaşanların en önem-
lilerini zikredelim:

Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in gönderil-
mesi, nübüvvet ve risaletin (:peygamberliğin) onunla sona ermesi, 
onun vefat etmesi, Beytü’l-Makdis’in fethedilmesi, fitnelerin ortaya 
çıkması, Yahudi ve Hıristiyanlar gibi geçmiş ümmetlerin izinden 
gidilmesi, deccalların ve yalancı peygamberlerin çıkması.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan hadislerin uy-
durulması, onun sünnetinin reddedilmesi, yalanın artması, haber-
lerin nakledilmesinde gerekli titizliğin gösterilmemesi, ilmin orta-
dan kalkması, küçük ve değersiz kimselerden ilim talep edilmesi, 
cehalet ve bozgunculuğun ortaya çıkması, salihlerin bu dünyadan 
göçmesi, İslam’ın ilmiklerinin bir bir çözülmesi, diğer ümmetlerin 
Ümmet-i Muhammed aleyhine birleşmeleri, İslam’ın ve Müslüman-
ların garip kalmaları.

Öldürme olaylarının çoğalması, bela ve musibetlerin şiddetin-
den dolayı ölümün temenni edilmesi, kabirdekilere gıpta edilmesi 
ve kişinin, ölmüş birinin yerinde olmayı istemesi, ani ölümlerin, 
deprem ve hastalıklar sebebiyle ölümlerin çoğalması, erkeklerin 
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azalıp kadınların sayısının artması, kadınların çıplakmış gibi giyi-
nip ortaya çıkması, yollarda zinanın açıkça yapılması ve insanları 
sopalayan, zalimlere yardım eden kimselerin ortaya çıkması.

Çalgı aletleri, içki, zina, faiz ve ipeğin ortaya çıkması ve bun-
ların helal sayılması, bazı kara parçalarının batması, insanların 
suretlerinin değişmesi ve iftiraların çoğalması.

Emanete riayet edilmemesi, işlerin ehil olmayanlara verilme-
si, insanların kötülerinin başa geçmesi, aşağılık kimselerin iyilerin 
üstüne çıkması ve cariyenin efendisini doğurması.

İnsanların bina yapma yarışına girmeleri, mescitlerin süsüy-
le övünmeleri, zamanın değişmesi, hatta putlara ibadet edilmesi ve 
ümmetin içinde ap açık şirkin ortaya çıkması.

Sadece tanıdık kişilere selam verilmesi, ticaretin çoğalması, 
pazarların birbirine yakın olması, insanların ellerinde çok miktar-
da servet olmasına rağmen şükredilmemesi ve cimriliğin artması.

Yalan şahitliğin çoğalması, gerçeğin gizlenmesi, hayâsızlığın 
karşılıklı düşmanlıkların kin ve nefretin ortaya çıkması, akrabalık 
bağlarının kopması ve komşuluk ilişkilerinin kötüleşmesi.

Zamanın çabuk geçmesi, bereketinin azalması, hilallerin ka-
lınlaşması, karanlık geceler gibi fitnelerin ortaya çıkması, insanla-
rın birbirlerine yabancılaşması.

İslam’ın teşvik etiği sünnetlerin hafife alınması ve yaşlıların 
gençlere benzemeye çalışması.

Yırtıcı havyanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşma-
sı, Fırat nehrinin suyunun çekilerek kıymetli altın hazinelerini or-
taya çıkarması, müminin gördüğü rüyanın doğru çıkması.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Medine’sinde meydana ge-
lecek durum da kıyâmetin alâmetlerindendir. Kıyâmet kopacağı 
zaman Medine şehri, içindeki kötü insanları (münafıkları) dışarı 
atacak. Orada sadece takva sahibi sâlih kişiler kalacak..



Arap yarımadasının bağlık, bahçelik ve sulak bir hale dönme-
si, Kahtan kabilesinden bir adam çıkması ve insanların ona itaat 
etmesi.

Rumların/Hıristiyanların sayısının artması ve Müslümanla-
rın Yahudilerle savaşmaları, hatta ağaç ve taşların dile gelerek:

.« ـهُ ـلْ ـتُ اقْ الَ فَ ـعَ ـتَ ودِيٌّ فَ ـهُ ا يَ ـذَ لِمُ هَ ـسْ ـا مُ «يَ
“Ey müslüman! İşte bir Yahudi, gel onu öldür” demeleri. [Buhârî]. 

İstanbul’un fethedilişi gibi Roma’nın da fethedilmesi ve sahih 
hadislerle haber verilen daha pek çok küçük alâmet.

Kıyâmetin Büyük Alametleri:

Bunlar kıyâmetin yaklaştığına delâlet eden oldukça büyük 
hadiselerdir. Bu alâmetler ortaya çıktığı zaman bunların akabinde 
kıyâmet kopar. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’den geldiği şekilde bu alâmetlere inanırlar. Bunlardan bazı-
ları şunlardır:

Mehdinin ortaya çıkması: Mehdinin adı Muhammed b. Ab-
dullah olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ehli beytindendir. O, 
doğu tarafından ortaya çıkacak, Kabe’de kendisine bey’at edilecek 
ve yedi yıl hüküm sürecektir. Önceleri zulüm ve haksızlıklarla dolu 
olan yeryüzü onun zamanında adâletle dolacaktır. Mal ve mülkü 
hesapsız verecektir. Ümmet hiç karşılaşmadığı nimetlere onun za-
manında nail olacaktır. Yeryüzü bitkilerini çıkartacak, gökyüzü 
yağmurunu indirecektir. 

Deccal Mesih’in Doğu tarafından Horasan’dan çıkması(30) ve 
Meryem oğlu İsa Mesih’in Şam’ın doğusundaki beyaz bir minarenin 
yanında inmesi: İsa Mesih, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in şeriati 

(30) Deccal Mesih’in çıkması büyük bir fitnedir. Çünkü Deccal küfrün, sapıklığın ve fit-
nenin kaynağıdır. Bu sebeple bütün peygamberler Deccal’a karşı kendi ümmetlerini 
uyarmışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her namazın sonunda Deccal’ın fit-
nesinden Allah’a sığınmış ve ümmetini ondan sakındırmıştır. 
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ile hükmetmek ve onunla amel emek üzere inecektir. Deccal’ı öldü-
recek, yeryüzünde İslam ile hükmedecektir. O, hak uğrunda sava-
şan ve Deccal ile savaşmak için toplanan taife-i mansura/muzaffer 
bir topluluğa inecek, namaz kılınacağı sırada inecek ve topluluğun 
imamının arkasında namaz kılacaktır. 

Ye’cüc ve Me’cüc’ün çıkması; birisi doğuda, birisi batıda, birisi 
de Arap yarımadasında olmak üzere üç büyük kara parçasının ye-
rin dibine geçmesi, duhan (:duman) çıkması, güneşin batıdan doğ-
ması, Dâbbetu’l-Arz’ın çıkması, insanlarla konuşması ve insanları 
mahşer yerine sürüp götürecek bir ateşin çıkması. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:
Allah ve Rasûlü’nün haber verdiği, ölümden sonraki gaybî hadi-

selere de inanırlar. Bunlar, ölüm baygınlığı, ölüm meleklerinin gelme-
si, müminin Rabbine kavuşmasıyla sevinmesi, ölüm esnasında şeyta-
nın bulunması, kâfirin ölüm esnasındaki îmânının kabul edilmemesi, 
Berzah âlemi, kabrin ruh ve ceset için hazırladığı nimeti, azabı ve fit-
nesi, meleklerin sorgulaması, şehitlerin Rableri katında diri olmaları 
ve rızıklandırılmaları, bahtiyar kişilerin ruhlarının nimetler içinde 
yüzmeleri ve bedbaht kişilerin ruhlarının azap görmeleridir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:
Ölülerin diriltileceği, kulların kabirlerinden çıkartılıp sonra 

hesaba çekilecekleri büyük kıyâmet gününe de inanırlar. 

Onlar İsrâfil aleyhisselam’ın sûru üflemek için hazır olarak bek-
lediğine ve sûra üfürüleceğine de inanırlar. Sahih olan görüşe göre 
sûra iki defa üfürülecek, bir görüşe göre de üç defa üfürülecektir.

Birincisi nefha-i feza’ yani korku ve dehşet üfürüşüdür.

İkincisi, görünen âlemin değişikliğe uğrayacağı ve düzeninin 
bozulacağı nefha-i sa'k yani ölüm üfürüşüdür. Bunda Allah’ın helâ-
kine hükmettiği her şey helâk olacaktır.

Üçüncüsü ise nefha-i ba’s ve’l-kıyâm yani yeniden diriliş ve 
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âlemlerin Rabbinin huzurunda toplanış üfürüşüdür.
Onlar yeniden dirilişe ve Allah’ın kabirlerdeki kimseleri yeni-

den dirilteceğine inanırlar. İnsanlar âlemlerin Rabbinin huzurun-
da yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak ayakta duracaklar, güneş 
onlara yaklaşacak ve amellerinin miktarına göre tere gömülecekler. 
Onlardan kimisi terden hareket edemez hale gelecek. İlk dirilecek 
ve arzın yarılıp da içerisinden ilk çıkacak kişi bizim peygamberimiz 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. 

O dehşetli günde insanlar etrafa dağılan çekirgeler gibi ka-
birlerinden çıkıp dağılırlar. Utançtan yere bakarak hızla davetçiye 
doğru koşarlar. Her tarafı hareketsizlik ve korkunç bir sessizlik 
kaplar. O esnada amel defteri açılacak, gizli saklı ne varsa ortaya 
dökülecek ve kalplerde gizlenen şeyler açığa çıkacaktır. Kıyâmet 
gününde Allah kullarıyla arada tercüman olmaksızın konuşacak, 
insanlar isimleriyle ve babalarının isimleriyle çağrılacak.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, 
Kulların amellerinin tartılacağı, iki kefesi bulunan teraziye/

mizana da inanırlar. 
Onlar amel defterinin açılacağına da inanırlar. Kimisi amel 

defterini/kitabını sağ tarafından, kimisi sol tarafından, kimisi de 
arkasından alacaktır.

Sırat, kıldan ince kılıçtan keskindir, cehennemin üzerine ku-
rulmuş olacak, iyiler onun üzerinden geçip gidecek, kötüler ise aya-
ğı kayıp düşecektir.(31) 

(31) Sırat, insanların cennete girmeleri için cehennemin üstüne uzatılmış bir köprüdür. 
İnsanlar amellerinin durumuna göre bu köprüden geçecekler. Kimisi gözü açıp kapar 
gibi, kimisi şimşek gibi, kimisi rüzgâr gibi, kimisi asil bir at gibi, kimisi deve binici-
si gibi geçecek. Kimisi koşarak, kimisi yürüyerek, kimisi sürünerek geçecek. Kimisi 
de zorla alınıp cehenneme atılacak. Herkes ameline uygun bir geçişle oradan geçer. 
Böylece günahlardan ve kötülüklerden temizlenir. Sıratı geçebilen kimse cennete gir-
meye hazır hale gelir. Sıratı geçtikleri zaman cennet ile cehennem arasındaki kanta-
rada/köprüde durdurulurlar ve kısas yoluyla birbirlerinden haklarını alırlar. Nihayet 
temizlenip arındırıldıktan sonra cennete girmelerine izin verilir.
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: 

Cennet ve cehennemin yaratılmış olduğuna ve şu anda mev-
cut bulunduğuna, ebedi olarak da var olmaya devam edeceğine 
iman ederler. 

Cennet, ödüllendirilme ve devamlı nimet yurdudur. Allah onu 
Müslümanlar, müminler, takva sahibi muvahhitler ve sâlihler için 
hazırlamıştır. 

Cehennem ise cezalandırılma yurdudur. Onu da Allah teâlâ, 
kâfirler, müşrikler, dinsizler, putperestler, Yahudiler, Hıristiyan-
lar, münafıklar ve günahkârlar için hazırlamıştır. 

Onlar, Muhammed ümmetinin kıyâmet gününde ilk hesaba 
çekilecek ve ilk cennete girecek ümmet olduğuna, cennetliklerin 
dörtte üçünün onlardan oluşacağına ve onlardan yetmiş bininin he-
saba çekilmeden cennete gireceğine inanırlar.

Muvahhidlerin (:tevhid inancına sahip olan kimselerin) gü-
nahkarlarının cehennemde ebediyen kalmayacaklarına, günahları 
miktarınca azaplandırılacaklarına inanırlar. Bunlar Allah’a ortak 
koşmanın dışında işledikleri birtakım günahlar sebebiyle cehenne-
me giren kimselerdir. Müşrikler ve kafirler ise bir daha çıkmamak 
üzere ebediyen cehennemde kalacaklardır. Allah'a sığınırız. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hav-
zının kıyâmet arasatında bulunacağına da inanırlar. Bu havzın 
suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Kokusu miskten gü-
zeldir. Kaplarının sayısı gökteki yıldızlar kadardır. Eni bir aylık 
yol, boyu bir aylık yol uzunluğundadır. Ondan bir defa içen ebedi-
yen susuzluk çekmez, dinde bid’at çıkaran, değişiklikler yapmaya 
kalkışan ondan mahrum bırakılır. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

ــهُ  انُ يزَ كِ كِ وَ سْ ـبُ مِنْ الْمِ ــيَ ـهُ أَطْ يحُ رِ ـنِ وَ ـبَ بْـيَضُ مِنْ اللَّ هُ أَ ـاؤُ رٍ مَ هْ ةُ شَ يرَ سِ ي مَ ضِ وْ     «حَ
ا». ـدً بَ ـأُ أَ مَ ـظْ ــالَ يَ ا فَ ـهَ ـنْ رِبَ مِ ـنْ شَ اءِ مَ مَ ومِ السَّ ـنُجُ كَ
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“Benim havzımın büyüklüğü bir aylık yol mesafesi kadardır. Suyu 
sütten beyaz, kokusu miskten daha güzel, testileri gökteki yıldızlar gibi-
dir. Ondan içen kimse ebediyen susuzluk çekmez.” [Buhârî]. 

يَّ  لَ نَّ عَ دَ رِ يَ ا لَ بَدً أْ أَ مَ مْ يَظْ رِبَ لَ نْ شَ مَ رِبَ وَ يَّ شَ لَ رَّ عَ نْ مَ ضِ مَ وْ لَى الْحَ مْ عَ كُ طُ رَ « إِنِّي   فَ
.« مْ ـهُ ـنَ ـيْ بَ ـنِي وَ ـيْ الُ بَ مَّ يُحَ ونِي ثُ فُ رِ ـعْ يَ مْ وَ هُ فُ رِ امٌ أَعْ ـوَ قْ أَ

“Ben havza sizden önce varacağım. Benim yanıma gelecek olan on-
dan içer ve bir defa içen ebediyen susuzluk çekmez. Benim yanıma ken-
dilerini tanıdığım, onların da beni tanıdıkları birtakım kimseler gelecek 
fakat onlarla benim arama engel konulacak.” 

Bir rivâyette şöyle geçer:

نْ  ا لِمَ قً حْ ا سُ قً حْ ولُ سُ قُ ـأَ كَ فَ دَ ـعْ وا بَ ثُ دَ ا أَحْ رِي مَ ـدْ الُ إِنَّـكَ الَ تَ ـقَ ـيُ مْ مِنِّي فَ :«إِنَّهُ ولُ قُ أَ فَ
دِي». ـعْ ـرَ بَ ـيَّ غَ

“Onlar benim ümmetimdendir, diyeceğim. Bana denilecek ki: Sen 
onların senden sonra neler uydurduklarını biliyor musun? Bunun üzeri-
ne ben: Benden sonra dini değiştirenler benden uzak olsunlar! Diyece-
ğim.” [Buhârî].

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Kıyâmet günü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sel-

lem’in şefaat edeceğine ve Makam-ı Mahmûd’un sahibi olduğuna da 
inanırlar. 

 Peygamberimiz Mevkif’te(32) bulunan kimselerin aralarında 
verilecek hükmün sonuçlanması için şefaat edecektir ki buna, ma-
kâm-ı mahmûd denilir.

(32) Mahşerde insanların hesaba çekilmek üzere bekledikleri yerdir. Burada insanlar 
oldukça uzun bir süre bekleyecek, şiddetli sıkıntılarla karşılaşacaklardır. Sürenin 
uzamasından ve hesabın bir türlü başlamamasından dolayı insanlar peygamberlerin 
aracılıklarına başvuracaklardır. Bütün peygamberler kendilerinden talep edilen şefa-
at isteklerini yapamayacaklarını söyleyerek geri çevirecek, bu isteğe yalnız peygam-
berimiz olumlu karşılık verecektir. İşte bu makam-ı mahmûd’dur.
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 Cennetliklerin cennete girmesi için de şefaat edecektir. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete ilk girecek kişi olacaktır. 

 Amcası Ebu Talib’e de azabının hafiflemesi için şefaatte bu-
lunacaktır. 

İşte bu üç şefaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e aittir. Başka 
hiç kimse bu hususta ona ortak değildir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden cennete giren 
bazı kimselerin derecelerinin yükselmesi için de şefaat edecektir. 
Ümmetinden cennete hesaba çekilmeden giren bir topluluk için de 
şefaat edecektir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilikleri kötülüklerine eşit 
olan kimselerin cennete girmeleri için şefaat edeceği gibi cehen-
neme girmeleri emredilen diğerleri için de cehenneme girmesinler 
diye şefaat edecektir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in günahkâr tevhid ehlinin 
cehennemden çıkartılması hususunda da şefaati vardır. Onlar için 
şefaat edecek ve onlar da cennete gireceklerdir.

Bu şefaat çeşitlerinde melekler, peygamberler, şehitler, sıddîk-
lar, sâlihler ve müminler ortaktırlar.(33)

Sonra Yüce Allah birtakım kimseleri herhangi bir şefaat ol-
maksızın sadece kendi lütfu, rahmeti, keremi, minneti ve fazlıyla 
cehennemden çıkaracaktır. 

(33) Bu şefaatin iki şartı vardır: 
 Birincisi Allah teâlâ’nın bu şefaat için izin vermesidir. Çünkü âyette şöyle buyrul-

maktadır: 
 “Onun izni olmaksızın nezdinde kim şefaat edebilir?” [Bakara, 255]. 
 İkincisi ise Allah’ın hem şefaat edecek kimseden, hem de şefaat edilecek kimseden 

razı olmasıdır. Çünkü âyette şöyle buyrulmaktadır:
 “Onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler.” [Enbiya, 28].
 Allah teâlâ şefaatin şartlarını şu âyetinde bir arada zikretmiştir: 
 “Göklerde nice melaike var ki, Allah’ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında ge-

çerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez.” [Necm, 26].
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Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in haber verdiği gibi sâlih amel 
de kıyâmet gününde sahibine şefaat edecektir. O sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle haber vermektedir:

امَ  عَ ــهُ الطَّ تُ ـعْ ـنَ بِّ مَ امُ أَيْ رَ يَ ولُ الصِّ ـقُ ـةِ يَ ـامَ ـيَ قِ مَ الْ وْ ـبْدِ يَ عَ انِ لِلْ عَ ـــفَ ــشْ آنُ يَ رْ قُ الْ امُ وَ يَ «الصِّ
الَ  نِي فِيهِ قَ ـعْ ـــفِّ ـشَ ـيْلِ فَ مَ بِاللَّ ـــوْ ــهُ النَّ تُ ـعْ ـنَ آنُ مَ ـــرْ قُ ولُ الْ ـقُ يَ نِي فِيهِ وَ عْ ـــفِّ ـشَ ـــارِ فَ ـهَ اتِ بِالنَّ وَ ـــهَ الشَّ وَ

.« انِ ـعَ ـفَّ ـشَ ـيُ فَ
“Oruç ve Kur’an kıyâmet günü kula şefaat edecekler. Oruç şöyle 

diyecek: Ey Rabbim! Ben bu kulunu gündüz yemekten ve içmekten alı-
koydum. Beni onun hakkında şefaatçi kıl. Kur’an da şöyle diyecek: Ben 
de onu geceleyin uykusundan alıkoydum, beni de onun hakkında şefa-
atçi kıl. Böylece bunlar da şefaatçi olacaklar.” [Ahmed, Müsned, el-Elbânî, 
Sahihu’l-Camii's-Sağır].  

Kâfirlere gelince onlar için şefaat söz konusu değildir. 

Çünkü Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث 1  2  3  4      5      6  7  98  :  ;  >  
=  <  ?   @  A  مث

“Onları, yaklaşan müthiş güne karşı uyar! Yürek-
ler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim 
kâfirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir bir 
şefaatçileri olmaz.” [Ğafir, 18]. 

نث !  "  #  $  %  مث
“Artık şefaat edenlerin şefaati de onlara fayda ver-
mez.” [Müddessir, 48]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in haber verdiği gibi kıyâmet 
günü ölüm bir koç suretinde getirilip boğazlanacak, yani ölüme son 
verilecektir. 
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O şöyle buyurmaktadır:

تَّى  حَ تِ  وْ بِالْمَ يَ  تـِ أُ ـارِ  النَّ إِلَى  ـارِ  النَّ ـلُ  أَهْ ارَ  صَ وَ ـةِ  نَّ الْجَ إِلَى  ـةِ  ـنَّ الْجَ لُ  أَهْ ارَ  صَ ا      «إِذَ
ـارِ الَ  لَ النَّ ا أَهْ يَ تَ وَ وْ ـةِ الَ مَ نَّ لَ الْجَ ـا أَهْ ادٍ يَ نَ ـنَادِي مُ ـمَّ يُ ـحُ ثُ بَ ـذْ ـمَّ يُ ـارِ ثُ النَّ ـةِ وَ ـنَّ ـنَ الْجَ ـيْ لَ بَ عَ يُجْ

.« مْ هِ نـِ ـزْ ـا إِلَى حُ نً زْ ـارِ حُ لُ النَّ ادُ أَهْ دَ ـزْ يَ مْ وَ هِ حِ ـرَ ا إِلَى فَ حً ـرَ ـةِ فَ نَّ لُ الْجَ ادُ أَهْ دَ ـزْ ـيَ تَ فَ وْ مَ
“Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdiklerinde 

ölüm getirilip cennetle cehennem arasına bırakılacak, sonra da kesi-
lecektir. Daha sonra bir münadi şöyle söyleyecek: Ey cennet ehli! Artık 
ölüm yok ve ey cehennem ehli! Artık ölüm yok. Bunun üzerine cennetlik-
ler kat kat daha fazla sevinecekler, cehennemlikler de kat kat daha fazla 
üzülecekler.” [Müslim].  



 
Altıncı Rükün

Kadere İman

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Her hayır ve şerrin Allah’ın kazası ve kaderi ile meydana gel-
diğine ve Allah’ın dilediği şeyi yaptığına inanırlar. Her şey O’nun 
iradesine bağlıdır. Hiçbir şey onun meşietinin (:dilemesinin) ve ted-
birinin (:tasarrufunun) dışına çıkamaz. O, olmuş ve olacak her şeyi 
olmadan önce ezelden beri bilir. Ezeli ilmine uygun olarak ve hik-
meti gereğince meydana gelecek olan şeylerin kaderlerini belirler/
ne zaman, nerede ve nasıl meydana geleceğini tayin eder. Kulları-
nın hallerini, rızıklarını, ecellerini, amellerini ve diğer durumlarını 
bilir. Meydana gelen her şey onun ilminden, kudretinden ve irade-
sinden çıkar.

Özetle kader: Sonsuza kadar meydana gelecek olan her şeyin 
Allah’ın ezeli bilgisinde mevcut olması ve kalemin bunları yazma-
sıdır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث ¾  ¿  Ã   Â    Á     À   مث
“Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığı-
nı bir ölçüye göre belirleyen O’dur.” [Furkan, 2]. 

نث ã        â  á  à      ß  Þ   مث 
“Şüphesiz biz her şeyi bir kadere göre yarattık.” [Ka-

mer, 49]. 



نث z  y  }   |  {  ~  ے¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  مث 
“Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında 
da Allah’ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah’ın 
emri, mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kader-
dir.” [Ahzab, 38]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

هُ  ئَ طِ نْ لِيُخْ مْ يَكُ هُ لَ ابَ ا أَصَ مَ أَنَّ مَ لَ عْ تَّى يَ هِ حَ رِّ شَ هِ وَ يْرِ رِ خَ دَ مِنَ بِالْقَ ؤْ تَّى يُ بْدٌ حَ مِنُ عَ ؤْ «  الَ يُ
.« هُ يبَ نْ لِيُصِ مْ يَكُ هُ لَ أَ طَ ا أَخْ أَنَّ مَ وَ

“Bir kimse kadere, hayrı ile şerri ile Allah’tan geldiğine îmân et-
medikçe, kendisine gelip isabet eden bir şeyin başına gelmemesinin 
imkânsız olduğunu ve başına gelmeyen bir şeyin de kendisine isabet et-
mesinin imkânsız olduğunu bilmedikçe mümin olamaz.” [Tirmizî, Sunen, 
el-Elbânî, Sahîhu Suneni’t-Tirmizî] 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat der ki: Kadere îmân ancak dört 
hususla tamam olur. Bunlara kaderin mertebeleri veya rükünleri 
denilir. Bunlar kader meselesini anlamanın giriş kısmıdır. Kadere 
îmân, onun rükünlerinin tamamını yerine getirmedikçe eksik kalır. 
Çünkü bunlar birbirine bağlıdır. Bunların hepsini kabul eden kim-
senin kadere îmânı tamam olur. Bunlardan birisini eksik bırakan 
veya inkâr eden kimsenin kadere îmânı kusurludur. 

Birinci Mertebe: İlim:

Allah teâlâ’nın bütün olmuş ve olacak şeyleri; olmamış şey-
ler şayet olacaklarsa nasıl olacaklarını, topluca ve tek tek bütün 
ayrıntılarıyla bildiğine îmân etmektir. O, yaratılmışların neler ya-
pacaklarını onları yaratmadan önce bildiği gibi, onların rızıklarını, 
amellerini, hareketlerini ve hareketsizliklerini de bilendir. O bü-
tün bunları ezelî ilmiyle bilir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
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نث s  r  q  p  o    n  مث
“Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilendir.” [Tevbe, 115]. 

İkinci Mertebe: Yazmak:

Bu da Allah teâlâ’nın mahlûkâtın kaderleriyle ilgili olarak 
önceden (:ezelden) bildiği şeyleri levh-i mahfuzda yazdığına îmân 
etmektir. Levh-i mahfuz, hiçbir şeyin eksik bırakılmayıp her şe-
yin yazılı olduğu kitaptır. Meydana gelmiş ve gelecek, kıyâmete 
kadar olacak ne varsa hepsi Allah katındaki ana kitapta (Ümmü’l-
Kitap’ta) yazılıdır. Buna ez-Zikr, el-İmâm ve Kitabu’l-Mubîn de de-
nilir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث º  ¹  «  ¼  ½      ¾  ¿   مث
“Biz her şeyi İmâm-ı Mubîn’de (levh-i mahfuz’da) 
tek tek yazmışızdır.” [Yasin, 12]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

انَ  ا كَ رَ مَ دَ تُبْ القَ : اكْ الَ ? قَ تُبْ ا أَكْ : مَ الَ ، قَ تُبْ : اكْ الَ قَ مَ فَ لَ قَ هُ الْ قَ اللَّ لَ ا خَ لَ مَ « إِنَّ أَوَّ
.« دِ بَ َ ائِنٌ إِلَى األْ وَ كَ ا هُ مَ وَ

“Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz diye emretti. O ne 
yazayım? Diye sorunca, kaderi yaz, olanı ve sonsuza kadar olacak 
şeyleri yaz, dedi.” [el-Elbânî, Sahîhu Suneni’t-Tirmizî] 

 

Üçüncü Mertebe: İrade ve Meşiet:

Yani bu varlık âleminde cereyan eden her şey rahmet ve hik-
met arasında deveran eden Allah’ın iradesi ve meşieti (:dilemesi ve 
istemesi) ile meydana gelir. O dilediğini rahmeti ile hidâyete iletir, 
dilediğini de hikmeti ile saptırır. Hikmet ve otoritesi eksiksiz olduğu 
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için yaptıkları hakkında soru sorulmaz/sorumlu değildir, ancak ya-
ratılmışlar sorumludur. Bu kabilden meydana gelen her şey, Allah’ın 
levh-i mahfuzda yazılı ezeli ilmine uygundur. Allah’ın meşieti etkili-
dir. Kudreti kapsamlıdır. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Hiç-
bir şey onun iradesinin dışında değildir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   مث
“Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dile-
yemezsiniz.” [Tekvir, 29].   

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

هُ    فُ رِّ دٍ    يُصَ احِ وَ لْبٍ  قَ كَ نِ  مَ حْ الرَّ ابِعِ  أَصَ مِنْ  يْنِ  عَ بَ إِصْ يْنَ  بَ ا  هَ لَّ مَ    كُ آدَ بَنِي  وبَ  لُ قُ    «إِنَّ 
.« اءُ يْثُ يَشَ  حَ

“Bütün Âdemoğullarının kalpleri Rahman’ın parmaklarından iki 
parmağı arasında tek kalp gibidir. Dilediği şekilde evirip çevirir.” [Müs-
lim].

Dördüncü Mertebe: Yaratmak:

Bu, Allah teâlâ’nın her şeyin yaratıcısı olduğuna, O’ndan baş-
ka bir yaratıcı ve Rab olmadığına, O’nun dışında her şeyin mahlûk 
(:yaratılmış) olduğuna, yoktan var olduklarına, kainatta her şeyin 
Allah’ın yaratması ile meydana geldiğine inanmaktır. O her amel 
edeni ve amelini ve her hareket edeni ve hareketini yaratandır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث ¾  ¿  Ã   Â    Á     À   مث 
“Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığı-
nı bir ölçüye göre belirleyen O’dur.” [Furkan, 2]. 
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Allah teâlâ tek başına yaratıp var edendir. O, istisnasız her 
şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka bir yaratıcı ve O’ndan başka bir 
Rab yoktur. O şöyle buyurmaktadır: 

نث _   `  i  h  g      f  e   d  cb  a  مث
“Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.” [Zü-

mer, 62].

نث W  V  U  T  S   R  مث
“İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yara-
tan Allah’tır.” [Ğafir, 62]. 

Allah teâlâ kulların  ve fiillerinin yaratıcısıdır. Hayır ve şer, 
küfür ve îmân, itaat ve masiyet cinsinden cereyan eden her şeyi 
Allah dilemiş, takdir etmiş ve yaratmıştır. 

O şöyle buyurmaktadır:

نث PO  N  M  L  K  J  I   H  مث
“Allah’ın izni olmadıkça hiç kimse îmân edemez.” 
[Yunus, 100].  

نث Z     Y  X  W  V  ]   \  [  مث 
“De ki Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla 
bize isabet edemez.” [Tevbe, 51]. 

نث ¥  ¦  §  ¨  ©  مث 
“Hâlbuki sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce 
Allah’tır.” [Saffat, 96]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah teâlâ’nın itaati sevdiğine, onu emrettiğine ve bunu mü-
kafatlandıracağına, masiyetten hoşlanmadığına, ondan nehyettiği-
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ne ve bunun ile cezalandırdığına inanırlar. Dilediği kimseyi lütfuy-
la hidâyete iletir, dilediği kimseyi de adâletiyle saptırır. 

O, şöyle buyurmaktadır:

   X  W  V  UT  S   R  Q  PO  N  M   L  K  J نث
ZY  ]  \  [  ^     _`  مث 

“Eğer inkâr edecek olursanız bilin ki Allah sizden 
müstağnidir, hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı 
yoktur, ama kullarının inkâra sapmalarına razı 
olmaz. Eğer şükrederseniz, bundan hoşnut olur. 
Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz.” 
[Zümer, 7]. 

  O   N    M   L   K      J   I       H   G   FE   D   C   B   A نث 

  [Z  Y  X         W  V  U  T  S  R      Q  P

\  [  ^  _   مث 

“İyi düşünün ki Allah’ın Rasûlü sizin aranızda 
bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, 
haliniz yaman olurdu. Ama Allah size îmânı sev-
dirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi; inkârdan, 
fâsıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte 
Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yü-
rüyenler onlardır.” [Hucurat, 7].  

Allah’ın saptırdığı kimsenin kendisini savunmak için ileri sü-
rebileceği hiçbir gerekçesi olamaz. Çünkü Allah teâlâ hiçbir baha-
ne bırakmamak için peygamberler göndermiş ve kulun amelini de 
kendisine izafe ederek bunun kendi kesbi (:kazancı) olduğunu söy-
lemiş ve onu ancak gücünün yettiği şeylerle yükümlü tutmuştur. 

O şöyle buyurmaktadır:
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نث !  "  #           $  %  &'  )  (  *+  مث 
“Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bu-
gün haksızlık yoktur. ” [Ğafir, 17]. 

نث Ì           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   مث 
“Şüphesiz biz ona doğru -yolu- gösterdik. İster şük-
redici olsun, ister nankör.” [İnsan, 3]. 

نث YX  W  V  U  T  S   R  Q  مث
“Müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gön-
derdik ki insanların peygamberlerden sonra bir 
bahaneleri olmasın.” [Nisa, 165]. 

نث §  ¨   ©  ª  »  ¬®  مث
“Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkası-
nı yüklemez.” [Bakara, 286].

نث ML  K   J  I  H  G  مث 
“Artık dileyen îmân etsin, dileyen inkâr etsin” [Kehf, 29]. 

Fakat sonsuz rahmet sahibi olduğu için Allah’a şer nispet edi-
lemez. Çünkü hayrı emretmiş, şerri yasaklamıştır. Şer ancak çeşitli 
durumlar gerektirdiğinde, Allah’ın takdiri ve hikmetiyle meydana 
gelir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث ×  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  مث
“Sana isabet eden her iyilik Allah’tandır, Sana isa-
bet eden her kötülük de kendindendir.” [Nisa, 79]. 

Allah teâlâ zulümden münezzeh, mutlak adâletle muttasıftır. 
Kimseye zerre miktarı zulmetmez. Her yaptığı adâlet ve rahmettir. 
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O şöyle buyurmaktadır:

نث È  Ç     Æ  Å  Ä   مث 
“Ben kullarıma zulmedici değilim.” [Kaf, 29]. 

نث k  j  i   h  g  مث
“Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” [Kehf, 49]. 

نث LK  J   I   H  G  F  مث
“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez.” 
[Nisa, 40]. 

Allah yaptıklarından ve dilediklerinden sorumlu değildir. 

نث Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  À  مث
“O yaptığından sorumlu tutulamaz. Hâlbuki onlar 
sorguya çekileceklerdir.” [Enbiya, 23]. 

O halde insanı ve fiillerini yaratan Allah teâlâ’dır. Ona irâde, 
kudret, ihtiyâr (:tercih) ve dileme gücü vermiştir. Bunları insana 
mecâzen değil, gerçek anlamıyla fiiller onun elinden çıksın diye 
vermiştir. Sonra da ona hayır ile şerri birbirinden ayırt edecek bir 
akıl vermiş ve ancak kendi iradesi ve tercihi ile işlediği amelleri se-
bebiyle hesaba çekeceğini söylemiştir. İnsan mecbur değildir. Aksi-
ne onun kendi iradesi ve tercih hakkı vardır. O neyi yapacağına ve 
neye inanacağına kendisi karar verir. Şu kadar var ki onun meşieti 
(:dilemesi) Allah’ın meşietine tâbidir. Allah’ın dilediği her şey olur. 
Allah’ın dilemediği hiçbir şey olmaz. Allah teâlâ kullarının fiilleri-
nin de yaratıcısıdır. Onlar, o fiillerinin sadece fâilidirler, yaratıcısı 
değildirler. O halde bu fiiller yaratılmaları, var edilmeleri ve takdir 
edilmeleri itibarıyla Allah’tan, fiil ve kesp olmaları itibarıyla kul-
dandır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 
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  Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º نث 
È   مث

“O (Kur’an) herkes için, sizden doğru yola gitmek 
isteyenler için bir öğüttür. Âlemlerin Rabbi dile-
medikçe siz dileyemezsiniz.” [Tekvir, 28-29]. 

Allah teâlâ kaderi bahane ederek:

نث    W    ...    =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3   2  مث
 “Allah dileseydi biz de, babalarımız da şirk koş-
mazdık, hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” [En'am, 148].  

diyen müşrikleri reddederek onların yalanlarına karşı şöyle 
cevap vermiştir:

  T  S  R       Q  P    O  NM  L  K  J  I  H  G نث
W  V  U  مث

“De ki: ‘Sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, 
bir belge varsa hemen çıkarıp gösterin. Ama ger-
çek şu ki: Siz sadece kuru bir zannın ardından gidi-
yorsunuz düpedüz yalan atıyorsunuz.’” [En'am, 148]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Kaderin Allah’ın yaratmadaki bir sırrı olduğuna inanırlar.  
Ne Allah’a yakın bir melek, ne de gönderilmiş bir peygamber bu 
sırra vâkıf değildir. Bu konuda derine dalmak ve fazla düşünmek 
sapıklıktır. Çünkü Allah teâlâ kader bilgisini yarattıklarından sak-
lamıştır ve maksadını öğrenmeye çalışmalarını yasaklamıştır. 

O şöyle buyurmuştur: 

نث Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  À  مث
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“O yaptığından sorumlu tutulamaz. Hâlbuki onlar 
sorguya çekileceklerdir.” [Enbiya, 23]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Allah’ın şu buyruğuna mutlak bir 
teslimiyet gösterirler:

نث Ö  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë    Ê  É  مث 
“De ki: Hepsi Allah’tandır. Bu adamlara ne oluyor 
ki bir türlü laf anlamıyorlar.” [Nisa, 78].  

Onlar kendilerine muhalefet edenlere bu âyeti delil gösterirler.

İşte ashâb, tâbiîn ve onlara güzel bir şekilde uyanlardan 
selef-i sâlihîn’in îmân ettikleri şeyler bunlardır. Allah hepsinden 
razı olsun. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İkinci Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat'e Göre

Îmânın Müsemmâsı

مسمى اإليمان





Îmânın Müsemmâsı
Îmân İsminin Kapsamı 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat selef-i sâlihîn akîdesinin esasların-
dan birisi de şudur: Onlara göre îmân: Kalp ile i’tikâd etmek, 
dil ile söylemek ve organlarla amel etmektir. İtaatle artar, 
masiyetle eksilir.

Îmân(34): Söz ve ameldir. Artar ve eksilir.

 Kalbin sözü ve dilin sözüdür.

 Kalbin ameli ve organların amelidir.

 Kalbin sözü: İ’tikâdı, tasdîki, ikrârı ve kesin olarak inan-
masıdır.

 Dilin sözü: Şehadet kelimelerini söylemesi ve bu kelimele-
rin gereklerini ikrâr etmesidir.

(34) Îmânın sözlük anlamı; tasdik etmek, itaat ettiğini göstermek ve ikrar etmek demektir. 
 Şeriatta îmân ise görünen ve görünmeyen bütün şer‘î itaatlerdir. Mesela kalbin amel-

leri görünmeyen itaatlerdir. Bunlar kalbin tasdiki ve ikrarıdır. Görünen ameller ise, 
vâcib ve mendûplar cinsinden bedenin fiilleridir. 

 Kısaca îmân, kalpte yer eden, amel de doğrulanan, Allah’ın emirlerini yerine getirmek 
ve yasaklarından sakınmak suretiyle de açıktan azalarda meyveleri görünen şeydir. 
Tasdîk amelden soyutlandığı zaman bir faydası yoktur ve ona îmân ismi de verilemez. 
Eğer amelden soyutlanmış bir tasdîk fayda verseydi, İblis’e fayda verirdi. –Ondan ve 
onun adımlarından Allah’a sığınırız.- Muhakkak ki o Allah’ın bir ve ortaksız olduğu-
nu ve kesinlikle Ona dönüleceğini biliyordu. Ancak Allah teâlâ ona: “Âdem’e secde et” 
diye emredince yüz çevirdi, kibirlendi ve kâfirlerden oldu. Allah’ın vahdaniyetini ve 
rubûbiyyetini bilmesi ona bir fayda sağlamadı. Çünkü o ibâdet tevhidini gerçekleştir-
medi. O halde amelsiz bir tasdikin âlemlerin rabbi katında bir değeri yoktur. Selef-i 
sâlihîn de îmânın hakikatini böyle anlamışlardı.

 Şunu bil ki Kur’an’da ve Sünnet’te amelden soyutlanmış bir îmân geçmemektedir. 
Aksine pek çok âyette ve hadislerde sâlih amel îmâna atfedilerek zikredilmiştir. Bu, 
özelin genele atfıdır veya parçanın bütüne atfıdır. Bu atıf sâlih ameli te’kid ve te’yid 
etmek içindir. 



 Kalbin ameli: Kalbin niyeti, teslimiyeti, ihlâsı, itaati, bo-
yun eğmesi, tâbi olması, sevmesi ve istemesidir.

Organların ameli: Organların emredilen şeyleri yapması ve 
yasaklanan şeyleri terk etmesidir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre îmân; i’tikâddır, sözdür ve 
ameldir. İtaatlerle artar. Masiyetlerle eksilir. Kişi bunların hepsi-
ni yerine getirirse, îmânı sahîh ve mükemmeldir. Bunlardan ikisini 
yerine getirir birini bile yerine getirmezse îmânı sahîh olmaz. Çün-
kü, ameller îmânın bir parçasıdır ve onun müsemmasına/kapsamı-
na dâhildir. Nitekim onların imamları bunun üzerinde icma etmiş-
ler ve şöyle demişlerdir: “Amelsiz îmân olmaz. Niyetsiz söz ve amel 
olmaz. Sünnete uygun olmadıkça da söz, amel ve niyet olmaz.”(35)

Allah teâlâ îmân edip sonra îmân ettiği dînin usûlü, furû’u, zâ-
hiri ve bâtınıyla amel eden ve bu îmânın etkileri inançlarında, söz-
lerinde ve açık-gizli bütün amellerinde görülen kimseleri Kuran’da 
gerçek müminler diye nitelendirmiştir. 

Bu konuda şöyle buyurmaktadır:

  A   @   ?   >    =   <   ;   :   9   8   7 نث 
  K  J  I  H  G   F  E   D  C   B
  X   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N   M  L

Z  Y  ]  \  مث
“Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri 
titreyen, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğun-
da îmân-larını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp 
güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğ-
ru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden 
(Allah yolunda) harcayan kimselerdir. İşte onlar 

(35) Bu kâide el-Evzâî, Sufyân es-Sevrî, Humeydî gibi selef imamları arasında meşhurdur. 
Bunu el-Lâlekâî, İbn Batta ve diğerleri rivâyet etmişlerdir.

126 İkinci Esas: İmanın Müsemması



gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında 
nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık 
vardır.” [Enfal: 2-4] 

Allah teâlâ yüce kitabının pek çok âyetinde îmânı amelle bir-
likte zikretmiştir. Bu âyetlerden bazıları şunlardır:

نث °  ±   º   ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²  «  مث 
“Îmân edip sâlih amel işleyenlere gelince, onlar 
için makam olarak Firdevs cennetleri vardır.” 
[Kehf: 107] 

  *     )   (   '   &   %   $   #   "    ! نث 
+  ,  -  .  /  0    1  2 3  4  مث

“Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dosdoğ-
ru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. On-
lara: Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cen-
netle sevinin! derler.” [ Fussilet: 30] 

نث¾  ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  مث
“İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cen-
net budur.” [Zuhruf: 72] 

نث !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  
,  -  .  /  0    1   مث

“Asr'a andolsun ki, İnsan ziyandadır. Ancak îmân 
edip Sâ-lih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı 
tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye eden-
ler müstesnadır.” [ Asr: 1-3]   

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« قِمْ تَ مَّ اسْ هِ ثُ نْتُ بِاللَّ لْ آمَ «قُ
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“Allah’a îmân ettim de, sonra istikâmet üzere ol.” [Müslim]. 

    ذَ َ ةُ  األْ اطَ ا    إِمَ نَاهَ دْ أَ هُ وَ هَ إِالَّ اللَّ لُ الَ إِلَ وْ ا    قَ هَ لُ فْضَ أَ ةً    فَ بَ عْ ونَ   شُ بْعُ سَ عٌ    وَ انُ    بِضْ ِيمَ « اإلْ
 .« انِ ِيمَ ةٌ مِنْ اإلْ بَ عْ اءُ شُ يَ الْحَ يقِ وَ رِ نْ الطَّ  عَ

“Îmân yetmiş küsur şubedir. Bunların en faziletlisi Allah’tan baş-
ka hak ilâh yoktur demek, en aşağısı yoldan rahatsız edici bir şeyi alıp 
uzaklaştırmaktır. Hayâ da îmânın bir şubesidir.” [Buhârî]. 

Îmân ve amel birbirine bağlıdır, biri diğerinden ayrıl-
maz. Amel îmânın sureti ve cevheridir, onun gereğidir, ol-
mazsa olmazıdır ve manasının yarısıdır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre; 

Îmân söz ve ameldir, dereceleri ve şubeleri vardır. İtaatle 
artar hatta dağlar gibi olur. Masiyetle eksilir hatta ondan hiçbir 
şey kalmaz. Îmân sahipleri ilimleri ve amellerinin durumuna göre 
îmânda birbirlerinden üstündürler. Bazıları bazılarına nispetle 
daha kâmil bir îmâna sahiptirler. Bu konuda âyet ve hadislerde 
çok sayıda delil vardır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:
نث po  n  m  l   مث 

“Îmân edenlerin de îmânını artırsın.” [Müddessir: 31]. 

  ?   >=    <   ;   :   9   8   7   6   5   4   3 نث 
@  F   E  D  C  B  A  مث 

“Herhangi bir sûre indirildiği zaman onlardan bir 
kısmı der ki: “Bu sizin hanginizin îmânını artırdı?” 
Îmân edenlere gelince (bu sûre) onların îmânlarını 
artırır ve sevinirler.” [Tevbe: 124].

نث ...  ?  @  H  G   F  E   D  C   B  A مث
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“Müminler kendilerine Allah’ın âyetleri okundu-
ğunda îmânlarını artıran ve yalnız Rablerine da-
yanıp güvenen kimselerdir.” [Enfal: 2]. 

نث >  =    <  ?  @  Q ...    GF  E   D  C  B   A  مث  
“Îmânlarına îmân katmaları için müminlerin kal-
bine sükun ve huzur indiren O’dur.” [Fetih: 4]. 

  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È نث
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   مث

“Bir kısım insanlar, müminlere: “Düşmanlarınız 
olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman 
sakının onlardan!” dediklerinde bu, onların îmân-
larını bir kat daha arttırdı ve “Allah bize yeter. O 
ne güzel vekildir!” dediler.” [Al-i İmran: 173]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« انَ ِيمَ لَ اإلْ مَ تَكْ دْ اسْ قَ هِ فَ عَ لِلَّ نَ مَ هِ وَ ى لِلَّ طَ أَعْ هِ وَ ضَ لِلَّ بْغَ أَ هِ وَ بَّ لِلَّ نْ أَحَ « مَ
“Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah 

için alıkoyarsa o îmânını tamamlamış olur.” [el-Elbânî, Sahîhu Süneni Ebî 

Dâvûd]. 

بِهِ  لْ بِقَ فَ عْ  تَطِ يَسْ مْ  لَ إِنْ  فَ انِهِ  بِلِسَ فَ عْ  تَطِ يَسْ مْ  لَ إِنْ  فَ هِ  دِ بِيَ هُ  يِّرْ غَ يُ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  َأ رَ نْ  «مَ
.« انِ ِيمَ فُ اإلْ عَ لِكَ أَضْ ذَ وَ

“Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü 
yetmezse diliyle, eğer yine gücü yetmezse kalbi ile değiştirsin/buğz etsin. 
Ama bu, îmânın en zayıf halidir.”[Müslim].

Sahâbe-i kirâm, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den îmânın 
i’tikâd, söz ve amel olduğunu, kalbin ve organların amelleri ve di-
lin sözleri türünde itaatler ve ibâdetler ile arttığını; yine kalbin ve 
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organların amelleri ve dilin sözleri türünde haramlar, günahlar ve 
diğer münkerler ile eksildiğini işte böylece öğrenmiş ve anlamışlar-
dı. Yine îmân ehlinin birbirlerine üstünlüklerini, bir kısmının ha-
yırlarda öne geçenler, bir kısmının orta yolu tutanlar, bir kısmının 
kendi nefsine zulmedenler olduğunu, yine bir kısmının muhsinler, 
bir kısmının müminler, bir kısmının müslimler olduğunu, Allah 
katında birbirlerine denk olmadıklarını, tam aksine Allah’ın onlar-
dan bazılarını bazılarına üstün kıldığını, bir kısmını diğer kısmına 
derecelerle yücelttiğini öğrenmiş ve anlamışlardı.

Emîru’l-Mü’minîn Ali b. Ebî Tâlib radıyallahu anh şöyle demiştir:

“Sabrın îmândaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı ol-
mayanın îmânı da olmaz.”(36)

Büyük sahâbi Abdullah b. Mes‘ûd radıyallahu anh şöyle demiştir:

“Allah’ım! Îmânımızı,  yakînimizi ve fıkhımızı artır.”(37)

Abdullah b. Abbas, Ebu Hureyre ve Ebu’d-Derda radıyallahu anhum 
: “Îmân artar ve eksilir” derlerdi.(38)

İmâm Veki’ b. el-Cerrâh rahimehullah şöyle demiştir:

“Ehl-i Sünnet: Îmân, söz ve ameldir, der.”(39)

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in imâmı, İmam Ahmed b. Hanbel 
rahimehullah şöyle demiştir:

“Îmân artar ve eksilir; amelle artar, ameli terk etmekle 
eksilir.”(40)

İmâm Hasan el-Basrî rahimehullah şöyle der:

(36) Bu haberleri sahîh senetleriyle birlikte İmam el-Lâlekâî, “Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-
Sunne ve’l-Cemaa Mine’l-Kitâbi ve’s-Sunne ve İcmaı’s-Sahâbeti ve’t-Tabiîn” isimli ese-
rinde tahriç etmiştir.

(37) el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa 
(38) el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa 
(39) el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa
(40) el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa. 
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“Süslenip püslenmeyle ve temennilerle îmân olmaz. 
Îmân kalpte yerleşen ve amellerin tasdîk ettiği şeydir.”(41)

İmâm Şafi‘î rahimehullah şöyle der:

“Îmân söz ve ameldir. Artar ve eksilir. İtaatle artar, ma-
siyetle eksilir.” Sonra şu âyeti okudu: “Îmân edenlerin de îmânını 
artırsın.”(42)

İmâm el-Hâfız Abdullah el-Humeydî rahimehullah şöyle demiştir: 

“Îmân söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Amelsiz sözün fay-
dası yoktur. Niyetsiz amelin ve sözün faydası yoktur. Sünne-
te uygun olmayan söz, amel ve niyetin de faydası yoktur.”(43)

el-Hâfız Ebu Ömer b. Abdilberr rahimehullah şöyle demiştir:

“Fıkıhçılar ve hadisçiler îmânın söz ve amel olduğunda 
icma ettiler. Niyetsiz amel olmaz. Onlara göre îmân itaatle 
artar masiyetle eksilir. Onlara göre Allah’a itaatlerin hepsi 
îmândır.”(44)

Sahâbe-i kirâm’ın tamamı ve tabiîn, muhaddisler, fıkıhçılar 
ve dînde imam olan kimselerden onlara en güzel şekilde uyanlar 
ve onların izinden gidenler hep bu i’tikâd üzerindedirler. Bu konu-
da haktan başka tarafa meyledenler hariç seleften ve haleften hiç 
kimse onlara muhalefet etmemiştir. 

Îmânın müsemması konusunda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in 
görüşü özet olarak şudur:

Îmân, kalbe yerleşen, dille ve amelle doğrulanan ve Allah’ın 
emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınmak şeklinde meyve-
leri organlarda açıkça görülen şeydir.

Çünkü îmân ismi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Rabbinden 

(41) el-Hatib el-Bağdâdî, İktizau’l-İlmi ve’l-Amel. No: 56.
(42) Bak: Fethu’l-Bârî, c.1, s.62, K. Îmân.
(43) el-Humeydî, Usûlu’s-Sunne, Müsned’in sonuna basılmıştır, c.2, s.546.
(44) İbn Abdilber, et-Temhîd, c.9, s.238.
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getirdiği şeylerin tamamını i’tikâd, ikrar ve amel ile tasdîk eden 
kimse için kullanılır.

Kullar îmân konusunda birbirleriyle eşit seviyede değildirler 
ve bu konuda asla birbirlerine benzemezler. Bundan dolayıdır ki 
kalbi ile tasdîk edip diliyle ikrar ettiği halde emredilen itaatleri 
organlarıyla yapmayan kimse îmân ismine müstahak değildir. Ve 
yine diliyle ikrar edip organlarıyla amel ettiği halde kalbiyle tasdîk 
etmeyen kimse de îmân ismine müstahak değildir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat der ki: Kim ameli îmânın dışına çı-
karırsa o mürcii, bid’atçi ve sapıktır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: 

Îmânda istisna yapmanın yani “inşaallah ben müminim” de-
menin caiz olduğu görüşündedir. Onlar mümin olduklarını kesin-
lik ifade eden bir tarzda söylemezler. Bunun sebebi Allah’tan çok 
korkmaları, kadere inanmaları, kendilerini temize çıkarmaktan 
çekinmeleridir. Îmân etmeleri gereken şeyler hakkında şüphe taşı-
dıkları için değil, onun hakikatlerini yerine getirememekten kork-
tukları, vaciplerini ve eksikliklerini tamamlamayı umdukları için 
“inşallah” derler. Çünkü îmân-ı mutlak, itaatlerin tamamını yerine 
getirmeyi ve masiyetlerin tamamını terk etmeyi kapsar.

Ancak şüphe sebebiyle îmânda istisna yapılmasını men eder-
ler. Çünkü îmânda şüphe küfürdür. Bilakis onlar îmânda istisna 
ile bir taraftan îmânlarında şüphe olmadığını ifade ederken bir ta-
raftan da mükemmellik iddiasında bulunmamış olurlar.

Onların îmânda istisnanın cevazı konusundaki bu görüşleri-
nin Kitapta, Sünnette, seleften gelen haberlerde ve büyük imamla-
rın görüşlerinde çok sayıda delili vardır:

نث vu  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j...¥  مث 
“Hiçbir şey için “Bunu yarın yapacağım” deme. An-
cak Allah dilerse (yapacağım de).” [Kehf: 23-24]. 
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نث©  ª  »¬  ®  ¯       °  ±  ²     مث 
“Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü 
O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.” [Necm: 32]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mezarlığa girdiği zaman şöyle 
derdi:

ونَ  قُ حِ لَالَ هُ  اللَّ اءَ  شَ إِنْ  إِنَّا  وَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ وَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ مِنْ  ارِ  يَ الدِّ لَ  أَهْ مْ  يْكُ لَ عَ مُ  الَ « السَّ
.« ةَ افِيَ مْ الْعَ لَكُ ا وَ نَ هَ لَ لُ اللَّ أَ أَسْ

“Size selam olsun ey müminler ve müslümanlar diyarının sakinleri! 
İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan bizim için de sizin için de 
afiyet dilerim.” [Müslim]. 

Büyük sahâbi Abdullah b. Mes‘ûd radıyallâhu anh şöyle demiştir:

“Kim kendisinin mümin olduğuna şahitlik ederse, cen-
netlik olduğuna da şahitlik etsin.”(45)

Cerîr rahimehullah şöyle dedi:

Ben Mansur b. el-Mu’temir, Muğira b. Mukassim, A’meş, Leys b. 
Ebî Suleym, Amma ra b. Ka’ka, İbn Şubrume, el-Ala b. el-Museyyib, 
İsma‘îl b. Ebî Halid, Ata b. es-Sâib, Hamza b. Habib ez-Zeyyâd, 
Sufyân es-Sevrî, İbn Mubârek gibi şahsiyetleri ve kendilerine ulaştı-
ğım kimseleri dinledim: 

“Onlar îmânda istisna yapıyorlar ve istisna yapmayan 
kimseleri kınıyorlardı.”(46)

İmâm Ahmed b. Hanbel’e îmân hakkında soru soruldu: Bu so-
ruya şöyle cevap verdi: “Îmân söz, amel ve niyettir.” Ona denildi 
ki: Bir adam: “Sen mümin misin?” dediği zaman ne dersin? Dedi 
ki: “Böyle soru sormak bid’attir.” Ona denildi ki: Bu soruya ve-
rilecek cevap nedir? Dedi ki: “İnşaallah müminim der, sadece 

(45)  el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa.
(46)  el-Lâlekâî, Şerhu Usulu İ’tikadi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa.
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burada istisna yapar.”(47)

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, bir kimse tekfîr edilmeyi gerek-
tirmeyecek yasaklardan birini işlediği veya terk edenin tekfîrine 
sebep olmayacak farzlardan birini terk ettiği zaman ondaki îmân 
sıfatını kendisinden almaz, îmâna aykırı şeylerden birini yapma-
dıkça onu îmândan çıkarmaz.

Büyük günah işleyen kimse îmândan çıkmaz. O dünyada ek-
sik îmânlı bir mümindir. Îmânı sebebiyle mümin, büyük günahı 
sebebiyle fâsıktır. Âhiretteki durumu ise Allah’ın dilemesine kal-
mıştır. Dilerse affeder, dilerse azap eder.

Çünkü Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre îmân kendisiyle amel 
etme yönünden bölünme ve parçalanmayı kabul eder.(48)Allah teâlâ 

(47)  el-Lâlekâî, Şerhu Usulu İ’tikadi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa. 
(48) İ’tikâd yönünden, Allah katından gelen şeylere inanmak, onları kabul etmek ve teslim 

olmak yönünden ise îmân; müsemmasıyla ve rükünleriyle birlikte külli bir hakikattir, 
bölünme ve parçalanma kabul etmez. Pek çok şube/bölüm bu hakikatin içinde yer 
alır. Allah’ın emrettiği gibi bunların hepsine bir bütün olarak îmân etmek gerekir. Bu 
bölümlerden herhangi birini veya onlardan bir meseleyi inkâr etmek diğer bölümleri 
ve meseleleri de inkâr etmek ve îmân dairesinden çıkıp küfrün sınırları içine girmek 
demektir. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir 
kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında 
ancak rüsvalık; kıyâmet gününde ise azabın en şiddetlisine itilmektir. Allah sizin yap-
makta olduklarınızdan asla gafil değildir.” [Bakara: 85]

 Çünkü Allah’tan gelen şeylere îmân etmenin ve bağlanmanın eksiksiz hepsine bir-
den olması gerekir. Îmân, unsurlarında, rükünlerinde ve müsemmasında bölünme 
ve parçalanmayı kabul etmez. Unsurlarından birinin çökmesiyle îmân da çö-
ker. Îmânın cüz’i meselelerinden bir meseleyi tenkit eden veya bir masiyeti 
helal gören veya İslam’ın herhangi bir sembolüne karşı çıkan, eğer bunu 
herhangi bir şüphe ve te’vil olmaksızın yapıyorsa, engeller bulunmayıp şart-
lar da bulunuyorsa sanki îmânın tamamına karşı çıkıyor gibidir. Îmân, rü-
künlerinden ve unsurlarından dilediğimizi alabileceğimiz sonra da îmân dairesinde 
kalacağımız darmadağınık parçalar değildir. Îmânın unsurlarından, parçalarından 
veya rükünlerinden herhangi birisini inkâra delâlet eden bir sözü söyleyen veya bir 
fiili işleyen veya bir şeye inanan kimse her ne kadar îmânın bazı parçalarına sahip 
olsa bile, şartların bulunması ve manilerin ortadan kalkmasıyla birlikte îmânı yıkılıp 
yok olur, İslâm dairesinden çıkar ve onun hakkında mürtedlik hükümleri uygulanır. 
Tevbe etmediği zaman Allah korusun ebedî cehennemde kalır.
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cehenneme giren bir kimseyi az bir îmânı sebebiyle lütfu, rahmeti 
ve keremiyle oradan çıkarır. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

دٌ فِي  ةَ أَحَ نَّ لُ الْجَ خُ الَ يَدْ انٍ وَ لٍ    مِنْ إِيمَ دَ رْ ةِ    خَ بَّ الُ حَ ثْقَ بِهِ مِ لْ دٌ فِي قَ ارَ أَحَ لُ النَّ خُ    «الَ يَدْ
.« اءَ يَ بْرِ لٍ    مِنْ كِ دَ رْ ةِ    خَ بَّ الُ حَ ثْقَ بِهِ مِ لْ قَ

“Kalbinde hardal tanesi kadar îmânı olan kimse cehenneme girmez. 
Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse de cennete girmez.” [Müslim]. 

Bunun içindir ki Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat îmânın aslını orta-
dan kaldıran günah hariç ehli kıbleden hiç kimseyi tekfîr etmez.

نث z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~ے  ¡  ¢  £  
¤  ¥  ¦      §   ¨  مث 

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışla-
maz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse 
için bağışlar.” [Nisa: 48]. 

لَ  خَ ئًا دَ يْ هِ شَ كُ بِاللَّ رِ تِكَ الَ يُشْ مَّ اتَ مِنْ أُ نْ مَ هُ مَ نَّ نِي أَ رَ بَشَّ م  فَ الَ هِ السَّ يْ لَ يلُ    عَ بْرِ انِي   جِ تَ   « أَ
.« قَ رَ إِنْ سَ نَى وَ إِنْ زَ الَ وَ قَ قَ رَ إِنْ سَ نَى وَ إِنْ زَ لْتُ وَ ةَ قُ نَّ الْجَ

“Cebrail aleyhisselam bana geldi ve senin ümmetinden Allah’a hiç or-
tak koşmadan ölen kimse cennete girer diye müjde verdi.” Dedim ki: 
Zina da etmiş olsa, hırsızlık da yapmış olsa yine cennete girer mi? Şöyle 
cevap verdi: “Zina da etmiş olsa, hırsızlık da yapmış olsa yine cennete 
girer” [Buhârî ve Müslim]. 

Ebû Hureyre radıyallâhu anh şöyle demiştir:

“Îmân temiz ve lekesizdir. Kim zina ederse îmân ondan 
ayrılır. Eğer kendisini ayıplar ve bu günahtan dönerse îmân 
da ona döner.”(49)  

(49) el-Lâlekâî, Şerhu Usulu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne, 
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Ebu’d-Derda radıyallâhu anh şöyle dedi:

“Îmân ancak birinizin gömleği gibidir, onu bir kere çıka-
rır, sonra giyinir. Allah’a yemin olsun ki îmândan tamamen 
soyunup da onu kaybeden müstesna hiç bir kul, îmânından 
yana kendini güvende hissetmez.”(50) 

Ümmetin büyük âlimi Abdullah b. Abbas radıyallâhu anhumâ’dan 
rivâyet edildiğine göre o, kölelerini tek tek çağırarak onlara şöyle 
dedi:

“Seni evlendirmeyeyim mi? Zina eden hiçbir kul yoktur 
ki Allah ondan îmânın nurunu çekip almış olmasın.”(51)

İkrime rahimehullah İbn Abbas’a sordu: Îmân ondan nasıl çekilip 
alınır? İbn Abbas şöyle cevap verdi: 

“İşte böyle. –Parmaklarını birbirine geçirdi sonra onları çı-
karıp ayırdı.- Eğer tevbe ederse îmân ona şu şekilde döner. 
–Parmaklarını tekrar birbirine geçirdi.” [Buhârî]. (52)

(50) el-Lâlekâi, Şerhu Usulu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne, 6/1091 (1871).
(51) İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c.12, s.59; el-Lâlekâî, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne, (1866),
(52) İmam Buhârî şöyle dedi: “Hicaz, Mekke, Medine, Kufe, Basra, Vâsıt, Bağdat, Şam ve 

Mısır halkından ilim sahibi binden fazla kişiyle karşılaştım. Onlarla zaman zaman 
defalarca buluştum. Kırk altı yıldan fazla bir zamandan beri çok sayıda kişiye yetiş-
tim. –Buhârî elliden fazla ilim adamının ismini zikrettikten sonra şöyle dedi: -Uzat-
mamak ve kısa kesmek için bu kadar kişinin ismini vermeyi yeterli bulduk. Onlardan 
hiç kimsenin dînin söz ve amel olduğunda ihtilaf ettiğini görmedim Çünkü Allah teâlâ 
şöyle buyurmaktadır: “Onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak 
Allah’a ibâdet etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam 
dîn de budur.” [Beyyine: 5]… Buhârî sonra onların diğer i’tikâdlarını sıraladı.” Bak: el-
Lâlekâi, Şerhu Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sünne.
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Tekfir Meselesinde

Ehl-i Sünnet'in Tutumu 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat inancının esaslarından birisi de 
şudur: 

Onlar tekfîri gerektiren bir günahı işleyen hiçbir müslümanı; 
terk edenin kâfir olduğu, kendisiyle şartların tamamlandığı, engel-
lerin kalktığı, cehâlet ve te’vil şüphelerinin giderildiği bir hüccet 
ikâme etmedikçe tekfîr etmezler. Bunun, açıklığa kavuşturulması 
gerekli olan gizli kapaklı kalmış durumlar hakkında böyle olduğu 
bilinmelidir. Yoksa Allah’ın varlığını inkâr etmesi, Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’i yalanlaması, peygamberliğinin herkese şamil oldu-
ğunu, ondan sonra bir daha peygamber gelmeyeceğini inkâr etmesi 
gibi açıkça bilinen şeylerde durum böyle değildir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Kalbi îmânla dolu olduğu zaman ikrah altında kalan kişiyi 
tekfîr etmezler. Büyük günahlardan bile olsa, şirkin dışındaki iş-
lediği hiçbir günahından dolayı müslümanı tekfîr etmezler. Çünkü 
onlar büyük günah işleyen kimsenin küfrüne hükmetmezler, işle-
diği günahı helal görmedikçe onun sadece fasıklığına ve îmânının 
noksanlığına hükmederler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~ے  ¡  ¢  £  
¤  ¥  ¦      §   ¨  مث

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışla-



maz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse 
için bağışlar.” [Nisa: 48]. 

نث z  y  x  w  v  u  t  s  }  |    {  ~ے  ¡  ¢  
£     ¤       ¥¦  §     ¨   ©          ª           »  مث

“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kul-
larım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çün-
kü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, 
çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” [Zümer: 53]. 

Kul günahı üzere öldüğü zaman işi Allah’a kalmıştır, dilerse 
affeder, dilerse azab eder. Sapık fırkalar bunun aksi görüştedir-
ler. Onlar büyük günah işleyenin küfrüne hükmeder veya onun iki 
menzile arasındaki bir menzilede olacağını söylerler.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin diğerini elinde de-
lil olmaksızın tekfîr etmesinden şiddetle sakındırmış ve şöyle bu-
yurmuştur: 

تْ  عَ جَ رَ إِالَّ  وَ الَ  قَ ا  مَ كَ انَ  كَ إِنْ  ا  مَ هُ دُ أَحَ ا  بِهَ اءَ  بَ دْ  قَ فَ افِرُ  كَ ا  يَ يهِ  خِ َ ألِ الَ  قَ ئٍ  رِ امْ ا  مَ يُّ  « أَ

.« هِ يْ لَ عَ
“Herhangi bir kimse kardeşine: Ey kâfir diyecek olursa bu söze o 

ikisinden birisi lâyık olur. Eğer dediği gibi ise mesele yok. Aksi takdirde 
bu söz mutlaka kendisine döner.” [Müslim]. 

.« هِ يْ لَ ارَ عَ لِكَ إِالَّ حَ ذَ يْسَ كَ لَ هِ وَ وَّ اللَّ دُ الَ عَ وْ قَ رِ أَ فْ الً بِالْكُ جُ ا رَ عَ نْ دَ   «مَ
“Her kim bir kimseyi kâfir diye çağırır veya öyle olmadığı halde 

ona Allah’ın düşmanı derse, sözü kendi aleyhine döner.” [Buhârî]. 

هُ  بُ احِ نْ صَ مْ يَكُ هِ إِنْ لَ يْ لَ تْ عَ تَدَّ رِ إِالَّ ارْ فْ يهِ بِالْكُ مِ رْ الَ يَ وقِ وَ سُ الً بِالْفُ جُ لٌ رَ جُ مِي رَ «الَ يَرْ
.« لِكَ ذَ كَ

“Kimse kimseyi fâsıklıkla itham edemez, küfürle itham edemez. Eğer 
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itham ederse itham ettiği kimse fâsık ve kâfir değilse o itham kendisine 
döner.” [Buhârî]. .« لِهِ تْ قَ وَ كَ هُ رٍ فَ فْ نًا بِكُ مِ ؤْ ى مُ مَ نْ رَ مَ   «وَ

“Her kim bir mümine küfür isnad ederse, bu onu öldürmek gibi(gü-
nah)dır.” [Buhârî]. 

ا». مَ هُ دُ اءَ    بِهِ أَحَ دْ    بَ قَ افِرُ فَ ا كَ يهِ يَ خِ َ لُ ألِ جُ الَ الرَّ ا قَ « إِذَ
“Bir adam kardeşine: Ey kâfir dediği zaman bu söz ikisinden birine 

ulaşır.” [Buhârî]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Masiyet veya küfürle bid’atçi duruma düşenler hakkında ge-
nel bir hüküm koymak ile -Müslümanlığı kesin olarak sabit olmuş-
(53)herhangi bir bid’ati işleyen muayyen şahıslar hakkında onun 

(53)  “Müslüman olduğu kesin olarak bilinen kimsenin bu Müslümanlığı şüphe 
ile ortadan kalkmaz.” Selef-i sâlihîn bu selefî kâidenin ışığında yürürler ve diğerle-
rinden bununla ayrılırlar. Onlar tekfîr konusunda insanların en dikkatli olanları ve 
en çok sakınanları idiler. Ali b. Ebî Tâlib radıyallâhu anh’e Nehrevan halkının/Haricîlerin 
kâfir olup olmadığı sorulduğu zaman şöyle dedi: “Onlar küfürden kaçtılar.” Onlar mü-
nafık mıdırlar? diye sorulunca bu defa şöyle cevap verdi: “Münafıklar Allah’ı çok az 
zikrederler. Halbuki Nehrevan halkı sabah akşam Allah’ı zikrediyorlar. Onlar sadece 
bize karşı isyan etmiş kardeşlerimizdir.” Bu rivâyeti Beyhakî, es-Sunenu’l-Kubrâ’da 
tahric etti, c.8, s.173.

 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat tekfîr konusunda genel ifadeler kullanır ve: Şöyle şöyle söy-
leyen veya şöyle şöyle yapan kimse kâfirdir, derler. Fakat iş, o sözü söyleyen veya 
o fiili işleyen muayyen/belirli bir şahsa taalluk ettiği zaman bu konudaki şartları 
taşımadığı ve engeller ortadan kalkmadığı müddetçe kesinlikle onun küfrüne hüküm 
vermezler. Şartları taşıdığı zaman kendisine terk edenin tekfîr edileceği hüccet sunu-
lur. Çünkü tekfîr, herkesin dilediği kimseye karşı kendi keyfine göre kullanacağı bir 
hak değildir. Bu konuda şerîatın kurallarına müracaat etmek gerekir. Kim Allah ve 
Rasûlü tarafından tekfîr edilmiş ve üzerine hüccet ikâme edilmiş ise o kâfirdir. Şey-
hülislam İbn Teymiyye rahimehullah şöyle der: “Bir fiil veya söz küfür olabilir. Herhangi 
bir belirleme yapılmaksızın bu sözü söyleyen kimsenin kâfir olacağı söylenebilir. Fa-
kat bir kimse bu sözü söylediği veya bu fiili işlediği zaman, kendisine reddedenin kâfir 
olmasına sebep olan bir hüccet getirilmedikçe tekfîr edilmez. Bu, Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat’e göre tehdit naslarındaki değişmez bir kuraldır. Ehl-i kıbleden muayyen/
belirli bir şahsın aleyhinde onun cehennemlik olduğuna da şahitlik edilemez. Çünkü 
şartları taşımaması ve engellerin varlığı sebebiyle cehennem ehlinden olmaması da 
mümkündür.” Mecmûu’l-Fetâvâ, c.35, s.165. 
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günahkâr veya fasık veya kâfir olduğuna hükmetmeyi birbirinden 
ayırırlar. Durumu aydınlığa kavuşmadıkça onun hakkında böyle 
bir hüküm vermezler. Bu da ancak delille ve şüphenin ortadan kal-
dırılmasıyla olur.  –Herkes tarafından bilinen açık seçik şeylerde 
delil getirmek gerekli değildir. Bu ancak herkes tarafından bilin-
meyen şeylerde gereklidir–. Şartlar gerçekleşmedikçe ve engeller 
kalkmadıkça muayyen/belirli bir şahsı tekfîr etmezler.

Ebu Hureyre’den (rivâyet edildiğine göre) Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

دٌ فِي  هِ تَ جْ رُ مُ خَ اآلْ نِبُ وَ ذْ ا يُ مَ هُ دُ انَ أَحَ كَ يْنِ فَ يَ اخِ تَوَ ائِيلَ    مُ رَ نِ فِي    بَنِي إِسْ الَ جُ انَ رَ «كَ
لَى  عَ ا  مً يَوْ هُ  دَ جَ وَ رْ    فَ صِ ولُ    أَقْ قُ يَ فَ نْبِ  الذَّ لَى  عَ رَ  خَ اآلْ   يَرَ دُ  هِ تَ جْ الْمُ الُ  زَ يَ الَ  انَ  كَ فَ ةِ  ادَ بَ الْعِ
وْ الَ  هُ لَكَ    أَ فِرُ اللَّ غْ هِ الَ يَ اللَّ الَ وَ قَ قِيبًا فَ يَّ رَ لَ ثْتَ عَ عِ بُ بِّي أَ رَ نِي وَ لِّ الَ خَ قَ رْ    فَ صِ هُ    أَقْ الَ لَ قَ نْبٍ فَ ذَ
نْتَ  دِ أَكُ هِ تَ جْ ا الْمُ ذَ الَ لِهَ قَ ينَ فَ مِ الَ بِّ الْعَ نْدَ رَ ا عِ عَ تَمَ اجْ ا فَ مَ هُ احَ وَ بَضَ أَرْ قَ ةَ    فَ نَّ هُ الْجَ كَ اللَّ لُ خِ دْ يُ
الَ  قَ تِي وَ مَ حْ ةَ بِرَ نَّ لْ الْجَ خُ ادْ بْ فَ هَ نِبِ اذْ ذْ مُ الَ لِلْ قَ ا وَ رً ادِ ا فِي يَدِي قَ لَى مَ نْتَ عَ وْ كُ ا أَ الِمً بِي عَ

 Yine şöyle der: “Müslümanlardan hiç kimse hüccet ikâme edilmedikçe ve kendisi 
için hüccet açıklığa kavuşturulmadıkça hata etse de yanlışa düşse de tekfîr edilemez. 
Müslümanlığı kesin bir bilgi ile sâbit olan kimsenin bu Müslümanlığı şüphe 
ile ortadan kaldırılamaz. Bilakis ancak bir delil/belge gösterildikten sonra onun 
Müslümanlığının zâil olduğuna hükmedilebilir.”

 O halde tekfîr konusunda tür ile ferdi birbirinden ayırt etmekte zorunluluk vardır. 
Çünkü küfür olan her şeyle muayyen/belirli bir şahıs tekfîr edilemez. Bir sözü söyle-
menin küfür olduğuna hükmetmekle, o sözü söyleyen belli bir kişinin kâfir olduğuna 
hükmetmeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü te’vilci, mazeretli ve câhilin 
hükmü ile inatçı ve günahkâr kişinin hükmü elbette aynı değildir. Şeyhulislam 
İbn Teymiyye rahimehullah şöyle der: “Te’vilci, mazeretli ve câhilin hükmü ile inatçı ve 
günahkârın hükmü aynı değildir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” Mecmûu’l-
Fetâvâ, c.3, s.288.

 Yine şöyle der: “Bu mesele bilinince, artık böyle câhil kimseler ve benzerlerinin her 
ne kadar bu sözlerinin küfür olduğunda şüphe olmasa da –kâfirlerle birlikte aynı 
muâmeleye tâbi tutulmamaları için- her birine peygamberlere muhalefet ettiklerini 
açıkça ortaya koyan hüccet ikâme edilmedikçe üzerlerine gidilmesi caiz değildir. Bu 
bid’atlerin bazısı bazısından daha büyük olsa ve bazı bid’atçilerde olan îmân bazıla-
rında olmasa bile bütün muayyen/belirli kişilerin tekfîri konusunda söylenecek söz 
budur.” Mecmûu’l-Fetâvâ, c.12, s.500.
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.« ارِ وا بِهِ إِلَى النَّ بُ هَ رِ اذْ خَ لِآلْ
“İsrail oğullarının içinde biri hayra diğeri de şerre yönelmiş iki kişi 

vardı. Birisi günah işlemekle, diğeri de ibâdetle meşguldü. İbâdetle meş-
gul olan devamlı olarak diğerini günah işlerken görür ve (her defasında 
da ona): “Vazgeç” derdi. (Yine) bir gün (onu böyle) günah üze rinde bu-
lup ona “vazgeç” dedi o da: Beni Rabbim ile baş başa bırak! Sen benim 
üzerime bir gözetleyici olarak mı gönderildin? diye cevap verdi. Bunun 
üzerine (be riki): Allah’a yemin olsun ki (böyle devam edersen) Allah 
seni affetmez yahut ta seni cennete sokmaz, dedi. Derken Allah ruhlarını 
kabzetti ve âlemlerin Rabbi huzurunda bir araya geldiler. (Yüce Allah) 
şu ibâdete düşkün olana: Sen beni (m kullarıma nasıl muamele yapa-
cağımı kesinlikle) biliyor muydun yahut benim elimde olan (tasarruf 
imkânın)a sahip miydin, (de kulum hakkında benim adıma böyle kesin 
bir hüküm verebildin) dedi. Günahkâr olana: Git rahmetimle cennet(im)
e gir, buyurdu. Diğeri için de: “Bunu cehenneme götürün” emrini verdi. 
Ebu Hureyre dedi ki: “Varlığım elinde olan zata yemin olsun ki (sözü 
geçen âbid adam diğeri için böyle kesin bir hüküm vermekle) öyle bir 
söz söylemiş oldu ki, (bu kelime) (kendi) dünyasını da âhiretini de he lak 
etti.” [el-Elbânî, Sahîhu Suneni Ebî Dâvûd].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, -yukarıda da gördüğümüz gibi- 
tekfîr konusunda son derece dikkatli davranıp sakınıyorlardı. De-
lil ve belge olmaksızın bu işe atılmanın tehlikesini açıkladılar. Fa-
kat bu dikkatlilik onları, şer‘î şartlarıyla küfrü kesinleşen kimse 
hakkında küfür hükmünü vermekten alıkoymamış ve Allah ve Ra-
sûlünün kâfir dedikleri kimselere kâfir demekte tereddüt etmemiş-
lerdir. Çünkü şer‘î naslar tekfîr edilmeyi gerektirici bir fiil işleyen 
veya bir söz söyleyen kimsenin tekfîrinin caiz olduğuna işaret et-
mektedir. Üstelik onlar kâfirin tekfîrini i’tikâdda kendi esasların-
dan/ilkelerinden biri olarak kabul etmişler ve kâfire kâfir demeyen 
veya onun küfründe şüphe gösteren kimsenin küfrüne hükmetmiş-
lerdir.
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Küfür îmânın zıddıdır; ancak dîni terminolojide küfür iki 
türlüdür.

Çünkü nasslarda küfür lafzı kullanılırken bazen kişiyi dînden 
çıkaran küfür anlamında bazen de kişiyi dînden çıkarmayan küfür 
anlamında kullanılmaktadır. Bunun böyle olmasının sebebi îmânın 
birtakım şubeleri olduğu gibi küfrün de birtakım şubelerinin olma-
sıdır. Îmân söz ve amel olduğu gibi, küfür de söz ve ameldir. Nasıl 
ki bütün itaatler îmânın şubeleri ise, bütün masiyetler de küfrün 
şubeleridir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre, bir kulda îmânın bazı 
şubeleriyle, îmânın aslına ve hakikatine aykırı olmayan 
küfrün veya nifakın bazı şubelerinin birlikte bulunmaları 
mümkündür.

Küfrün bir takım esasları ve farklı şubeleri/mertebeleri 
vardır; Bunlardan bir kısmı İslâm dîninden çıkmayı gerek-
tirir. Bir kısmı daha aşağı derecededir. Onlara göre küfür: 

Kalbin i’tikâdıyla, fiille, sözle, şüphe ve terk ile meydana gelir. 

Kâfirler şeriat nazarında iki sınıftırlar:

Birinci sınıf: Temelden kâfir olanlar, yani İslam dinine hiç 
gir-memiş olanlar. Bunlar dehrîler, filozoflar, müşrikler, Mecusi-
ler, putperestler, ehli kitap Yahudileri ve Hıristiyanlarıyla diğer 
kâfir milletlerdir. Bunların küfrüne Kitap, Sünnet ve icma delâlet 
etmektedir. Bunlar ebedi olarak cehennemde kalacaklar ve cenne-
te girmekten mahrum bırakılacaklardır. Bunların durumu dinde 
zaruri olarak bilinen şeylerdendir.

Müslümanların bu kâfirleri kabul edip icabet edinceye kadar 
İslam’a çağırmaları gerekir. Kabul etmedikleri takdirde güçleri 
yettiği zaman onlarla savaşmaları gerekir. Ta ki İslam’a girsinler 
veya boyunlarını büküp kendi elleriyle cizyelerini versinler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:



   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M نث
  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

j   i  h  g  f  e  d  مث
“Kendilerine Kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret 
gününe inanmayan, Allah ve Rasûlünün haram 
kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din 
edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye 
verinceye kadar savaşın.” [Tevbe, 29]. 

İkinci sınıf: Mürtedlerdir. Bunlar İslam’a müntesiptirler, fa-
kat kendilerinden İslâm’ı bozan bir inanç veya söz veya fiil sudur 
eden kimselerdir. Bunlar bazı İslâmî sembolleri yerine getirseler 
bile İslâm’a aykırı inanç, söz ve fiillerinden dolayı tekfir edilirler. 
Bâtınîler, aşırı Râfızîler, Kadıyânîler ve benzerleri gibi.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre küfür iki kısımdır:

 Birincisi: Dînden çıkaran büyük küfür:

Bu îmâna aykırıdır. Sahibini dînden çıkartır. Cehen-
nemde ebedî kalmayı gerektirir. Şefaatçilerin şefaati ona 
ulaşmaz. Bu çeşit küfür, i’tikâdla, sözle, fiille, şüphe ve te-
reddütle, terkle, yüz çevirmekle ve kibirlenmekle meydana 
gelir.

Büyük küfrün de çeşitleri vardır. Bunlardan en önemlileri 
şunlardır:

1. İnkâr ve yalanlama küfrü:

Bu zâhir ve bâtın olarak/açıktan ve gizliden yapılan yalanla-
madır. Mesela peygamberlerin yalan söylediklerine ve onların ver-
dikleri hak haberlerin gerçek olmadığına inanmak veya Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in gerçeğe zıt şeyler söylediğini iddia etmek gibi. 

145Selef-i Sâlihîn Akîdesi



Allah’ın emri ve nehyinin kendi iddiasının tamamen tersi olduğunu 
bilmesine rağmen bir kimsenin Allah’ın herhangi bir şeyi harâm 
kıldığını veya helâl kıldığını söylemesi de böyledir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

  k  j  ih  g   f  e    d  c  b  a  `  _  ^  ] نث
o  n  m  l  مث

“Allah’a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak 
gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kimdir? 
Cehennemde kafirlere yer mi yok!” [Ankebût, 68]

2. Tasdikle birlikte umursamayarak ve kibirlenerek 
reddetme küfrü:

Kalben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i bilmek ve tanımakla 
birlikte zâhirde/hâl ve hareketleriyle ona karşı itaatsizlik göster-
mek ve ona bağlanmamaktır. Böyle olan kişi Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem’in Rabbinden getirdiği şeylerin hak olduğunu bilir fakat 
küstahlığı, gururu ve kibri yüzünden hakkı ve hak yoldan gidenleri 
reddeder. İblis’in küfrü buna örnektir. O Allah’ın emrini inkâr et-
medi, fakat umursamayarak ve kibirlenerek bu emre karşı çıktı. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

نث ï  î  í  ì  ë  ê  é   مث
“Onlar şöyle dediler: Sana düşük seviyeli kimseler 
tâbi olup dururken, biz hiç sana îmân eder miyiz?” 
[Şuara, 111]

3. Yüz çevirme/terk küfrü:

Kulaklarını ve kalbini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in getir-
diği mesaja kapatmasıdır. Böylece bu mesajı ne tasdîk eder, ne de 
yalanlar; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e ne dost olur ne de düşman. 
Onun getirdiği şeylere kulak vermez. Hakkı terk eder, onu öğren-
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mez ve onunla amel etmez. Hakkın zikredildiği/dile getirildiği yer-
lerden kaçar. İşte böyle bir kimse yüz çevirme küfrüyle kâfirdir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

نث   ... z  y  x  w  v   u  مث
“İnkar edenler, uyarıldıkları şeylerden yüz çevir-
mektedirler.” [Ahkaf, 3] 

4. Münafıklık küfrü:(54)

Bu da kalben inkâr etmek ve şerre tâbi olmakla birlikte zâhi-
ren müslüman görünmek ve hayra tâbi olmaktır. Bu tür küfür, bâ-
tının zâhire/için dışa muhalefetidir. Açıktan söylenen sözlerin ve 
fiillerin kalpteki inancın tersi/zıddı olmasıdır.

Münafık: Sözü fiiline, içi dışına aykırı olan kimsedir. O İslâm’a 
bir kapıdan girer, diğer bir kapıdan çıkar. Zâhiren îmâna girer, 
bâtınen ondan çıkar. Bu büyük münafıklıktır. 

(54) Şerîatta münafıklık iki çeşittir: Büyük nifak, küçük nifak
  Birincisi: Dinden çıkarıcı büyük nifaktır. Bu, kalpte küfrü gizlemek ve îmânı dil ve 

azalarla izhar etmektir. Sâhibinden îmânı gidermesi ve onu ebedî cehennemlik yapma-
sı açısından büyük küfür hangi sonuçları doğuruyorsa bu tür nifak da aynı sonuçları do-
ğurur. Fakat münafığın çekeceği ceza kâfirin çekeceği cezadan daha şiddetlidir. Çünkü 
o öldüğü zaman cehennemin en altında olacaktır. Bunun örnekleri şunlardır: Allah’ın 
getirdiği şeyleri veya onların bazılarını yalanladığı ya da Peygamberi veya onun getir-
diği şeylerin bazılarını yalanladığı halde dış görünüşüyle müslüman görüntüsü veren, 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e itaatin vacipliğine inanmayan veya ona eziyet eden ya 
da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in dinine yardım etmekten hoşlanmayan veya dinin 
sancağının kırılmasına sevinen ve diğer küfür amellerini işleyen kimse.

 İkincisi: Dinden çıkarmayan küçük nifaktır. Bu, amelî münafıklıktır. Vaciplerde 
görülen gizlilik ve açıklık farklılığıdır. Bu tür münafıklıkta sâhibi îmânın aslını kal-
binde muhafaza ettiği halde münafıkların amellerinden herhangi birini yaptığı için 
bu vasfı alırlar. Sahibi dinden çıkmaz. Bunlar da diğer günahkârlar gibi cehennemde 
ebedî kalmaksızın azâba maruz kalacaklardır. Hadislerde sözü edilen yalan, vaadini 
yerine getirmeme, emanete hıyanet, düşmanlıkta/husumette haddi aşmak, ahde ve-
fasızlık, amelin aslında mevcut olmayan gösteriş ve gönlünde aksini gizlediği halde 
başkasına dost görünme ve ona hizmet etme gibi davranışlar bu tür münafıklığın 
örnekleridir. 
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Yüce Allah şöyle buyurur:

نث >  =      <  ?  @  G  F  E  D     C  B  A   مث
“İnsanlardan bazıları da vardır ki, iman etmedikle-
ri halde Allah’a ve âhiret gününe iman ettik derler.” 
[Bakara, 8]

5. Şüphe küfrü:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in doğruluğunu kesin olarak 
kabullenmeyip bu konuda şüphe etmesi ve ona tâbi olurken tered-
düt göstermesidir. Çünkü îmân konusunda istenilen şey Peygam-
ber sallallahu aleyhi ve sellem’in Rabbinden getirdiği şeylere kesin olarak 
inanmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdiği şeylere tâbi 
olmada tereddüt geçiren veya hakikatin onun getirdiklerinin hilâ-
fına da olmasını caiz gören bir kimse şüphe küfrüyle kâfir olmuş 
olur. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

 b a Z Y X ] \ [ ^ _ ` نث
n m l k j i h g f e d c
y x w v u t s r q p o 

} |z {~                                           مث  
“Sizden öncekilerin, Nûh, Âd ve Semûd kavimle-
rinin ve onlardan sonrakilerin haberleri gelmedi 
mi sizlere? Onları Allah’tan başkası bilemez. Pey-
gamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar, 
ellerini peygamberlerinin ağızlarına kapadılar ve 
dediler ki: Biz, size gönderileni inkar ettik, bizi 
kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir şüphe 
içerisindeyiz.” [İbrahim, 9]
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6. Sövme ve alay etme küfrü:

İster alay etmek, isterse kâfirlere hoş görünmek için olsun, 
ister tartışma halinde isterse öfke halinde olsun, İslâm dîninin 
bilinmesi zorunlu olan şeylerinden herhangi birisiyle alay etmesi 
veya onda bir eksiklik bulması ya da ona sövmesidir.  Bunu yapan 
kimsenin küfründe bütün imamlar icma etmişlerdir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

  \   [   ZY   X   W   V   U    T   S نث 
  f            e  d  c  b  a  `              _  ^   ]
  q   p    o   n   m   l   k   j   i   hg

s  r  مث  
“Eğer onlara sorarsan, elbette biz sadece lafa dal-
mış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile O’nun 
âyetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyordu-
nuz? Boşuna özür dileyip durmayın! Çünkü sizler 
iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz. Sizden 
tevbe eden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da 
suçlu olduklarından dolayı azab edeceğiz.” [Tevbe, 

65-66]

7- Buğz/ve nefret küfrü:

İslam dininden veya hükümlerinden herhangi birinden veya 
Allah’ın şeriatından ya da indirdiği şeylerden hoşlanmamaktır. 
Veya İslam Peygamberinden ve onun getirdiği şeriattan ya da onun 
içindeki herhangi bir şeyden hoşlanmamak ve onun olmamasını 
temenni etmektir. Veya ilim adamlarının dinden olduğu üzerinde 
icma ettikleri herhangi bir şeyi beğenmemektir.

Çünkü bu büyük dine saygı göstermenin gereği onu sevmek-
tir. Allah’ı, O’nun güvenilir Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve 
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sellem’i, onun indirdiği şeriatının emir ve yasaklarını sevmektir ve 
onun dostlarını sevmektir. Sevgi “La ilahe illallah”ın şartlarından 
bir şarttır.

Buğz ve nefret, sevgi ve kabullenmenin, bağlılık ve teslimiye-
tin zıddıdır. Buğz ve nefretin gayesi hakka ve hak dostlarına düş-
manlıktır ve beğenmezliktir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث ¸  À  ¿  ¾   ½  ¼  »        º   ¹  مث
“Bunun sebebi, Allah’ın indirdiğini beğenmemeleri-
dir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.” 
[Muhammed, 9] 

Küfrün bu çeşitleri ve daha başkaları sâhibi bu hal üzere öl-
düğü zaman cehennemde ebedî kalmayı ve bütün amellerinin boşa 
gitmesini gerektirir. 

Allah teâlâ böyleleri hakkında şöyle buyurmuştur:

ے  ¡   ¢  £         ¤      ¥  ¦§     ~  }           |  {  z نث
¨  ©  ª  »  ¬  مث 

“Ehl-i kitâb olsun müşrik olsun kâfirler, içinde 
ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. 
İşte halkın en şerlileri onlardır.” [Beyyine: 6]. 

  ª   ©   ¨       §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ے   نث 
»  ¬  ®  ¯  مث

“Andolsun (bilfarz) Allah’a ortak koşarsan, işlerin 
mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olur-
sun!” [Zümer: 65]. 
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 İkincisi: Dinden Çıkarmayan Küçük Küfür:

Bu, imanın aslına aykırı olmayan, fakat onu eksilten ve zayıf-
latan küfürdür. Sahibinden İslam sıfatını/Müslümanlık vasfını çe-
kip almaz. Âlimler arasında “küfrün altındaki küfür” diye meşhur 
olmuştur. Bu küfrün sahibi bundan tevbe etmediği zaman Allah’ın 
gazabına uğrayacağından büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. 
Şeriat sahibi engelleme ve tehdit mahiyetinde bazı masiyetleri ve 
günahları küfür diye ifade etmiştir. Çünkü bunlar küfrün özellik-
lerindendir. Bununla beraber büyük küfür derecesine ulaşmaz. Bu 
türdekiler büyük günahlardır. 

Bu küfür, cehennemde ebedi kalmamak üzere tehdit ve ceza-
yı hak etmeyi gerektiren küfürdür. Bu küfrün sahibi şefaatçilerin 
şefaatinden faydalanabilir. Bu küfrün pek çok şekli vardır. Bazıları 
şunlardır:

1- Nimeti inkâr/küfran-ı nimet:

Bu, inanarak olmasa da diliyle nimeti Allah’tan başkasına 
nispet etmektir. Veya kullardan birinin kendisine yaptığı iyiliği in-
kâr etmektir. 

Allah teâlâ şöyle buyurur: 

̀  e  d  c   b  a  مث    _  ̂ نث 
“Onlar Allah’ın nimetini bilirler (itiraf ederler). 
Sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdir.” 
[Nahl, 83].  

Mesela bir adamın nimeti atalarına dayandırmak üzere “be-
nim şu servetim bana atalarımdan kaldı” demesi veya bir kimsenin 
“filan şahıs olmasaydı şöyle şöyle olmazdı” demesi gibi insanların 
pek çoğunun dilinde dolaşan bir takım sözler böyledir. Onlar bu-
nun Allah’ın bir lütfu olduğunu bilmelerine rağmen yine de bu söz-
leriyle sahip oldukları nimet ve serveti onlara nispet etmeyi kast 
ederler.
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Abdulhâris (:Hâris’in kulu), Abdurrasul (:Rasûlün kulu) ve Ab-
dulhüseyn (Hüseyin’in kulu) gibi isimlendirmeler de bu küfürden-
dir. Çünkü o ismin sahibinin yaratıcısı ve nimetlendiricisi Allah 
olmasına rağmen böyle bir isimlendirmeyle başkasının kulu yapıl-
mış olmaktadır.

2- Kocasına ve iyiliğe karşı nankörlük:

İbn Abbas radıyallahu anh’dan rivâyet edilmiştir: O şöyle dedi: 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

يرَ    شِ الْعَ نَ    رْ فُ يَكْ الَ    قَ هِ  بِاللَّ نَ  رْ فُ يَكْ أَ قِيلَ  نَ  رْ فُ يَكْ اءُ  النِّسَ ا  لِهَ أَهْ رُ  ثَ كْ أَ ا  إِذَ فَ ارَ  النَّ يتُ  رِ « أُ
نْكَ  يْتُ مِ أَ ا رَ الَتْ مَ ئًا قَ يْ نْكَ شَ أَتْ مِ مَّ رَ رَ ثُ هْ نَّ الدَّ اهُ دَ نْتَ إِلَى إِحْ سَ وْ أَحْ انَ لَ سَ ِحْ نَ    اإلْ رْ فُ يَكْ  وَ

.« طُّ ا قَ يْرً خَ
“Bana cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki cehennemliklerin çoğu 

kadınlardır. Onlar küfrederler.” 

Bunun üzerine: Allah’a mı küfrederler? Diye soruldu? 

Buyurdu ki: “Onlar kocalarına karşı nankörlük ederler (:küfranı ni-
mette bulunurlar). Birisine ömür boyu iyilik etsen de sonra senden (hoşuna 
gitmeyen) bir şey görse: Ben senden hiçbir iyilik görmedim ki der.” [Buhârî]. 

3- Allah’tan başkası adına yemin etmek: 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: 

.« كَ رَ وْ أَشْ رَ أَ فَ دْ كَ قَ هِ فَ رِ اللَّ يْ فَ بِغَ لَ نْ حَ «مَ
“Kim Allah’tan başkasıyla yemin ederse kâfir olur veya müşrik olur.” 

buyurdu. [Tirmizi, Bak: Sahîhu Suneni’t-Tirmizî] 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yemin eden kişi, yemin ettiği mah-
lûku kalbinde Allah’ı büyük gördüğü gibi büyük görmedikçe, bu tür 
küfür ve şirkin sahibini İslam’dan çıkarmayacağında icma etmiş-
lerdir.
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4- Müslümanlarla savaşmak:

Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

رٌ ». فْ ـهُ كُ الُ قِـتَ وقٌ وَ سُ لِمِ فُ سْ بَابُ الْمُ  «سِ
“Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür.” [Buhârî]. 

.« ضٍ ابَ بَعْ قَ مْ رِ كُ ضُ رِبُ بَعْ ا يَضْ ارً فَّ دِي كُ وا بَعْ عُ جِ رْ «الَ تَ
“Benden sonra biriniz diğerinin boynunu vuracak şekilde kâfirler 

olarak geriye dönmeyin.” [Buhârî]. 

Bu küfrün sahibini dinden çıkarmadığında müçtehid imam-
ların ittifakı vardır. Çünkü şu âyeti kerimeden dolayı onlar iman 
vasfını kaybetmezler:

نث po  n  m  l  k   j  i  ...   »  مث

“Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşur-
larsa aralarını düzeltin.” [Hucurat, 9]. 

5- Nesebe sövmek ve ölünün arkasından feryat ederek 
ağlamak:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« ـيِّتِ لَى الْمَ ةُ عَ ــيَاحَ النِّ بِ وَ نُ فِي النَّسَ عْ رٌ الطَّ فْ مْ كُ ا بِهِ مَ ـانِ فِي النَّاسِ هُ ـتَ ـنَ «اثْ
“İnsanlarda iki huy vardır ki onlar küfürdür: Nesebe sövmek/saldır-

mak ve ölünün arkasından feryat ederek ağlamak.” [Müslim]. 

6- Babasından başkasına intisap etmek:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« رٌ ـفْ وَ كُ ـهُ ِيهِ فَ بـ نْ أَ بَ عَ غِ نْ رَ مَ مْ فَ ـائِكُ نْ آبَ وا    عَ بُ غَ ـرْ «الَ  تَ



“Sakın babalarınızdan yüz çevirmeyin; her kim babasından 
yüz çevirirse küfretmiş olur.” [Buhârî]. 

مْ  ـهُ فِيهِ يْسَ لَ ا لَ مً ـوْ ى قَ عَ نْ ادَّ مَ رَ وَ فَ ـهُ إِالَّ كَ ـمُ لَ ـعْ وَ يَ هُ بِيـهِ وَ رِ أَ ـيْ ى لِغَ عَ لٍ ادَّ جُ يْسَ مِنْ رَ « لَ
.« ارِ هُ مِنْ النَّ دَ عَ قْ أْ    مَ ـوَّ ـبَ ـتَ ـيَ ـلْ    فَ

“Her kim babasından başkasına -babası olmadığını bile bile- nesep 
iddia ederse küfretmiş olur. Kim nesep bağı bulunmadığı bir topluluğa 
nesep iddiasında bulunursa cehennemdeki yerini hazırlasın.” [Buhârî]. 

● Küçük küfrün çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Büyük 
küfür, büyük nifak veya büyük şirk, büyük günah ya da büyük 
zulüm derecesine ulaşmadığı halde şer‘i naslarda küfür diye isim-
lendirilenlerin hepsi küçük küfürdür.
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Vaad ve Vaîd (Tehdit)
Naslarına İman 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in esaslarından birisi de vaad ve vaîd 
(tehdit) içeren naslara îmân etmektir.(55) Onlar bu naslara kesin bir 
îmân ile îmân ederler, Yüce Allah’tan geldiği gibi kabul ederler, te’vile 
yeltenerek karşı çıkmaz ve açık ibârelerine göre hükmederler. 

Çünkü Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~ے  ¡  ¢  £  
¤  ¥  ¦      §   ¨  مث

“Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, 
bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a or-
tak koşan gerçekten büyük bir günah işlemiştir.” 
[Nisa: 48]. 

Onlar kim olursa olsun kulların akibetlerinin mübhem olduğu-

(55)  “Vaad ve Vaîd (Tehdit) 
  Vaad: İyilik ve sevabı haber vermek için kullanılır. Bu hayır ve sevap Allah’ın faz-

lından, lütfundan, rahmetinden ve kereminden kaynaklanan bir hayır ve sevaptır. 
Allah teâlâ’nın kendisine itaat edenlere sevap, mükâfat ve ebedi nimetler vaad etti-
ğini ifade eden naslar vardır. Bu vaadler mutlaka gerçekleşecektir. Allah’ın vaadini 
yerine getirmemesi imkânsızdır. Bu, kulların Allah’a karşı bir hakkıdır. Çünkü Allah 
teâlâ sevap vermeyi kendisine vacip kılmıştır. Vaadin gereği ise söz ve amel olarak 
îmânın gerçekleşmesi ve îmâna aykırı bir şeyin yapılmamasıdır.

  Vaîd ise şerri ve cezayı haber vermek için kullanılır. Bu da Allah’ın adâletinden ve 
gazabından kaynaklanır. Günah ve masiyet işleyenlere azab ve ceza ile tehdit içeren 
şer‘î naslar vardır. Tehdidin gerekçesi itikâdî ve amelî küfür veya itikâdî ve amelî 
yönden büyük günahlar işlemektir. Her ikisi de dünyada veya ahirette gerçekleşecek 
şeylerdir. Her ikisi de maddi veya manevidir. Bunlar ceza ve mükâfatın hak edildiğini 
haber vermektir. Şartlar bulunur ve engeller olmazsa gerçekleşir. Bu, teşvik ve kor-
kutmanın en güzel şekilde gerçekleştirilmesi içindir.



na ve ne ile sonuçlanacağını kimsenin bilemeyeceğine inanırlar. Mü-
min hiç hesap edemeyeceği yerden yavaş yavaş gelebilecek Allah’ın 
azabından ya da günahlarından dolayı vereceği azaptan emin olmaz. 
Tevhîd ve doğru bir yol üzere olduğu müddetçe Allah’ın rahmetinden 
de asla ümidini kesmez. Onlara göre kurtuluşun yolu güven duyma 
ile ümitsizlik ve korku ile ümit arasındaki orta yoldadır. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

لَ  جُ إِنَّ الرَّ ارِ وَ لِ النَّ وَ مِنْ أَهْ هُ و لِلنَّاسِ وَ بْدُ ا يَ ةِ فِيمَ نَّ لِ الْجَ لَ أَهْ مَ لُ عَ مَ عْ يَ لَ لَ جُ « إِنَّ الرَّ
ةِ ». نَّ لِ الْجَ وَ مِنْ أَهْ هُ و لِلنَّاسِ وَ بْدُ ا يَ ارِ فِيمَ لِ النَّ لَ أَهْ مَ لُ عَ مَ عْ يَ لَ

“Bir adam insanlara göründüğü kadarıyla cennetliklerin amelini işler 
hâlbuki o cehennemliktir. Bir adam da vardır insanlara göründüğü kadarıy-
la cehennemliklerin amelini işler, hâlbuki o cennetliktir.” [Buhârî ve Müslim]. 

بِقُ  ـسْ ـيَ فَ اعٌ  رَ ذِ إِالَّ  ا  ـهَ ـنَ ـيْ بَ وَ ـهُ  ـنَ ـيْ بَ ونُ  يَكُ ا  مَ تَّى  حَ ةِ  نَّ الْجَ لِ  أَهْ لِ  مَ بِعَ لُ  مَ عْ يَ لَ مْ  كُ دَ أَحَ «إِنَّ 
ا  تَّى مَ ارِ حَ لِ النَّ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ ـعْ ـيَ مْ لَ كُ دَ إِنَّ أَحَ ا وَ هَ لُ خُ ـيَدْ ارِ فَ لِ النَّ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ عْ ـيَ تَابُ    فَ هِ    الْكِ يْ لَ عَ

ا». هَ لُ خُ ـيَدْ ةِ فَ ـنَّ لِ الْجَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ ـعْ ـيَ ـابُ    فَ تَ هِ    الْكِ يْ لَ بِقُ عَ ـسْ ـيَ اعٌ فَ رَ ا إِالَّ ذِ ـهَ ـنَ ـيْ بَ ـهُ وَ ـنَ ـيْ ونُ بَ يَكُ
“Sizden biriniz cennetliklerin yaptığını yapar, hatta cennetle kendi-

si arasında bir arşından başka mesafe kalmaz, fakat kitap (yazgı) onun 
önüne geçer, cehennemliklerin yaptığını yapar ve cehen neme girer. Ve 
yine muhakkak ki, sizden biriniz cehennemliklerin yaptığını yapar, hatta 
cehennemle kendisi arasında bir arşından fazla mesafe kal maz. Fakat 
kitap onun önüne geçer, cennetliklerin yaptığını yapar ve cen nete girer.” 
[Buhârî ve Müslim]. 

Fakat onlar görünürde müslüman olarak ölen müminlerin ve 
muttakilerin genel olarak inşaallah cennetlik olduklarına şahitlik 
ederler. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  
,-   ... H   مث
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“Îmân edip sâlih amel işleyenleri müjdele: Onlara için-
den ırmaklar akan cennetler vardır.” [Bakara: 25]. 

نث :  ;     >  =  <  ?  @  F  E  D  C  B   A   مث
“Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenar-
larındadır. Güçlü ve Yüce Allah’ın huzurunda hak 
meclisindedirler.” [Kamer: 54- 55].

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

.« ةَ نَّ لَ الْجَ خَ هُ دَ هَ إِالَّ اللَّ ـهُ الَ إِلَ نَّ مُ أَ لَ عْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ « مَ
“Kim Allah’tan başka hak ilâh olmadığını bilerek ölürse cennete 

girer.” [Müslim]. 

Onlar cehennem ehli olan kâfirlerin, münafıkların ve müşrik-
lerin veya İslam’dan başka bir dîni benimseyenlerin bu halleri üze-
re ölürlerse ebedî cehennemlik olacaklarına şahitlik ederler.

Şirk üzere ölen kimse kesin olarak cehenneme girer. Veya bü-
yük bir küfür hali görünen kimseye kâfir hükmü verilir ve kâfirlere 
yapılan muamele ona da yapılır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  J   I   H   G   F   E   D   C     B   A   @   ? نث 
L  K   مث 

“Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa, bilsin ki, (o 
dîn) ondan kabul edilmeyecek ve o, âhirette kay-
bedenlerden olacaktır.” [Al-i İmran: 85].  

  >   =   <   ; :   9   8     7   6     5   4 نث 
مث    ?

“İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, on-
lar cehennemliktir, orada ebedî kalırlar.” [Bakara: 39]. 
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  §¦   ¥       ¤      £   ¢    ¡ ے     ~   }      |   {   z نث 
¨  ©  ª  »  ¬  مث

“Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, için-
de ebedî olarak kalacakları cehennem ateşinde-
dirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.” [Beyyine: 6]. 

نث ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®   مث
“Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt ka-
tındadırlar.” [Nisa:145]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Cennetle müjdelenen on sahâbinin Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in onlar hakkında haber verdiği gibi cennetlik olduklarına şa-
hitlik eder. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in cennetlik olduğuna 
şahitlik ettiği herkesin cennetlik olduğuna onlar da şahitlik eder.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ةُ    حَ لْ طَ ةِ    وَ نَّ لِيٌّ    فِي الْجَ عَ ةِ    وَ نَّ انُ    فِي الْجَ ثْمَ عُ ةِ    وَ نَّ رُ    فِي الْجَ مَ عُ ةِ    وَ نَّ رٍ    فِي الْجَ بُو بَكْ  أَ
دُ بْنُ أَبِي  عْ سَ ةِ     وَ نَّ فٍ    فِي الْجَ وْ نِ بْنُ عَ مَ حْ بْدُ الرَّ عَ ةِ  وَ نَّ امِ    فِي الْجَ ـوَّ رُ بْنُ الْعَ ـيْ بَ الزُّ ةِ    وَ نَّ  فِي الْجَ

ةِ نَّ احِ فِي الْجَ رَّ ةَ بْنَ الْجَ ـيْدَ ـبَ بَو عُ ةِ    وأَ نَّ يْدٍ  فِي الْجَ يدُ بْنُ زَ عِ ـةِ وَ سَ نَّ اصٍ   فِي الْجَ قَّ وَ
“Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali 

cennettedir, Talha cennettedir, ez-Zubeyr cennettedir, Abdurrahman b. 
Avf cennettedir, Sa’d b. Ebî Vakkas cennettedir, Saîd b. Zeyd cennettedir, 
Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh cennettedir.”

Ayrıca Ukkâşe b. Mihsân, Abdullah b. Selâm, Yâsir âilesi, 
Bilâl b. Rabâh, Cafer b. Ebî Tâlib, Amr b. Sâbit, Zeyd b. Hârise, 
Abdullah b. Ravâha,  peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kızı Fâtıma, 
Hatice, Âişe, Safiyye, Hafsa ve bütün eşleri gibi sahâbilerin ve di-
ğer pek çok sahâbenin cennetlik olduklarına şahitlik edilmiştir. 
Hepsinden Allah razı olsun.
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Cehennemlik olduklarına dair haklarında nas gelenlerin ise ce-
hennemlik olduklarına şahitlik ederiz. Ebu Leheb ve karısı Ümmü 
Cemil Ervâ binti Harb ve cehennemlikleri sabit olmuş diğer kimse-
ler bunlardandır. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah ve Rasûlünün kesin hüküm verdikleri hariç kim olur-
sa olsun ehli kıbleden hiç kimsenin kesin cennetlik veya kesin ce-
hennemlik olduğunu iddia etmezler. Fakat onların durumlarını 
Allah’a havale ederler, iyiler için ümit beslerler, kötülerin akıbetin-
den korkarlar.(56)

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah’ın lütfuyla koruyup rahmetiyle cennetine dâhil ettikleri 
hariç, ameli güzel bile olsa hiç kimseye cennetin vacip olmadığına 
inanırlar.

Allah teâlâ şöyle buyurur:

نث...  3  4   5  6  7  8  9  :    ;  >  =  <  ?  @   
G  F  E  D  CB  A  مث

“Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olma-
saydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamaz-
dı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve 
bilir.” [Nur: 21]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

أَنْ    إِالَّ  نَا  أَ الَ  وَ الَ  قَ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْتَ  أَ الَ  وَ قِيلَ  فَ ةَ  نَّ الْجَ هُ  لُ مَ عَ هُ  لُ خِ دْ يُ دٍ  أَحَ مِنْ  ا  «  مَ

(56) Bu sebepledir ki, öldürülen veya ölen bir kimsenin şehit olduğuna hükmedilmez. Çünkü 
onun niyetini Allah bilir. Onun arkasından şöyle denilmesi doğru olur: Allah’tan onun 
için şehitlik dileriz. İnşaallah şehit olduğunu zannediyoruz. Biz hiç kimseyi Allah’a 
karşı tezkiye etmeyiz. Onun hakkında dua ederiz, temennide bulunuruz, kesin bir şey 
söylemeyiz. Çünkü kesin ve iddialı söz, Allah’a karşı bilgisizce konuşmaktır.
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.« ةٍ مَ حْ بِّي بِرَ نِي    رَ دَ مَّ غَ تَ  يَ
“Ameliyle cennete girecek hiç kimse yoktur.” buyurunca: Sen de 

mi ya Rasûlullah! denildi. Şöyle buyurdu: “Rabbim beni rahmetiyle 
korumadıkça ben de.” [Müslim].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

 –Küfrü gerektiren şeylerin dışında- günahkâr olup da tehdide 
muhatap olan herkesin azap görmelerinin bir zorunluluk olmadığı-
na inanır. Ehl-i Sünnet’e göre onları Allah, işledikleri itaatlerden 
veya tevbelerinden ya da başlarına gelen hastalıklar ve musibetle-
rin günahlarına kefaret olmasından dolayı affedebilir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث z  y  x  w  v  u  t  s  }  |    {  ~ے  ¡  ¢  
£     ¤       ¥¦  §     ¨   ©          ª          »  مث

“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kul-
larım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çün-
kü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, 
çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” [Zümer: 53]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

هُ  لَ هُ  اللَّ رَ  كَ شَ فَ هُ  ذَ خَ أَ فَ يقِ  رِ الطَّ لَى  عَ كٍ  وْ شَ نَ  صْ غُ دَ  جَ وَ يقٍ  رِ بِطَ ي  شِ يَمْ لٌ  جُ رَ ا  نَمَ يْ «بَ
.« هُ لَ رَ  فَ غَ فَ

“Bir adam yolda yürürken dikenli bir dala rastladı ve yoldan alıp 
uzaklaştırdı. Bunun üzerine Allah güzel bir karşılıkta bulunup onu affet-
ti.” [Buhârî]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Her yaratılanın bir eceli olduğuna ve Allah izin vermedikçe 
hiç kimsenin ölmeyeceğine inanır. Herkesin ölümü belli bir vakte 
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bağlanmıştır. Ölsün veya öldürülsün vakti saati gelen ne bir saat 
geciktirilir ne de bir saat öne alınır. Belirlenen süre bittiği zaman 
ölür. 

Allah teâlâ şöyle buyurur: 

مث   | ...     lk        j  i   h    g  f  e   d    c   b نث 
“Allah izin vermedikçe hiç bir kişi ölemez. Bu, belli 
bir vakte bağlanmış, takdir edilmiştir.” [Âl-i İmrân: 

145]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah celle ve alâ’nın mümin ve muttakilere cennet vaadinin, 
tevhid ehlinin günahkâr ve isyankarlarına yönelik azap, kâfir ve 
münafıklara yönelik cehennemde ebedî azap tehdidinin gerçek bir 
vaad ve hak olduğuna inanırlar. Allah vadinden asla dönmez. 

Allah teâlâ şöyle buyurmuştur:

  '   &    %   $   #   "   ! نث 
  6   5   4   3   21   0    /   .-   ,   +    *   )   (

7  8  مث
“Îmân edip sâlih amel işleyenleri altlarından ır-
maklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedî 
kalacaklar. Bu, Allah’ın gerçek vaadidir. Allah’tan 
daha doğru sözlü kim olabilir?” [Nisa:122].  

Fakat Allah teâlâ günahkâr müminleri lütfu, keremi ve şefa-
atçilerin şefaatiyle bağışlayacağını, onlardan hiçbirini cehennemde 
sürekli bırakmayacağını şirk koşanların dışındakileri oradan çıka-
racağını vaad etmiştir. 

O şöyle buyurmaktadır:
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i ...    à  مث     _  ̂    ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T نث
“Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını 
bağışlamaz. Bunun dışındakileri ise dilediği kim-
seler için bağışlar.” [Nisa:48,116]. 
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akîdesinde

Dostluk ve Düşmanlık(57)

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat selef-i salih akîdesinin esaslarından 
birisi de:

Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Yani mü-
minleri ve Müslümanları sevip onları dost edinmek, kâfirlere ve 
müşriklere buğz edip onları düşman edinmek, onlardan ve düzen-
lerinden  berî olmaktır.  Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  i  h  g  fe  d   c  b  a نث
  sr   q  p  o  n  m  l  k  j

z  y  x  wv  u  t  }  |   مث 
(57) Sözlükte dostluk: Muhabbet ve sevgi demektir. Kimi başlangıçta karşılıksız sever-

sen onu kendine dost edinirsin ve onunla dost olursun. Yani onu kendine yaklaştırır-
sın. Velâyet/dostluk, adâvetin/düşmanlığın zıddıdır. Kısaca dostluk, sevgi, yardım ve 
tabi olmaktır. Bu kelime bir şeye yakınlığı ve yaklaşmayı ifade eder.

 Düşmanlık anlamına gelen muâdat kelimesi bir mastardır: معاداة يعاد عاد Düşmanlık, 
husumet ve uzaklık demektir. Zarar verme kastı ve intikam arzusu ile kalbe yerleşen 
bir duygudur. Düşman, dostun zıddıdır. Özet olarak düşmanlık: Uzaklaşmak, ihtilaf, 
buğz ve nefrettir. Dostluğun tamamen zıddıdır.

 Şer’i Istılahta Dostluk ve Düşmanlık: Dostluğun esası sevgidir, düşmanlığın esası 
ise buğzdur. Kalp ve organların yardım, destek, sevgi, ikram, saygı, yakınlık, cihad 
ve hicret gibi dostluğun ve düşmanlığın hakikatine giren amelleri bu iki duygudan 
kaynaklanır.

 O halde dostluk: Sözle veya fiille veya niyetle bir şeye yaklaşmak demektir. Düş-
manlık bunun zıddıdır. Düşmanlık buğzdur, uzaklıktır ve berî olmaktır.

 Buradan anlıyoruz ki bu kelimelerin lügat ve ıstılah anlamları arasında neredeyse hiç 
fark yok gibidir. Allah teâlâ müminlere tam bir dostluk beslemelerini ve kâfirlere de 
tam bir düşmanlık beslemelerini vacip kılmıştır. Müminlerle dostluk, ancak kâfirler 
ve müşriklere düşmanlıkla gerçekleşebilir. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz.



“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirleri-
nin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten 
alı korlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verir-
ler, Allah ve Rasûlüne itaat ederler. İşte onlara Al-
lah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hik-
met sahibidir.” [Tevbe: 71]. 

  ¹   ¸    ¶   µ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬ نث 
Ì...  ¾  ½  ¼  »  º  مث

“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost 
edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah 
nezdinde hiçbir değeri yoktur.” [Al-i İmran: 28]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Dostluk ve düşmanlık ilkesinin dînin en önemli esaslarından 
biri olduğuna ve bunun dîndeki yerinin çok büyük olduğuna inanır-
lar. Bunun böyle olduğunun açıklaması şudur:

Birincisi: Bu, kelime-i tevhide yani Allah’tan başka hak ilah 
olmadığına şahitlik etmenin bir parçasıdır. Bunu söylemenin anla-
mı, Allah’tan başka ibâdet edilen her şeyden berî olmak demektir. 

Nitekim Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D نث
...  b  مث

“Andolsun ki biz, “Allah’a ibâdet edin ve Tağut’tan 
sakının” diye (emretmeleri için) her ümmete bir 
peygamber gönderdik.” [Nahl: 38]. 

İkincisi: Bu esas îmân bağlarının en sağlamı ve îmânın sıh-
hatinin şartıdır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
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ضُ  غْ بُ الْ ه وَ بُّ فِي اللَّ الْحُ ه، وَ اةُ فِي اللَّ ادَ عَ المُ هِ وَ ةُ فِي اللَّ االَ وَ : المُ انِ ِيمَ  اإلْ رَ قُ عُ ثَ «أَوْ
ه». فِي اللَّ

“Îmân bağlarının en sağlamı, Allah için dostluk, Allah için düşman-
lık, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir.” [el-Elbânî, Silsiletu’l-

Ehâdîsi’s-Sahîha, No: 998]. 

Üçüncüsü: Bu akîde müminin îmânın tadını tatmasının ve 
yakinin zevkine varmasının sebebidir.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ا  مَ اهُ وَ ا سِ هِ مِمَّ يْ بَّ إِلَ هُ أَحَ ولُ سُ رَ هُ وَ انَ اللَّ نْ كَ انِ مَ ِيمَ ةَ اإلْ وَ الَ دَ حَ جَ نَّ فِيهِ وَ نْ كُ ثٌ مَ «ثَالَ
هُ  نْ هُ مِ هُ اللَّ ذَ نْقَ دَ إِذْ أَ رِ بَعْ فْ ودَ فِي الْكُ هُ أَنْ يَعُ رَ نْ يَكْ مَ لَّ وَ جَ زَّ وَ هِ عَ هُ إِالَّ لِلَّ بُّ ا الَ يُحِ بْدً بَّ عَ نْ أَحَ مَ وَ

.« ارِ ى فِي النَّ قَ لْ هُ أَنْ يُ رَ ا يَكْ مَ كَ
“Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa îmânın lezzetini tatmış 

olur: Allah ve Rasûlünü başka her şeyden daha çok sevmek; sevdiği kim-
seyi sadece Allah için sevmek; Allah onu küfürden kurtardıktan sonra 
küfre tekrar dönmekten ateşe atılacakmışçasına nefret etmek.”[Buhârî ve 
Müslim]. 

Dördüncüsü: Îmân, bu akîdenin gerçekleşmesiyle tamamlan-
mış olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

.« انَ ِيمَ لَ اإلْ مَ تَكْ دْ اسْ قَ هِ فَ عَ لِلَّ نَ مَ هِ وَ ى لِلَّ طَ أَعْ هِ وَ ضَ لِلَّ بْغَ أَ هِ وَ بَّ لِلَّ نْ أَحَ « مَ
“Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah 

için mani olursa îmânını tamamlamış olur.”[Ebû Dâvûd, el-Elbânî, Sahîhu 

Süneni Ebî Dâvûd]. 

Beşincisi: Çünkü kim Allah’tan başkasını, onun dînini ve o 
dîne mensup olanları severse Allah’a küfretmiş olur. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

      |   {   zy   x     w   v   u   t    s   r   q   p    o   n نث 
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{  ~  ے  ¡  ¢  £¤  ¥    ¦  §  ¨  ©  مث 
“De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği 
halde yedirilmeyen Allah’tan başkasını dost mu 
edineceğim! De ki: Bana müslüman olanların ilki 
olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma! (de-
nildi).” [Enam: 14]. 

Altıncısı: Bu akîde öyle bir bağdır ki Rabbani bir İslam toplu-
mu bununla birbirine kenetlenir ve binası bununla tamamlanır.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« هِ سِ فْ بُّ لِنَ ا يُحِ يهِ مَ خِ َ بَّ ألِ تَّى يُحِ مْ حَ كُ دُ مِنُ    أَحَ ؤْ «الَ يُ
“Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteme-

dikçe mümin olamaz.”[Buhârî]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Dostluk ve düşmanlık prensibinin şeran bütün Müslümanlara 
vacip olduğuna, hatta bunun “La ilahe illallah” diye ifade edilen 
tevhide şahadetin bir gereği ve onun bir şartı olduğuna inanırlar. 
Bu, akîde ve îmân esaslarının en büyük esasıdır. Bütün Müslü-
manların bunu gözetmesi gerekir. Kur’an ve Sünnet’te bunu te'kid 
etmek ve Müslümanlara bunu yerleştirmek için çok sayıda nas gel-
miştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  S    R    Q   P   O   N   M   L   K نث 
  [  Z  Y   X      W  V  U  T
  i  h  gf  e  d  c  b  a  ̀    _  ̂   ]  \

m  l  k   j  مث 
“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, 
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eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, 
kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoş-
landığınız meskenler size Allah’tan, Rasûlünden 
ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, 
artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Al-
lah fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez.” [ Tev-

be: 24]. 

نث !  "  #  $  %  &  '  )  (    *   +  ...  
T  مث 

“Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşma-
nınız olan kimseleri dost edinmeyin.” [Mümtehine: 1]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Dostluk ve düşmanlık yönünden insanları üç kısma ayırır:

Birincisi: Dostluğa ve mutlak sevgiye layık olanlar: Onlar 
Allah’a ve O’nun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e îmân eden, 
dînin şiarlarını ihlâslı bir şekilde yerine getiren müminlerdir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

    Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶ نث 
  Î   Í   Ì    Ë   Ê   É   È    Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â

مث    Ð   Ï
“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır, Rasûlüdür, 
îmân edenlerdir; onlar ki Allah’ın emirlerine boyun 
eğerek namazı kılar, zekâtı verirler. Kim Allah’ı, 
Rasûlünü ve îmân edenleri dost edinirse (bilsin ki) 
üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah’ın tarafını tu-
tanlardır.” [Maide: 55-56]. 
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İkincisi: Bir yönden sevgi ve dostluğa layık oldukları 
halde başka bir yönden düşmanlığa layık olanlar: 

Bunlar, günahkar Müslümanlardır. Bunlar hakkında hem 
sevgi, hem de düşmanlık duyguları beslenir. Îmân, itaat ve tak-
valarından dolayı sevilirler, küfür ve şirkin altında kalan masi-
yet ve günahlarından dolayı buğz edilirler. Mesela amellerinin bir 
kısmı salih amel, bir kısmı kötü amel olan, bazı vacipleri ihmal 
edip küfür sınırına varmayan bazı haramları işleyen müslümanlar 
bu kısma dâhildir. Bu gibiler için yaptıkları iyilikler miktarınca 
dostluk, yaptıkları kötülükler kadar da düşmanlık beslenir. Ayrıca 
bunlara nasihat etmek, masiyetlerine sükût etmemek gerekir. Hat-
ta bunlara iyilikler emredilir, kötülükleri engellenir, masiyetlerinden 
vazgeçinceye ve kötülüklerini terk edinceye kadar cezalandırılır ve 
azarlanırlar. 

Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah isimli bir 
adama böyle yapmıştır. Bu adam içki içtiği için cezalandırılmak 
üzere Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna getirilince bazı 
sahabeler ona lanet etmişlerdi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« هُ ولَ سُ رَ هَ وَ بُّ اللَّ هُ يُحِ تُ إِنَّ لِمْ ا عَ هِ مَ اللَّ وَ وهُ فَ نُ عَ لْ « الَ تَ
“Ona lanet etmeyin; Vallahi ben onun Allah ve Rasûlünü sevdiğini 

biliyorum.”[Buhârî]. 

Buna rağmen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın cezasını 
infaz etmiştir.

Üçüncüsü: Düşmanlığa ve mutlak buğza müstahak olan-
lar: Bunlar Yahudiler, Hıristiyanlar, müşrikler, dinsizler, putpe-
restler, Mecûsîler ve münafıklar gibi farklı gruplara mensup olsa-
lar bile küfür ve zındıklıklarını açıkça ortaya koyan halis kâfirlerle, 
onların peşinden giden yıkıcı mezheplerin ve din düşmanı grupla-
rın mensuplarıdır.
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Bu hüküm, İslam’a mensup olup da tekfîr edilmelerini ge-
rektiren fiilleri işleyen mürtetler için de uygundur. Mesela İslam’a 
tamamen aykırı bir fiili işleyen veya ibâdet ederken Allah’ın kulla-
rından her hangi birini O’na ortak koşan veya Allah’tan başkasına 
dua etmek veya Allah’tan başkasından yardım dilemek, Allah’tan 
başkasına tevekkül etmek, kurban kesmek veya adakta bulun-
mak gibi ibâdet çeşitlerinden herhangi bir ibâdeti onlar için yapan 
veya Allah’a, Rasûlüne veya dînine söven veya farz namazları terk 
eden veya dînin bu asra uygun olmadığı inancına kapılarak onu 
hayattan koparan kimseler kendilerine gerekli deliller gösterildik-
ten sonra da bu tavırlarında ısrar ederlerse düşmanlığa ve mutlak 
buğza müstahak olurlar. Hatta Müslümanların böyle mürtedlerle 
cihad etmeleri, onları sıkıştırmaları ve onların yeryüzünde bozgun-
culuk yapmalarına fırsat vermemeleri gerekir. 

Allah teâlâ şöyle buyurur:

  [Z      Y   XW  V  U   T  S    R  Q نث
\  [  ^  مث 

“Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı ci-
hat et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı 
yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!” 
[Tahrim: 9]. 

  +   *    )   (     '   &   %   $   #   "   ! نث 
  ...   65  4  3  2   1  0  /  .  -  ,

Y   مث
“Allah’a ve âhiret gününe inanan bir toplumun 
-babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da 
olsa- Allah’a ve Rasûlüne düşman olanlarla dost-
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luk ettiğini göremezsin.” [Mücadele: 22]. (58)

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah için dostluğun birtakım gerekleri ve hukukunun olduğu 
görüşündedir. Bir müslümanın Müslümanlığının ve îmânının tam 
olabilmesi ve şirke ve küfre düşmekten kurtulması için bu gerekleri 
ve hukuku yerine getirmesi gerekir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Birincisi: Küfür diyarından Müslümanların diyarına hicret 
etmek. Zayıflar ve meşru sebeplerle hicrete güçleri yetmeyenler 
bundan istisna edilir.

İkincisi: Müslümanların Cemaatine katılmak, onlardan ay-
rılmamak, iyilik ve takvada onlarla yardımlaşmak, iyiliği emredip 
kötülükten men etmektir.

Üçüncüsü: Kendisi için hangi iyiliği istiyorsa onu müslü-
manlar için de istemek, hangi kötülüğü savıyorsa onu Müslüman-
lardan da savmak, onları sevmeye, onlarla bir arada bulunmaya ve 
onlarla istişare etmeye çalışmaktır.

Dördüncüsü: Haberlerini ve sırlarını düşmanlarına naklet-
memek, onlar hakkında casusluk yapmamaktır. Onlara zarar ver-
memek ve aralarını düzeltmektir.

Beşincisi: Düşmanları karşısında Müslümanlara destek ver-
mek, kolaylıkta ve zorlukta, sıkıntıda ve rahatlıkta, her zaman ve 
her yerde onları asla yalnız bırakmamak, canla, malla ve dille onla-
ra yardım etmek, sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olmaktır.

Altıncısı: Hasta ziyaret etmek, cenazelere katılmak, onlara 
nazik davranmak, yumuşaklık, incelik gösterip onlara şefkat ka-

(58) Çünkü küfre ve şirke buğz etmek, îmânda doğruluğun, tevhidte ihlâsın ve akîde sev-
gisinin bir alametidir ve Allah için, Onun dini ve Peygamberi için tevhid ehli mümin-
leri dost edinmenin bir alametidir. Küfre ve şirke buğz etmek, kâfirlere ve müşriklere 
buğz etmeyi, onlarla savaşmayı, onlara karşı çıkmayı, planlarını ortaya çıkarmayı, 
hilelerinden ve fikirlerinden sakındırmayı, bozgunculuklarını ve pisliklerini açıkla-
mayı gerektirir. Bu, Allah için dostluk ve düşmanlığın en yüksek mertebesidir.
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natlarını germek, onlara dua etmek ve bağışlanmalarını dilemek, 
zayıflarına yardım etmek, selam vermek, muamelede onları aldat-
mamak veya mallarını haksız yere yememek veya onların pazarlık 
ettiği malı araya girip satın almamak veya müslüman kardeşinin 
evlenme teklif ettiği kadına evlenme teklifinde bulunmamak ve üç 
günden fazla küsmemek gibi haklarına riâyet etmek.

Yedincisi: Müslümanların kutsallarına saygısızlık etmemek: 
Mesela onları tekfîr etmemek, canlarını, mallarını, ırzlarını ve na-
muslarını helal görmemek veya onlara zulmetmemek, sövmemek 
ve lanet etmemek veya onlara saldırmamak veya onlar hakkında 
kötü zanda bulunmamak, alay etmemek, gıybetlerini yapmamak 
veya aralarını bozmak için laf taşımamaktır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah için düşmanlığın da birtakım gerektirdiği şeyler olduğuna 
inanırlar. Şirke ve küfre düşmemesi, müşriklerle ve kâfirlerle aynı saf-
larda olmaması için bir müslümanın hayatta bunlara riâyet etmesi 
ve bunları dikkate alması gerekir. 

Bunlardan bazıları şöyledir:

Birincisi: Şirkten, küfürden, müşriklerden, kâfirlerden, on-
ların çeşitli mezheplerinden nefret etmek, onlara karşı düşmanlık 
beslemek; onlardan, küfürlerinden, şirklerinden, inançlarından, 
kanunlarından, sistemlerinden, ilahlarından ve Allah’tan başka 
taptıklarından berî olduğunu ve bunların hiçbirinden razı olmadı-
ğını ilan etmektir.

İkincisi: Kâfirleri dost ve yardımcı edinmemek veya onlar-
la beraber olmamak, onlara güvenmemek, onlara sevgi veya saygı 
beslememek veya yüzlerine karşı gülmemek, yakınlarından ve ak-
rabalarından bile olsalar onlardan tamamen ayrılmaktır.

Üçüncüsü: Genel olarak küfür beldelerinden hicret etmek, 
oralarda oturmamak, onların sayısının çok görülmesine sebep ol-
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mamak ve oralara yolculuk yapmamaktır. Ancak zaruret varsa ve 
dîninin emirlerini açıkça yerine getirebilecekse, dînine davet edebi-
lecekse ve dîniyle gurur duyabilecekse oralara gidebilir.

Dördüncüsü: Dîni ve dünyevî yönden onların özelliklerin-
den olan şeylerde onlara benzememektir. Dîn işlerinde onlara ben-
zemek şu şekillerde olur: Dîni sembollerinde, ibâdet yöntemlerinde 
onlara benzemek veya kitaplarını tercüme etmek ve okunmalarını 
kolaylaştırmak, hiçbir süzgeçten geçirmeden ve şer‘î kuralları gö-
zetmeden onların ilimlerini olduğu gibi almak veya yönetimde ve 
eğitimde onların kanunlarını almak, bunları uygulamak ve insan-
ları bunlara uymaya mecbur etmek.

Dünya işlerinde onlara benzemeye gelince bu onlara ahlakla-
rında, edeplerinde ve özel âdetlerinde benzemektir. Mesela yeme, 
içme ve giyim ve kuşamda onların yolundan gitmek veya onların 
isimlerini kullanmak ve benzeri âdetlerini, geleneklerini ve müslü-
manlar arasında yaygın olmayan şeylerini taklit etmek gibi.

Beşincisi: Kâfirlere yardım etmemek veya onları övmemek 
veya onların üstünlüklerinin ve yardımlarının propagandasını yap-
mamak veya Müslümanlara karşı onlarla birlikte komplo kurma-
mak veya Müslümanların sırlarını onlara vermemek veya onlara 
güvenmemek, mecbur kalmadıkça ve benzeri kâfirlere karşı olma-
dıkça onlardan yardım istememektir.

Bilakis onların sohbetlerini ve meclislerini terk etmeli ve Müs-
lümanların sırlarını korumak için onları sırdaş ve yoldaş edinme-
melidir, önemli işlerini yaptırmak için onlara fırsat vermemelidir.

Altıncısı: Kâfirlerin bayramlarına ve dîni törenlerine katıl-
mamak ve böyle günler münasebetiyle onları tebrik etmemektir. 
Ve yine onlara sözle ve fiille saygı göstermemektir. Mesela onlara 
sayın, efendi gibi sözlerle hitap etmemektir. 

Yedincisi: Onlara rahmet okumamak ve Allah’tan bağışlan-
malarını dilememektir. Çünkü böyle bir şey yapmak onları sevmek 
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ve içinde bulundukları bozuk ve batıl durumlarını onaylamak an-
lamına gelir.

Sekizincisi: Dînin aleyhine olacak şekilde onlara yağcılık, 
dalkavukluk ve yaltaklık yapmamak veya onların kötülüklerine ve 
batıllarına sessiz kalmamaktır.

Dokuzuncusu: Onların hakemliğine müracaat etmemek, on-
ların hükmüne veya bazı hükümlerine razı olmamak, onların arzu 
ve isteklerine uymamak, onların işlerinden herhangi bir işte onla-
rın peşinden gitmemektir. Çünkü onlara tabi olmak, Allah’ın hük-
münü ve Peygamberinin hükmünü terk etmek demektir.

Onuncusu: Emrettikleri veya işaret ettikleri şeylerde kâfir-
lere ve müşriklere uymamaktır.

On birincisi: Onlarla karşılaşıldığı zaman İslamın selamı olan 
“es-Selamu Aleykum” sözünü onlara ilk söyleyen olmamaktır.(59)

(59) Kâfirlere Muvafakat Etmenin Hükümleri: Âlimler kâfirlere muvafakat etmenin 
hükümlerini Akâid kitaplarında ayrıntılı bir şekilde anlatmışlardır. Bunların özeti 
şudur: Bir müslümanın kâfirlere muvafakat etmesinin üç hali vardır: Bunlar aşağıda 
anlatıldığı gibidir:

 Birinci Durum: Zâhirde ve bâtında/açıkça veya gizlice onlara muvafakat etmek: Bu, 
kâfirleri kayıtsız şartsız dost edinmektir. Şu şekillerde olabilir: Onları sevmek, onlara 
meyletmek, onlara benzemek, iltica etmek, onlardan yardım istemek ve isteklerine 
boyun eğmek. Buna “mutlak dostluk” denir. Bu mürtedliktir, büyük küfürdür, sahibi 
müslüman olduğunu iddia etse ve bazı dini sembolleri açıkça yerine getirse bile icma 
ile onu dinden çıkarıcıdır.

 İkinci Durum: Zâhirde değil de bâtında/açıktan değil de gizlice onlara muvafakat 
etmek: Bu da icma ile dinden çıkaran bir küfürdür. Çünkü bu, itikâdî münafıklıktır. 
(Büyük münafıklık).

 Üçüncü Durum: Bâtında değil de zâhirde/içinden değil de dışından onlara muvafa-
kat etmek: Bu muvafakat da iki türlü olur: 

 Birincisi: Zorlama ve tehdit sebebiyle onlara muvafakat etmesidir. Ancak bu zorla-
manın sadece sözlü bir tehdit değil, dayak, öldürmek ve işkence etmek gibi fiili bir 
tehdit olması ve karşı çıktığı zaman bu tehdidin hemen gerçekleşeceğine dair kuvvetli 
bir kanaatin oluşması gerekir. Böyle bir durumda bir müslüman kalbi îmânla dolu 
olduğu ve îmânın hakikatine kesin olarak inandığı halde kalbi ile değil de sadece dili 
ile kâfirlere muvafakat ettiği zaman tekfîr edilemez.

 İkincisi: Kâfirlerin ve müşriklerin idaresinde olmadığı halde onlara içinden muhale-



fet etmesine rağmen zâhirde /görünürde muvafakat etmesidir. Bunun sebebi, liderlik 
sevdası, makam ve mevki arzusu veya mal ve arazi beklentisi veya menfaatlerine 
zarar geleceği korkusu gibi dünyevi bir sebep olabilir. Onları memnun etmek, dün-
yadan pay kapmak, rahata kavuşmak ve hemen selamete ermek için onlarla dost 
olur, onların batıllarını savunur veya sessiz kalır veya sistemlerine tâbi olur veya ka-
nunlarını uygular. Böylece ibâdet tevhidinin rükünlerinden bir rükün olan Allah için 
dost olmak ve Allah için düşman olmak rüknünü terk edebilir. Bu terk onun dinden 
çıkmasına ve küfrüne sebep olur. İçinden onlardan hoşlanmaması kendisine hiçbir 
fayda temin etmez. Nitekim şer’i naslar buna delalet etmektedir.

 Allah için düşman olmak akîdesiyle kâfirlere iyilik yapmak ve adâletli dav-
ranmak arasındaki fark:

 Onlardan beri olmak ve uzak durmak diye ifade edilen kâfirlere olan düşmanlığımız, 
onlara sözlerle ve fiillerle kötülük yapmak ve dinimizin onlarla ilişkiler için koydu-
ğu şartları ve kuralları çiğnememiz anlamına gelmez. Bu şartlar ve kurallar kalbi 
bir sevgi ve eğilim olmaksızın adâlet ve iyilik temeli üzerine bina edilmiştir. İslam 
onlarla aramızda Müslümanların da yararına olacak karşılıklı yarar ilişkisine izin 
vermiştir. Bizimle savaş halinde olmayan -bizimle savaşanlara ve yurdumuzdan çı-
karmak isteyenlere yardım edenlere değil- bizimle anlaşan ve barış anlaşması yapan 
kâfirlerden bazı gruplara karşı dinimizin aleyhine olmamak şartıyla hoşgörülü ol-
mamızı istemiştir. Şeriat koyucu, hikmet sahibi Allah, savaşçı olmadıkları müddetçe 
herkesle iyi ilişkiler içinde olmamızı emretmiştir. Bu, onları dost edinmek ve sevmek 
anlamına gelmez. Çünkü iyilik yapmak ve iyi ilişkiler içinde olmak İslam şeriatında 
yasaklanan sevgi ve dostluğu gerektirmez. Fakat bu kâfirler savaşçı oldukları zaman 
onlarla iyi ilişkiler içinde olmak icma ile şer'an haramdır.
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat'e Göre

Evliyânın Kerâmetini 
Tasdik Etmek

التصديق بكرامات األولياء





Evliyânın Kerâmetini 

Tasdik Etmek

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat selef-i salih akîdesinin esaslarından 
birisi de:

Velilerin kerametlerini tasdik etmektir. Kitap, sünnet ve ic-
maın da delalet ettiği gibi kerametler Allah teâlâ’nın Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in hidâyetine bağlı takva sahibi bazı müminlerin 
elinde, onlara ikram olmak ve faziletlerini ortaya çıkarmak üzere 
icra ettiği olağanüstü şeylerdir.(60)

(60) Kerâmet: Allah teâlâ’nın şer’i ahkâma bağlı bazı salih kulları eliyle onlara ikram olmak 
üzere gösterdiği, peygamberlik iddiasına bağlı olmayan ve peygamberliğin mukaddi-
mesi de olmayan olağanüstü şeydir. Îmân ve salih amelle birlikte olmadığı zaman 
istidraç olur. Kehf sûresi ve diğer sûrelerde anlatıldığı gibi kerâmetler geçmiş ümmet-
lerde de görülmüştür. İslam’ın ilk döneminde sahâbiler ve tâbiinlerde de kerâmetler 
görülmüştür. Mesela Ömer radıyallahu anh –Ya Sâriye’l-cebele- diye seslenerek çok uzak-
lardaki komutanına savaş taktiği vermiştir. Sahih Sünnet kitaplarında ve nakledi-
len haberlerde çok sayıda kerâmet örnekleri vardır ki Allah teâlâ yüce kitabıyla ve 
Peygamberinin sünnetiyle amel eden sâlih kullarına bunlarla ikramda bulunmuştur. 
Binlerce âlim ve diğer güvenilir kişiler bu kerâmetleri rivâyet etmişler ve bunları 
gözleriyle görmüşlerdir. Bunlar ümmet içinde tevâtür derecesine ulaşan haberler ni-
teliğindedir ve Allah’ın dilediği zamana kadar da var olmaya devam edecektir. Velile-
rin kerâmet göstermesi aslında peygamberlerin mucizesidir. Çünkü bir kimse ancak 
peygamberine tâbi olmasının ve onun dininin ve şeriatının hidâyetinden gitmesinin 
bereketiyle kerâmet gösterebilir. Kerâmet şeran caizdir, fiilen gerçekleşmiştir ve akla 
da uygundur. Yüce Allah’ın mümin kulunun önüne ilim ufuklarını açması, belki de 
işite geldiğimiz ve okuduğumuz maddi bütün olağanüstü olaylardan daha değerli ve 
daha büyüktür. Geçmişlerimizin kerâmet olarak nitelendirdikleri şeylerden birisi de 
Kitap ve sünnet üzere dosdoğru olmak, bunlara itaat etmek, hükümlerine razı olmak, 
ilim ve amelde başarıya mazhar olmaktır. Bazı Müslümanların keramet göstereme-
yişleri onların îmânlarının zayıf olduğu anlamına gelmez. Çünkü kerâmet birtakım 
sebeplerden dolayı meydana gelir. Bunlardan bazıları şunlardır: 1) Kulun îmânını 
takviye etmek. Bundan dolayı pek çok sahâbî îmânlarının kuvveti ve yakinlerinin 



Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  4   3       2   1   0   /   .   -   , نث 
  @   ?   >    =<   ;   :   9   87   6   5

مث   B  A
“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; on-
lar üzülmeyecekler de.  Onlar, îmân edip de takva-

mükemmelliği sebebiyle herhangi bir keramet göstermemişlerdir. 2) Bir diğer sebep 
de düşmana karşı delil ortaya koymaktır. Kerâmet akli yönden sınırlandırılamaz, an-
cak şer’i kurallarla sınırlandırılabilir. Kerâmetin birtakım şartları vardır. Bunlardan 
bazıları şunlardır: Şer’i bir hükme ve dini bir kurala aykırı olmamalıdır. Hayatta olan 
birisi tarafından gösterilmeli ve bir ihtiyaç sebebiyle meydana gelmelidir. Bu şartlar 
bulunmazsa o bir keramet değildir; ya bir hayaldir veya bir vehim veyahut ta şeyta-
nın bir telkinidir. Kerametle herhangi bir şer’î hüküm sabit olmadığı gibi herhangi 
bir şer’i hüküm de ortadan kalkmaz. Çünkü şer’î hükümlerin Allah’ın Kitabı, Pey-
gamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti ve icmâ gibi bilinen kaynakları vardır. Allah 
bir müslümanın elinden bir kerâmet gösterdiği zaman o müslümanın bu nimet ve 
ihsandan dolayı Allah’a şükretmesi, Allah’tan sebatlı olmayı, bu bir imtihan ise ken-
disini fitneye düşürmemesini istemesi, kerameti gizlemesi ve insanlar önünde onu bir 
övünme aracı haline getirmemesi gerekir. Çünkü böyle bir tutum kişiyi helak yolla-
rına götürür. Şeytanın bu yolla kendilerini yavaş yavaş helake götürdüğü nice insan 
vardır ki dünyada ve âhirette hüsrana uğramışlar ve bu kerametler o insanların sır-
tında bir yük haline gelmiştir. Bilinmelidir ki Rahmân’ın veli kullarının, Allah’ın yüce 
kitabında pek çok âyette zikrettiği nitelikleri vardır. Bunlardan bir kısmı Furkan 
suresi 63-74. âyetlerde ve hadisi şeriflerde bir arada zikredilmektedir. Örnek olmak 
üzere bu niteliklerden bazılarını şöylece sıralayabiliriz: Allah’a, meleklerine, peygam-
berlerine, kitaplarına, âhiret gününe ve hayrı ile şerri ile kaza ve kadere îmân etmek, 
Allah’tan korkmak, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti ile amel etmek, ahiret 
günü için hazırlanmak, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Böyle insanları 
görmek insana Allah’ı hatırlatır. Onlar yeryüzünde tevâzu içinde/vakarlı yürürler, ca-
hiller onlara bir laf attıkları zaman Allah selâmet versin derler, geçerler. Rablerine 
secde eden kimseler olarak gecelerini kıyamda geçirirler. Rabbimiz! Bizi cehennem 
azabından uzaklaştır, çünkü onun azabı devamlıdır, derler. Harcadıkları zaman ne 
israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah ile beraber başka bir ilâha ibâdet etmezler. 
Meşrû bir gerekçe olmadıkça Allah’ın haram kıldığı canı öldürmezler. Zina etmezler. 
Boş şeylerle karşılaştıkları zaman yüz çevirerek vakarla geçip giderler. Rablerinin 
âyetleri hatırlatıldığı zaman sağır ve kör kimseler olarak yüzleri üzerine yatıp kal-
mazlar. Rabbimiz! Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak salih 
kimseler ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önderler eyle, diye dua ederler… Ve 
buna benzer, Kitap ve Sünnette geçen daha başka sıfatları vardır.
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ya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da âhirette 
de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla 
değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendi-
sidir.” [Yunus: 62-64]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« بِ رْ ـهُ    بِالْحَ ـتُ نْ دْ    آذَ ـقَ يا فَ لـِ  لِي وَ ادَ نْ عَ : مَ الَ هَ قَ « إنَّ اللَّ
“Allah teâlâ buyurdu ki: Kim benim bir velime düşmanlık ederse 

ben ona savaş açmış olurum.”[Buhârî]. 

Ancak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in kerametleri tasdik konu-
sunda şer’i birtakım kuralları vardır. Olağanüstü her şey keramet 
değildir. Aksine bu bir istidrac (fark ettirmeden yavaş yavaş azaba 
yaklaştırıcı bir şey) olabilir. Yahut göz bağcılık, sihirbazların, şey-
tanların ve deccallerin işleri gibi keramet olmayıp da olağanüstü 
şeyler kapsamına sokulan şeyler de olabilir. Keramet ile gözbağcı-
lık/sihirbazlık arasındaki fark gâyet açıktır. 

 Keramet: Allah’tandır, sebebi Allah’a itaattir, istikamet sa-
hibi ve dîndar kişilere mahsustur. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث ... +  ,  -.  /  0  1  2   ...  7  مث 
“Onlar onun velisi kimseler de değildirler; O’nun 
velileri ancak takva sahipleridirler.” [Enfal: 34]. 

 Sihirbazlık/gözbağcılık: Şeytandandır, sebebi küfür amel-
leri ve masiyetlerdir, sapıklara ve bid’atçilere ait işlerdendir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  c   b   a`   _         ^   ]   \   [   ... نث 
f  e  d   مث
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“Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele 
etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyar-
sanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar olursu-
nuz.” [Enam: 121]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, velileri peygamberlerden üstün 
görmezler. Bilakis onlara göre tek bir peygamber bütün velilerden 
daha hayırlıdır. Evliyalardan hiçbiri hakkında aşırı gitmezler, on-
ların başkalarına fayda ve zarar verebileceğine inanmazlar. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث X  ...  SR  Q  P      O  N   M  L  مث
“Şüphesiz ki Allah, meleklerden ve insanlardan el-
çiler seçer.” [Hac: 75]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, dünyada sihrin ve sihirbazların  
var olduğuna ve gerçekten etkili olduğuna inanırlar. Bunlardan ki-
misi gerçektir, kimisi hayâlidir 

Allah teâlâ şöyle buyurmuştur:
نث )  (  *     ...  2  مث

“Nihâyet sihirbazlar gelince..” [Yunus: 80]. 

نث  ...  ¸  º   ¹  «   مث
“Ve böylece büyük bir sihir ortaya koydular.” [A'raf: 

116]. 

Ancak Allah’ın izni olmadıkça onlar hiç kimseye zarar vere-
mezler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  Z    Y   XW   V   U   T   S   R   Q   P   O  ... نث 
]  \  [^  ...  s  مث
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“Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimse-
ye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda ve-
reni değil de zarar vereni öğrenirler.” [Bakara: 102]. 

Kim Allah’ın izni olmadan da sihrin zarar veya fayda verece-
ğine inanırsa kâfir olur.

Sihir yapmanın mubah olduğuna inanan kimsenin öldürülme-
si gerekir. Çünkü müslümanlar sihrin haramlığında icma ettiler.

Sihirbazın tevbe etmesi istenir, eğer tevbe etmezse boynu 
vurulur.(61)

 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, hasedin ve göz değmesinin hak 
olduğuna, Allah dilediği zaman kullara nazar değeceğine hatta bu-
nun nazar değen kişiyi ölüme bile götürebileceğine inanırlar. Nite-
kim onlar hasedin ve nazarın şerrinden Allah’a sığınılması gerek-
tiğine inanırlar. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث O  N  M  L     K  J   مث 
“Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden..” [Felak: 

5]. 

(61) İmam İbn Kudame el-Makdisi rahmetullahi aleyh şöyle dedi: “Sihir birtakım düğümler, oku-
malar / üflemeler ve söylenen ya da yazılan sözler veya yapılan birtakım işlerdir ki bun-
lar sihir yapılan kişinin bedenine, kalbine veya aklına doğrudan bir temas olmaksızın 
etki bırakır. Sihrin bir hakikati vardır, kimisi öldürür, kimisi hasta eder, kimisi erkeği 
karısına yaklaşmaktan alıkoyar, kimisi karı-kocayı birbirinden ayırır. Birini diğerin-
den nefret ettirir veya iki kişiyi birbirine sevdirir. Bu Şâfi'înin görüşüdür… O şöyle der: 
Bu hususlar sabit olduğuna göre sihri öğrenmek ve öğretmek haramdır. Bu konuda ilim 
adamları arasında görüş ayrılığı olduğunu bilmiyoruz. Mezhebimize mensup ilim adam-
ları şöyle demişlerdir: İster haram olduğuna isterse mubah olduğuna inansın sihirbaz 
sihri öğrenmekle ve yapmakla kâfir olur. Şâfi'î daha sonra sihrin gerçekliği hakkında 
şöyle dedi: Sihrin gerçek bir etkisi olmasaydı Allah teâlâ ondan sığınmayı emretmezdi. 
Allah teâlâ şöyle buyurdu: “Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Hârut ile Mârut isimli 
iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için 
gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye öğretmezler-
di. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı.” [Bakara:102] 
Bk: el-Muğni, c.8, s.150-151.
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     v     u          t    s    r   q    p        o  n      m      l نث
x  w  مث

“O inkâr edenler Zikr’i (Kuran’ı) işittikleri zaman, 
neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla 
da (kin ve hasetlerinden:) “Hiç şüphe yok o bir de-
lidir” derler.” [Kalem: 51]. 

Peygamber: sallallahu aleyhi ve sellem: 
.« قٌّ يْنُ حَ «الْعَ

“İsabet-i ayn/nazar haktır” buyurdu. [Buhârî]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah teâlâ’nın şeytanları ve cinleri yaratmış olduğuna ve 
bunların insanlara türlü türlü vesveseler verip tuzaklar kurduğu-
na inanırlar. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  c   b   a`   _         ^   ]   \   [  ... نث  
f  e  d   مث 

“Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücade-
le etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara 
uyarsanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar 
olursunuz.” [Enam: 121]. 

Allah teâlâ hikmeti gereği onları dilediği kullarına musallat 
edebilir. O şöyle buyurmaktadır:

  §   ¦   ¥   ¤   £   ¢      ¡ ے     ~ نث 
  ³       ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨

´  مث 
“Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şa-
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şırt; süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; 
mallarına, evlâtlarına ortak ol, kendilerine vaatler-
de bulun. Şeytan, insanlara, aldatmadan başka bir 
şey vaat etmez.” [İsra: 64]. 

Dilediği kullarını da şeytanların hilelerinden ve tuzakların-
dan korur.

  ¡ ے     ~   }   |   {   z    y   x   w   v نث 
¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª   »  مث

“Gerçek şu ki: Îmân edip de yalnız Rablerine tevek-
kül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hâkimiyeti 
yoktur.  Onun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenle-
re ve onu Allah’a ortak koşanlaradır.” [Nahl: 99-100]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, akîdesinin esaslarından birisi de:

Sâlih ve muttakî insanların ferâset sahibi olmalarını tasdik 
etmektir. 

Salih rüyaya inanırlar. Sadık rüya nübüvvetten bir parçadır. 
O, Allah’ın kullarına bir müjdesidir. Dünya ve âhiret işlerinde ha-
yır kapılarının açılmasıdır. Ahir zamanda da müminin rüyası ge-
nelde doğru çıkar. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë نث
ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙ   مث

“Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: 
Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyo-
rum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Ba-
bacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni 
sabredenlerden bulursun, dedi.” [Saffat: 102]. 
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Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« ةُ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ الَ الـرُّ اتُ قَ رَ ـبَشِّ ا الْمُ مَ وا وَ الُ اتُ قَ رَ ـشِّ ـبَ ةِ إِالَّ الْمُ ـوَّ ـبُ ـبْقَ مِنْ النُّ مْ يَ «لَ
“Peygamberlikten geriye müjdeleyiciler kaldı.” Müjdeleyiciler ne-

dir? dediler. “Salih rüyadır” buyurdu. [Buhârî]. 

Ebu’d-Derda radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den 
Yüce Allah’ın şu buyruğu hakkında sordu: “Onlara hem dünya haya-
tında hem de âhirette müjde vardır” [Yunus: 64] Bunun üzerine Ra-
sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« هُ  لَ رَ لِمُ أَوْ تُ سْ ا الْمُ اهَ رَ ةُ يَ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ يَ الرُّ لَتْ هِ نْزِ نْذُ أُ كَ مُ يْرُ دٌ غَ ا أَحَ نْهَ نِي عَ لَ أَ ا سَ  « مَ
“Bu âyet indiği günden beri senden başka hiç kimse onun hakkında 

bana sormamıştı. O, müslümanın gördüğü veya ona gösterilen sâlih rü-
yadır.” [el-Elbânî, Sahîhu Suneni Tirmizî]. 
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat'in
Nasları Algılama ve 

Delillendirme Yöntemi 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in nasları algılamak ve delillendir-
me konusundaki yöntemi: Allah’ın Kitabında ve Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’in sahih sünnetinde gelenlere zâhiren ve bâtınen uymak 
ve bunlara mutlak teslim olmaktır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث !  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  
/  10  2  3  4  5  6    7  8     9  :  مث

“Allah ve Rasûlü bir işe hüküm verdiği zaman, 
inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi istekle-
rine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve 
Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düş-
müş olur.” [Ahzab: 36]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ولِه».ِ سُ ةَ رَ نَّ سُ هِ وَ تَابُ اللَّ ا: كِ مَ مْ بِهِ تُ كْ سَّ ا تَمَ وا مَ لُّ نْ تَضِ ، لَ يْنِ رَ مْ م أَ تُ فِيكُ كْ رَ «تَ
“Size iki şey bıraktım; onlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtma-

yacaksınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.” [Hâkim, Müstedrek; 
el-Elbânî, el-Mişkat].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

“Önce Allah’ın Kitabı, sonra Rasûlünün sünneti” demezler. “Al-
lah’ın Kitabı ve Rasûlünün sünneti birlikte” derler. Sünnet, Allah’ın 



Kitabına bitişiktir. Allah teâlâ Peygamberine itaati emretmiştir. 
Onun sünneti Allah’ın murat ettiği manayı açıklayıcıdır. Hangisi 
olursa olsun hiç kimsenin kendisine ulaştıktan sonra sünnete mu-
halefet etmesi caiz değildir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث ... 5   6     7  8  9  :  ;  >   =  <   
?  مث 

“Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). 
İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için 
ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kuran’ı in-
dirdik.” [Nahl: 44]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Küçük ve büyük bütün meselelerde Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem’in yoluna ve sünnetine uymayı ve ona tereddütsüz teslim 
olmayı rahmete, kurtuluşa, başarıya ve Allah azze ve celle’nin rı-
zasına ulaşmanın yegane yolu olarak görürler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

   A  @  ?  >        =  <    ;  :     9  8              7  6  5 نث
G  F  E  D  C  B  مث

“Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphe-
siz biz sana döndük.” Allah buyurdu ki: Kimi di-
lersem onu azabıma uğratırım; rahmetim ise her 
şeyi kuşatır. Onu, sakınanlara, zekâtı verenlere 
ve âyetlerimize inananlara yazacağım. Yanların-
daki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, 
o ümmî Peygamber’e uyanlar (var ya), işte o Pey-
gamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten 
meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri ha-
ram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirle-
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ri indirir. O Peygamber’e inanıp ona saygı göste-
ren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderi-
len nur’a (Kuran’a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa 
erenler onlardır.” [Araf: 156-157]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinden sonra, genel ola-
rak Muhâcir ve Ensar’dan oluşan sahabenin, özel olarak da Râşid 
halifelerin izinden giderler. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Râşid halifelere uyma-
yı tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur:

ا    يْهَ لَ عَ وا  ضُّ عَ وَ ا  بِهَ وا  كُ سَّ تَمَ ينَ  دِ اشِ الرَّ يِّينَ  دِ هْ اءِ    الْمَ فَ لَ الْخُ ةِ  نَّ سُ نَّتِي    وَ بِسُ مْ  يْكُ لَ «عَ
لَة». الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ ةٌ وَ عَ ةٍ بِدْ ثَ دَ حْ لَّ مُ إِنَّ كُ ورِ فَ مُ ُ ثَاتِ األْ دَ حْ مُ مْ وَ اكُ إِيَّ ذِ    وَ اجِ  بِالنَّوَ

“Benim sünnetime ve hidâyeti bulmuş Raşit halifelerimin sünnetine 
uyun. Ona sımsıkı sarılın, azı dişlerinizle yapışın. Sonradan uydurulmuş 
şeylerden sakının. Çünkü sonradan uydurulan her iş bid’attir, her bid’at 
de bir sapıklıktır.” [el-Elbânî, Sahihu Süneni Ebi Davud]. 

Onların ardından, faziletli üç nesile ittibâ ederler. İşte bu 
nebevî anlayıştan dolayı, onlar anlaşmazlık halinde Allah’ın Kitabı 
ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine dönerler. Bu ikisini 
hakem kabul ederler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ... نث
å  ä  ã  â  á  àß   مث 

“Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a 
ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve 
Rasûl’e götürün (onların talimatına göre halledin); 
bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha gü-
zeldir.” [ Nisa: 59]. 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı, Kitap ve sünnetin 
anlaşılmasında Ehl-i Sünnetin müracaat kaynağıdır. Çünkü Allah 
teâlâ onlara uymamayı azap, sapıklık ve tefrika olarak nitelemiş 
ve şöyle buyurmuştur:

  I    H   G   F   E   D   C   B   A   @   ?    > نث 
S  R   Q  PO  N  M  L  K  J  مث

“Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim 
Peygamber’e karşı çıkar ve müminlerin yolun-
dan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız 
ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” [Nisa: 

115].  

Onlara göre Kitap veya sahih sünnete; kıyas, zevk, keşif, şeyh 
sözü ve bir imam sözü ile karşı çıkılamaz. Çünkü dîn, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatında tamamlanmıştır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  S   R   Q   P    O   N   M   L   K نث...  
  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  W  VU  T

c  b   مث 
“Bugün size dîninizi ikmal ettim, üzerinize nime-
timi tamamladım ve sizin için dîn olarak İslâm’ı 
beğendim.” [Maide: 3]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Mertebesi ne olursa olsun, ilim ve amel açısından hangi dere-
ceye varırsa varsın Allah’ın kelamı ile Rasûlünün sözünün önüne 
hiç kimsenin sözünü geçirmezler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:
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  l      k    ji    h   gf   e   d   c   b   a   `   _ نث ^  
o  n  m  مث

“Ey îmân edenler! Allah’ın ve Rasûlünün önüne 
geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işi-
tendir, bilendir.” [Hucurat:1]. 

Allah ve Rasûlünün huzurunda öne geçmenin heva hevese uy-
mak, Allah’a karşı bilgisizce söz söylemek olduğuna, şeytanın Allah 
yolundan alıkoymak için bu işi süslü gösterdiğine ve bunun sapıklı-
ğın sebebi olduğuna inanırlar. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  -    ,   +   *   )   (   '   &   %       $    #   "   ! نث 
.  /  0  1  2  3  4  5  76  8   9  :  مث

“Hevâ ve hevesini ilah edinen ve Allah’ın (kendi 
katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve 
kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde 
çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan 
başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâla ibret al-
mayacak mısınız?” [ Câsiye: 23].  

Onlara göre sarih akıl, sahih nakle aykırı değildir. Anlaşılma-
yan bir durum olursa nakle öncelik verirler. Aslında anlaşılmayan 
bir durum da yoktur. Çünkü nakil, sağlıklı bir aklın kabul etme-
yeceği bir şey getirmemiştir. Ancak akılların hayret edeceği bir şey 
getirir. Selim bir akıl, sahih naklin haber verdiği her şeyi tasdik 
eder, ancak aklın söylediği her şeyi sahih nakil kabul etmeyebilir.

Onlar aklın konumunu küçümsemezler. Çünkü onlara göre 
akıl, yükümlülüğün dayanağıdır/aklı olmayan kimse mükellef ola-
maz. Ancak onlar derler ki, akıl dînin önüne geçemez, aksi tak-
dirde insanların peygamberlere ihtiyacı olmazdı. Ancak akıl dînin 
sınırları içinde hareket eder.
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Onlar, büyük küçük, açık gizli her şeyde Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’in sünnetine ve yoluna sımsıkı sarılmaları, ona tabi ol-
maları ve mutlak teslimiyetleri sebebiyle Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
diye isimlendirilmişlerdir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾   ½  ¼  »     º  ¹ نث
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     Ì  ËÊ  É  È         Ç  Æ   مث

“Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, sırf he-
veslerine uymaktadırlar. Allah’tan bir yol gösteri-
ci olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapık 
kim olabilir! Elbette Allah zalim kavmi doğru yola 
iletmez.” [Kasas: 50].    

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Kitap ve sünnetten sonra ümmetin âlimlerinin icma ile kabul 
ettiklerini alır, amel eder ve ona dayanırlar. Peygamber sallallahu aley-

hi ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« ارِ ذَّ    إِلَى النَّ ذَّ    شَ نْ    شَ مَ ةِ وَ اعَ مَ عَ الْجَ هِ مَ دُ اللَّ يَ ةٍ وَ لَ الَ لَى ضَ تِي   عَ مَّ عُ أُ مَ «الَ يَجْ
“Şüphesiz Allah benim ümmetimi sapıklıkta birleştirmez. Allah’ın eli 

cemaat üzerindedir. Kim ayrılırsa ateşe doğru ayrılmış olur.” [el-Elbânî, 
Sahîhu Süneni Ebî Dâvûd]. 

Bu ümmet batıl üzerinde birleşmekten korunmuştur. Hakkı 
terk etmek üzere birleşmeleri asla mümkün değildir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dışında kimsenin masum ol-
duğuna inanmazlar. Hükmü kapalı konularda zaruret miktarınca 
içtihad edilmesini caiz görürler. Bununla beraber sözü Kitap ve 
sünnete uygun olmadığı sürece hiç kimsenin görüşüne taassupla 
bağlanmazlar.
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Müçtehidin hata da edebileceğine isabet de edebileceğine, isa-
bet ederse iki ecir, yani hem içtihad etme ecri, hem de isabet etme 
ecri alacağına, hata ederse sadece içtihad ecri alacağına inanırlar.

Onlara göre içtihadi meselelerdeki ihtilaflar düşmanlığı ve 
ilişkileri kesmeyi gerektirmez. Aksine onlar birbirlerini sever, bir-
birlerini dost bilir, fer’i bazı meselelerde ihtilaf da etseler birbirle-
rinin arkasında namaz kılarlar. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Hiçbir Müslüman için muayyen bir fakihin mezhebine bağlı 
kalmayı zorunlu görmezler. Bununla birlikte taklid yoluyla değil 
de ittiba yoluyla bir mezhebe uymakta da bir sakınca görmezler.(62) 

(62) “Taklid” bir mükellefin şer’i bir hükümde sözü aslında delil olmayan kimsenin görü-
şüne bağlanmasıdır. Veya delilini bilmeksizin söyleyenin sözünü kabul etmektir. Veya 
delilsiz görüş ortaya koyan kimsenin görüşüne müracaat etmektir. Taklit iki türlüdür:

 ● Mubah Taklit: Bu, şer’i hükümlere ulaşma yollarını bilmeyen, onları öğrenmeye 
gücü yetmeyen, o hükümlerin delillerini anlama imkânına sahip olmayan avam için 
geçerlidir. Fakat bu, avamın fetva sorduğu kişiden delili istemesine mani, değildir. 
Çünkü din olarak gördüğü şeyin gerçekten din olduğundan emin olması bir müslüma-
nın hakkıdır.

 ● Yasaklanan ve kötülenen taklit: Diğer âlimleri bırakıp sadece muayyen/belirli biri-
ni, onun bütün sözlerini ve fiillerini delilini bilmeksizin taklit etmektir. Taklitçi onun 
dışındakilerin de haklı olabileceğini kabul etmez, aksi sabit olsa bile onun görüşleri-
nin dışına çıkmaz. O halde yasaklanan taklit, delilini bilmeden başkasının görüşüne 
tabi olmaktır.

 Taklidin ilim olmayacağı konusunda ilim adamları arasında ihtilaf yoktur. Mukallide 
âlim ismi verilemez. Onun fetva vermesi de caiz değildir. Çünkü fetvanın şartların-
dan birisi de şeriatı bilmektir. 

 Allah teâlâ kör taklidi ve çirkin taassubu kötülemiş, pek çok âyette onları yasaklamış 
ve haram kılmıştır. O şöyle buyurmaktadır: “Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine 
uyun, denildiği zaman onlar: “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” 
derler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?”[Maide: 104].

 Selef âlimleri ve istisnasız bütün müçtehit imamlar kör taklitten sakındırmışlardır. 
Çünkü taklidin bu türü, zayıflığın ve müslümanlar arasındaki ihtilafların sebeplerin-
den biridir. Birlik ve beraberlikte ve ihtilaf edildiğinde Allah’a ve Rasûlüne müracaat 
etmekte büyük hayır vardır. Bu sebeple sahabelerin bütün meselelerde muayyen/be-
lirli bir kişiyi taklit ettikleri bilinmemektedir. Aynı şekilde dört mezhebin imamı da 
kendi görüşlerinde taassup göstermezlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisini 
gördükleri zaman kendi görüşlerini terk eder, başkalarını da şer’i delillerini bilmeksi-
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Yine onlar, hakka isabet etmeyi hedeflemeyen telfîkten de 
neyhederler. Çünkü ruhsatların peşine düşmek, kişi özellikle ihti-
laflı meselelerde bu yolu izliyor ise şer‘î sorumluluklardan çıkmak-
tır, bu da delil ile değil heva ile amel etmektir.  

Bir müslümanın delili kuvvetli olduğu zaman bir mezhepten 
diğerine geçmesi gerekir. İlim talebesi olan bir kimse eğer imam-
ların delillerini bilebilecek bir ehliyeti varsa ona göre amel eder, 
bir meselede bir imamın mezhebini kabul ettiği halde, delilce daha 
kuvvetli ve fıkhî bakımdan daha tercihe değer bulduğu için başka 
bir meselede diğer bir imamın görüşünü kabul eder. Delilini bil-
meksizin hiç kimsenin görüşünü kabul etmesi caiz değildir. Çün-
kü bu takdirde bu görüşün mukallidi olur. Herhangi bir tercihte 
bulunmadan önce farklı görüşleri elinden geldiğince incelemesi ve 
gözden geçirmesi gerekir. Eğer tercih yapabilme imkânını bulama-
yacak olursa o zaman avamın hükmü onun için de geçerli olur ve 
gider ilim sahibi birine sorar.

Delili en iyi şekilde inceleme ve gözden geçirme imkânı olma-
yan avamın mezhebi yoktur. Onun mezhebi kendisine fetva veren 
müftüsünün mezhebidir. O halde onların yapması gereken şey, 

zin kendilerini taklit etmekten men ederlerdi. 
 ● İmam Ebu Hanife şöyle der: “Hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim işte o 

hadistir.” Yine o şöyle dedi: “Nereden aldığımızı bilmeden hiç kimsenin bizim görüşü-
müzü alması helal değildir.”

 ● İmam Malik şöyle der: “Ben bir beşerim, hata da edebilirim, isabet de edebilirim. 
Benim görüşüme bakın inceleyin; Kitap ve Sünnet’e uygun olanların hepsini alın, Ki-
tap ve Sünnet’e uygun olmayanların hepsini terk edin.” 

 ● İmam Şafi‘î şöyle der: “Hangi mesele olursa olsun hadisçilerin elinde onunla ilgili 
benim görüşüme aykırı sahih bir hadis ortaya çıktığı zaman hayatımda da ölümüm-
den sonra da ben o görüşten dönmüşümdür.”

 ● İmam Ahmed şöyle der: “Beni de taklit etme, Malik’i de taklit etme, Şafii’yi de taklit 
etme, Evzai’yi de taklit etme. Sevrî’yi de taklid etme. Onlar nereden almışlarsa sen de 
oradan al.”

 Onların bu konuda söyledikleri şeyler gerçekten sayılamayacak kadar çoktur. Çünkü 
onlar Allah teâlâ’nın şu âyetinin anlamını çok iyi kavramışlardı: “Rabbinizden size 
indirilene uyun. O’nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da 
az öğüt alıyorsunuz!” [Araf: 3].



Allah’ın Kitabını ve Peygamberinin sünnetini bilen, ilimleri ile 
amel eden Rabbani âlimlere sormasıdır. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث...  *  +   ,   -  .       /  0  1  مث 
“Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (ilim ehline) sorun.” 
[Nahl: 43]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

İlimde fakih olmanın ancak ilim ve amelde istikamet sahibi 
olmakla mümkün olacağını söylerler. Bir kimse pek çok ilmi tahsil 
ettiği halde onunla amel etmezse veya Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in yolunu izlemezse ve onun sünnetiyle amel etmezse o kim-
se fakih olamaz. Çünkü Kitap ve sünnet'in nasları ilim ve amelin 
birbirine bağlanması gerektiğini teyit ediyor ve bunların arasını 
ayırmaktan sakındırıyor. 

Allah teâlâ şöyle buyuruyor: 

  }   |{   z   y   x   w    v   u   t   s نث 
~  ے   مث

“Sizler Kitab’ı (Tevrat’ı) okuduğunuz (gerçekleri 
bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip kendi-
nizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor mu-
sunuz?” [ Bakara: 44]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Bir insanın Rabbini, dînini ve peygamberini tanıyacağı ve 
rabbine nasıl kulluk edeceğini, Onun rızasını nasıl kazanacağını ve 
gazabından nasıl sakınacağını öğreneceği faydalı ilmi tahsil etme-
sinin vacip olduğu görüşündedirler. Çünkü ilim, amelin önderidir. 
Amel ancak sahih bir ilimle makbul ve geçerli olur. 
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Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  Ñ   Ð        Ï     Î   ÍÌ    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å  ... نث 
Ò  مث 

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğ-
rusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşü-
nür.” [Zümer: 9]. 

Aynı şekilde ilmi yaymak ve bilmeyen kimselere öğretmek de 
vaciptir. Özellikle sorulduğu zaman herhangi bir sahih bilgiyi giz-
lemek helal değildir. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p نث
  ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤   £   ¢   ¡ ~ے     }

ª  »  ¬  ®    ¯°  ±  ²  ³  ´  مث
“İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara 
apaçık gösterdiğimiz hidâyet yolunu gizleyenlere 
hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder. 
Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve ger-
çeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben on-
ların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça 
kabul eden ve çokça esirgeyenim.” [Bakara: 159-160]. 
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Müslümanların Yöneticilerine 

Meşru Emirlerinde İtaat Etmek

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat selef-i salih akîdesinin ilkelerinden 
birisi de şudur:

Onlar, Allah’ın şeriatıyla hükmeden müslüman yöneticilere 
masiyeti emretmedikleri müddetçe itaat etmenin vacip olduğu gö-
rüşündedirler. Günah ve masiyet cinsinden bir şeyi emrettikleri 
zaman bu konuda onlara itaat etmeleri caiz değildir. Bunun dışın-
da meşru ve maruf ölçüler içinde onlara itaatin vacipliği aynen de-
vam eder. 

Bu da Allah teâlâ’nın şu emrinin bir gereğidir:

   Ó   Ò   ÑÐ   Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç نث 
  â   á   àß   Þ   Ý   Ü      Û   Ú   Ù   Ø        ×   Ö   Õ   Ô

å  ä  ã   مث
“Ey îmân edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve 
Sizden olan ulü’l-emre (idarecilere) de. Eğer bir hu-
susta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahirete ger-
çekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Rasûl’e götürün 
(onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, 
hem de netice bakımından daha güzeldir.” [Nisa: 59].   

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır:

دْ  قَ فَ يرَ  مِ َ األْ عْ  طِ يُ نْ  مَ وَ هَ  اللَّ ى  صَ عَ دْ  قَ فَ انِي  صَ عَ نْ  مَ وَ هَ  اللَّ اعَ  أَطَ دْ  قَ فَ نِي  اعَ أَطَ نْ  «مَ
انِي». صَ دْ عَ قَ يرَ فَ مِ َ صِ األْ نْ يَعْ مَ نِي وَ اعَ أَطَ



“Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim bana karşı gelir-
se Allah’a karşı gelmiş olur. Yöneticiye itaat eden bana da itaat etmiş olur. 
Yöneticiye karşı gelen bana da karşı gelmiş olur.” [Buhârî ve Müslim]. 

.« ةٌ بِيبَ هُ زَ أْسَ نَّ رَ أَ يٌّ كَ بَشِ بْدٌ حَ مْ عَ يْكُ لَ لَ عَ مِ عْ تُ إِنْ اسْ وا وَ يعُ أَطِ وا وَ عُ مَ «اسْ
“Başınıza başı kuru bir üzüm tanesini andıran Habeşli bir köle dahi 

tayin edilecek olsa dinleyip itaat edin.” [Buhârî]. 

.« عْ أَطِ عْ وَ مَ اسْ الُكَ فَ ذَ مَ أُخِ كَ وَ رُ هْ رِبَ ظَ إِنْ ضُ يرِ وَ مِ َ يعُ لِألْ طِ تُ عُ وَ مَ «تَسْ
“Sırtına vursa, malını alsa bile yöneticiyi dinler ve itaat edersin. Din-

le ve itaat et.” [Müslim].

انِ  طَ لْ جَ مِنْ السُّ رَ دٌ مِنْ النَّاسِ خَ يْسَ أَحَ هُ لَ إِنَّ هِ فَ يْ لَ بِرْ عَ يَصْ لْ ئًا فَ يْ هِ شَ يرِ مِ هَ مِنْ أَ رِ نْ كَ «مَ
.« ةً لِيَّ اهِ ةً جَ يتَ اتَ مِ هِ إِالَّ مَ يْ لَ اتَ عَ مَ ا فَ بْرً شِ

“Yöneticisinden hoşlanmadığı bir şey gören kimse ona sabretsin. Çün-
kü insanlar arasından kim yöneticinin emrinden bir karış kadar dahi çıkar 
da bu haliyle ölecek olursa mutlaka cahiliye ölümü ile ölür.” [Müslim].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat

Maruf ve meşru şeylerde ulu’l-emre itaat etmenin akîdeye ait 
önemli bir esas olduğunu söylerler. Bundan dolayıdır ki selef imam-
ları bu esası akaid kitaplarının konuları içine dâhil etmişlerdir. 
Akaid kitaplarından içinde bu konuyu anlatmayan ve açıklamayan 
kitap çok azdır. Bu her müslüman için şer’i bir farizadır. Çünkü bu 
İslam devletinde disiplinin varlığı için temel bir meseledir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre emirler ve yöneticiler ister sa-
lih kişiler olsun ister günahkâr kişiler olsun farz namazlar, Cuma 
ve bayram namazları onların arkasında kılınır, onların yönetimi al-
tında iyilikler emredilir, kötülükler engellenir, cihad ve hac onlarla 
birlikte yapılır, iyilik ve istikamet sahibi olmaları için dua edilir,(63) 

(63) Yöneticilerin iyiliği, istikameti ve hidâyeti için dua etmek selefi sâlihîn yoludur. 
İmam el-Fudayl b. ‘Iyad rahimehullah şöyle der: “Eğer benim kabul edilecek bir duamın 
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görünürde sahih bir çizgide oldukları zaman onlara nasihat edilir.(64) 
Küfrün dışında başka bir masiyet içinde oldukları zaman onlara 
kılıçla karşı çıkılmasını haram sayarlar ve onların küfür dışındaki 
masiyetlerine karşı sabrederler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem açık bir küfürleri görülmediği müddetçe masiyet dışında on-
lara itaat edilmesini, fitne zamanlarında savaşa katılmamayı ve 
birlik halinde iken ümmeti parçalamak isteyenlerle savaşılmasını 
emretmiştir. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ارُ  رَ شِ مْ وَ يْكُ لَ ونَ عَ لُّ يُصَ مْ وَ يْهِ لَ ونَ عَ لُّ تُصَ مْ وَ ونَكُ بُّ يُحِ مْ وَ ونَهُ بُّ حِ ينَ تُ مْ الَّذِ تِكُ ئِمَّ ارُ أَ يَ «خِ
الَ  فَ هِ أَ ولَ اللَّ سُ ا رَ ا يَ نَ لْ وا قُ الُ مْ قَ ونَكُ نُ عَ لْ يَ مْ وَ ونَهُ نُ عَ لْ تَ مْ وَ ونَكُ بْغِضُ يُ مْ وَ ونَهُ بْغِضُ ينَ تُ مْ الَّذِ تِكُ ئِمَّ أَ
لِيَ  وَ نْ  مَ أَالَ  ةَ  الَ الصَّ مْ  فِيكُ وا  امُ قَ أَ ا  مَ الَ  ةَ  الَ الصَّ مْ  فِيكُ وا  امُ قَ أَ ا  مَ الَ  الَ  قَ لِكَ  ذَ نْدَ  مْ    عِ هُ ابِذُ نَ    نُ
ا مِنْ  نَّ يَدً عَ نْزِ الَ يَ هِ وَ ةِ اللَّ يَ صِ عْ تِي مِنْ مَ أْ ا يَ هْ مَ رَ يَكْ لْ هِ فَ ةِ اللَّ يَ صِ عْ ئًا مِنْ مَ يْ تِي شَ أْ آهُ يَ رَ الٍ فَ هِ وَ يْ لَ عَ

.« ةٍ اعَ طَ
“Sizin en hayırlı yöneticileriniz kendilerini sevdiğiniz ve sizi seven, ken-

dilerine dua ettiğiniz ve size dua eden yöneticilerdir. Kötü yöneticileriniz ise 

olacağını bilseydim onu sadece yöneticinin ıslahı için yapardım. Biz onların ıslah ol-
maları için dua etmekle emrolunduk. Haksızlık ve zalimlik etseler bile onlara beddua 
etmekle emrolunmadık. Çünkü onların zulüm ve haksızlıkları kendi aleyhlerinedir. 
İyi olmalarının faydası ise hem kendilerine, hem de Müslümanlaradır.”

 Çünkü onların ıslah olmaları ümmetin de ıslah olması demektir. İmam Hasan el-
Basri şöyle der: -Allah sana afiyet versin- şunu bil ki, meliklerin zulmü Allah’ın bir ceza-
sıdır. Allah’ın cezasına kılıçlarla karşılık verilmez. Allah’ın cezası ancak dua ve tövbe 
ile Allah’a yönelmek ve günahlardan vazgeçmekle savılır ve sakınılır. Allah’ın ceza ve 
musibetlerine kılıçla karşı konulduğu zaman, onlar kılıçtan daha keskindir. Rivâyete 
göre Hasan el-Basri, Haccac’a beddua eden bir adamı işitince ona dedi ki: Böyle yap-
ma. Allah sana merhamet etsin. Siz kendi yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Hac-
cac azledilir veya ölürse maymunlar ve domuzların size yönetici olmasından korkarız.” 
[İbnu’l-Cevzi, Adabu’l-Hasan el-Basri, s.119.] 

(64) İmam Nevevî rahimehullah  şöyle der: “Müslüman yöneticilere nasihat etmek; haklı ol-
dukları konularda onlara yardım etmek, bu hususta onlara itaat etmek, yumuşak bir 
üslupla ve nezaketle onlara hakkı emretmek, onları uyarmak ve onlara öğüt vermek 
ve unuttukları şeyleri onlara hatırlatmak şeklinde olur.” [Şerhu Sahihi Müslim, c.2, s.241]
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kendilerine buğz ettiğiniz ve size buğz eden, kendilerine lanet ettiğiniz ve size 
lanet eden yöneticilerdir. Ey Allah’ın Rasûlü! Biz onlara kılıçla karşı koyma-
yalım mı? diye sorulunca şu cevabı verdi: “İçinizde namazı kıldıkları müd-
detçe hayır. Yöneticilerinizden hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüz zaman 
yaptıklarını hoş görmeyin fakat itaatten de el çekmeyin.”[Müslim].

دْ  قَ فَ رَ  نْكَ أَ نْ  مَ وَ ئَ  بَرِ دْ  قَ هَ    فَ رِ نْ    كَ مَ فَ ونَ  رُ نْكِ تُ وَ ونَ  فُ رِ عْ تَ فَ اءُ  رَ مَ أُ مْ  يْكُ لَ عَ لُ  مَ عْ تَ سْ يُ هُ  «إِنَّ
ا». وْ لَّ ا صَ الَ الَ مَ مْ قَ هُ اتِلُ قَ هِ أَالَ نُ ولَ اللَّ سُ ا رَ وا يَ الُ ابَعَ قَ تَ يَ وَ ضِ نْ رَ نْ مَ لَكِ لِمَ وَ سَ

“Başınıza birtakım idareciler gelecek, siz onları tanıyıp itiraz ede-
ceksiniz. Her kim kerih görürse berat etti; her kim itirazda bulunursa 
kurtuldu demektir. Lakin kim rızâ gösterir de tâbi olursa onların vebali-
ne ortaktır.  Ashab: Ya Rasûlullah onlarla harp etmeyelim mi? demişler. 
Hayır! Namaz kıldıkları müddetçe, buyurmuş.”[Müslim].(65)

(65) Bilinmelidir ki her kim halifelik görevine gelir, insanlar etrafında toplanır, onun hali-
feliğine razı olurlarsa veya halife oluncaya kadar kılıcıyla galip gelirse ona itaat farz, 
karşı çıkmak haram olur.

 İmam Ahmed der ki: (Kılıcını kullanarak halife oluncaya kadar diğer yöneticilere ege-
men olur da müminlerin emiri diye isimlendirilirse ister salih biri olsun isterse günahkâr 
birisi olsun artık Allah'a ve ahiret gününe inanan hiç kimsenin onu halife olarak kabul 
etmeden bir gece bile geçirmesi helal olmaz.” [Ebu Ya’la, Ahkâmu’s-Sultaniyye, s.23.]

 Hafız İbn Hacer Fethu’l-Bari’de şöyle der: “Güç kullanarak idareyi ele geçiren sultana 
itaatin ve onunla birlikte cihad etmenin vacipliğinde, ona itaat etmenin ona karşı çık-
maktan hayırlı olduğunda fıkıhçılar icma etmişlerdir. Çünkü bununla kan dökülmesi 
önlenmiş ve halk teskin edilmiş olur.” [c.13, s.9].  Şeyhulislam İbn Teymiyye şöyle der: 

“Güç ve kuvvet sahibi bir imama karşı çıkıp da kötülükten çok iyiliğin ortaya çıkması 
çok zayıf bir ihtimaldir.” [Minhacu’s-Sünne, c.22, s.241].

 Yöneticilerden Allah’ın şeriatını kaldıran veya değiştiren, onunla hükmetmeyip baş-
kasıyla hükmedenlere gelince, bunlar Müslümanların itaatlerine layık olmaktan 
çıkmışlardır. Müslümanların onları kesinlikle dinlememeleri ve itaat etmemeleri ge-
rekir. Çünkü onlar yönetici seçilme maksatlarını ve işitilip itaat edilme haklarını kay-
betmişlerdir. Çünkü Müslümanların yöneticisi ancak Allah’ın şeriatıyla hükmettiği, 
dini koruduğu ve yaydığı, hükümlerini uyguladığı, sınırları koruduğu, davetten sonra 
İslam’a inatla karşı çıkanlarla cihat ettiği, Müslümanları dost ve din düşmanlarını 
düşman edindiği zaman itaat edilmeyi hak eder. Dini korumadığı ve Müslümanların 
işlerini yapmadığı zaman yönetici olma hakkını kaybeder ve yöneticiliğin maksat-
ları zail olur. Böyle bir durumda işleri değerlendirme mevkiinde olan Ehlu’l-Halli 
ve’l-Akd'de temsil edilen ümmet onu görevden alarak yöneticiliğin meşru gayelerini 
gerçekleştirecek başka birini tayin eder.
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Masiyet ve günahı emrettikleri zaman onlara itaat etmek ke-
sinlikle caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinde 
geçen bu konuyla ilgili yasak bunu gerektirir. Çünkü Yaratıcıya 
isyan etmek için yaratılana itaat edilmez.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

رَ  مِ ا أُ إِذَ ةٍ فَ يَ صِ عْ رْ بِمَ مَ ؤْ مْ يُ ا لَ هَ مَ رِ كَ بَّ وَ ا أَحَ لِمِ فِيمَ سْ ءِ الْمُ رْ لَى الْمَ ةُ عَ اعَ الطَّ عُ وَ مْ «السَّ
.« ةَ اعَ الَ طَ عَ وَ مْ الَ سَ ةٍ فَ يَ صِ عْ بِمَ

“Hoşuna giden şey de olsa, hoşuna gitmeyen şey de olsa müslü-
mana düşen dinleyip itaat etmektir. Ancak ona bir masiyet emredildiği 
zaman dinlemesi ve itaat etmesi caiz değildir.” [Buhârî]. 

.« وفِ رُ عْ ةُ فِي الْمَ اعَ ا الطَّ هِ إِنَّمَ ةِ اللَّ يَ صِ عْ ةَ فِي مَ اعَ « الَ طَ
“Allah’a isyanda itaat yoktur, itaat ancak maruf / iyi olan şeylerde-

dir.” [Buhârî ve Müslim]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Halifenin ve ona bağlı yöneticilerin Allah tarafından kendile-
rine yüklenen pek çok görevleri ve sorumlulukları olduğu, onların 
da bunları yerine getirmesi gerektiği görüşündedir. Bunlardan ba-
zıları şunlardır:

● İslam şeriatını Allah’ın murad ettiği şekilde hayatın diğer 
alanlarında da uygulamak. Şeriat bir bütündür, parçalanma kabul 
etmez.

 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat sadece zulümleri ve günahları sebebiyle yöneticilere karşı 
çıkılmasını caiz görmezlerken –çünkü günah ve zulüm dini zayi etmek / ihmal etmek 
anlamına gelmez- Allah’ın şeriatıyla hükmeden bir yöneticiyi kast ederler. Çünkü 
selefi salih dini korumayan bir yönetim bilmezdi. Onlara göre böyle bir yönetim asla 
meşru bir yönetim değildir. Sadece dini ayakta tutan yönetim meşru yönetimdir. Bir 
yönetim dini ayakta tuttuktan sonra iyi yönetim veya kötü yönetim olabilir.

 Ali b. Ebi Talib radıyallâhu anh şöyle der: “İnsanlar için iyi veya kötü bir yönetimin olması 
gerekir. Şu iyi yönetimi anladık, peki kötü yönetim ne oluyor? Denilince şöyle dedi: 
Bu yönetimle yolların güvenliği sağlanır, cezalar infaz edilir, düşmana karşı cihat 
edilir ve ganimetler dağıtılır.”  [Minhacu’s-Sünne, c1, s.146].
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● İslam’ı yaymak için davet çalışmaları yapmak, her vasıtayla 
ilmi ve bilgiyi yaymak.

● Allah’ın sözünün yücelmesi için Allah yolunda cihat etmek.

● Sınırları korumak için caydırıcı güç hazırlamak.

● Allah’ın haramlarını ihlalden ve kulların haklarını gasp 
edilmekten ve yok olmaktan korumak için cezaları uygulamak.

● Nas ve içtihat olarak şeriatın vacip kıldığı üzere vergileri ve 
zekâtları toplamak.

● Halifenin yönettiği kimselere uyguladığı her şeyde Allah’tan 
korkması ve ümmeti gözetmek, Allah’ın dînine ve şeriatına hizmet 
etmek, halk tabakası olsun önde gelenler olsun Allah’ın koyduğu 
cezai müeyyideleri herkese uygulamak için Allah tarafından tayin 
edilmiş bir görevli olduğunu bilmesi gerekir. 

● Halifenin güçlü olması, Allah yolunda kınayanın kınamasın-
dan çekinmemesi, ümmet, ümmetin dîni, canları, malları, ırzları, 
menfaatleri, güvenlikleri, işleri ve yaşayışları konusunda güvenilir 
bir kişi olması gerekir.

● Kendi nefsi için intikamcı olmaması, Allah için öfkelenmesi 
gerekir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:

هُ  مَ اللَّ رَّ تِهِ إِالَّ حَ يَّ عِ اشٌّ لِرَ وَ غَ هُ وتُ وَ مَ يَمُ وْ وتُ يَ ةً يَمُ يَّ عِ هُ رَ يهِ اللَّ عِ رْ تَ بْدٍ     يَسْ ا مِنْ عَ « مَ
ةَ ». نَّ هِ الْجَ يْ لَ عَ

“Allah'ın bir halka idareci yaptığı hiç bir kul yoktur ki, öldüğü gün 
halkına hıyanet etmiş olarak ölsün de Allah ona cenneti haram kılma-
sın!” [Müslim]. 
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat'e Göre

Sahabe, Ehl-i Beyt ve Hilafet 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat selef-i salihîn akîdesinin temel esas-
larından biri de:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabını sevmek, onlara karşı 
güzel duygular beslemek, aleyhlerinde konuşmamak ve onlara buğ-
zedenlere buğzetmektir. Çünkü onlar îmânda, ihsanda ve ahlakda 
insanların en mükemmeli, itaat ve cihadda en büyükleri idiler.

Allah teâlâ onları Peygamberinin sohbeti ve arkadaşlığı, İslâm 
risaletinin taşınması ve insanlara ulaştırılması için seçmiştir. On-
lar öyle bir özellikle yükseldiler ki onlardan sonra gelen hiç kimse 
hangi dereceye yükselirse yükselsin onların erişdiği makama erişe-
mezler. Bu özellik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i görmek, onunla 
birlikte yaşamak, sözlerini aracısız dinlemek ve dini ondan birebir 
almak şerefidir.

Sahabe-i kirâm radıyallahu anhum’un tamamı Allah ve Rasûlünün 
şahitliği ile adâlet [dini tebliğ hususunda güvenilirlik, ihlas, ihsan, 
Allah korkusu ve takva] sahibidirler. Onlar Allah’ın dostları ve seç-
kin kullarıdır. İnsanların en hayırlılarıdırlar. Onlar Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem’den sonra bu ümmetin en faziletlileridir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:
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“(İslâm dînine girme hususunda) öne geçen ilk Mu-
hacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tâbi olan-
lar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar 
da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde 
ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cen-
netler hazırlamıştır. İşte bu en büyük başarıdır.” 
[Tevbe: 100]. 

Onların îmân, fazilet ve dîni ulaştırma açısından güvenilirlik 
sahibi olduklarına şahitlik etmek dînde bilinmesi zorunlu kesin bir 
esastır. Onları sevmek dîn ve îmândır; onlara buğz etmek, küfür ve 
nifaktır. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Onları daima hayırla yâd eder. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem onları sevmiş ve sevilmelerini tavsiye etmiştir. 

O şöyle buyurmaktadır:
نْ  مَ مْ وَ هُ بَّ بِّي أَحَ بِحُ مْ فَ هُ بَّ نْ أَحَ مَ دِي فَ ا    بَعْ ضً رَ مْ    غَ وهُ ذُ تَّخِ ابِي    الَ تَ حَ هَ فِي    أَصْ هَ اللَّ « اللَّ
هَ   اللَّ نْ آذَ مَ هَ وَ  اللَّ دْ آذَ قَ انِي فَ نْ آذَ مَ انِي وَ دْ آذَ قَ مْ فَ اهُ نْ آذَ مَ مْ وَ هُ ضَ بْغَ ي أَ ضِ غْ بِبُ مْ فَ هُ ضَ بْغَ أَ

.« هُ ذَ أْخُ كُ أَنْ يَ يُوشِ
“Ashabım hakkında Allah’tan korkun. Benden sonra onları saldırı 

hedefi yapmayın. Çünkü onları seven, beni sevdiği için sevmiştir. Onlara 
buğz eden de bana buğz ettiği için buğz etmiştir. Onlara eziyet eden bana 
eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden Allah’a eziyet etmiş demektir. Allah’a 
eziyet eden kimseyi O, kısa zamanda azabıyla yakalar.” [el-Elbânî, Sahîhu 

Süneni’t-Tirmizî]. (66)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i görüp îmân eden ve bu îmân 
üzere ölen herkes onunla beraberliği ister bir sene, ister bir ay, is-

(66) Yüce sahabi Abdullah ibn Mes‘ud radıyallâhu anh der ki: “Ebu Bekir ve Ömer’i sevmek ve 
onların üstünlüklerini kabul etmek sünnettendir.” İmam Malik şöyle dedi: “Selef, ço-
cuklarına Kuran’ın bir suresini öğretir gibi Ebu Bekir ve Ömer’i sevmeyi de öğretirdi”. 
[Bu iki rivâyeti el-Lâlekâî Şerhu Usûlü İ'tikâdî Ehli’s-Sünne adlı eserinde zikretmektedir.]
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ter bir gün, isterse kısa bir an olsun onun ashabındandır. Böyle bir 
kişiye sahâbe adı verilir.

Ağacın altında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bey’at etmiş 
(rıdvan bey’ati) sahabelerden hiçbirisi cehenneme girmeyecektir. 
Bilakis Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuş-
lardır. O gün sayıları bin dört yüz (1400) kişiden fazla idi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« ةِ رَ جَ تَ الشَّ عَ تَحْ ايَ دٌ بَ ارَ أَحَ لُ النَّ خُ « الَ يَدْ
“Ağacın altında bey’at etmiş hiç kimse cehenneme girmeyecektir.” 

[Buhârî].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Onların aralarında meydana gelmiş olan ihtilaf ve anlaşmaz-
lıklar hakkında ileri geri konuşmazlar.(67)Durumlarını Allah’a hava-
le ederler. Çünkü onların ihtilafı dünyevî bir sebeple değil, delilleri 
farklı değerlendirmekten doğan bir ictihad ayrılığı idi. Onlardan 
ictihadlarında isabetli olan için iki ecir, yanılanlar için bir ecir var-
dır. İnşaallah hataları da Allah teâlâ tarafından bağışlanacaktır.

Ehl-i Sünnet, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vasiyetini yeri-
ne getirerek sahabeden hiçbirine sövmez, onları kötülükle anmaz, 
aksine onları hak ettikleri güzel övgülerle anarlar. 

Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: 

ثْلَ  قَ مِ نْفَ مْ أَ كُ دَ وْ أَنَّ أَحَ هِ لَ دِ ي بِيَ سِ الَّذِي نَفْ وَ ابِي فَ حَ وا أَصْ بُّ ابِي الَ تَسُ حَ وا أَصْ بُّ «الَ تَسُ
هُ ». يفَ الَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ    أَحَ كَ    مُ رَ ا أَدْ بًا مَ هَ دٍ ذَ أُحُ

(67) Ashabın büyük çoğunluğu fitneye karışmamışlardır. Fitne alevlendiği zaman Pey-
gamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabının sayısı on binleri buluyordu. Bu fitneye onlar-
dan fiilî olarak yüz kişi bile katılmış değildir, hatta katılanların sayısı otuzu bulmaz. 
Nitekim Ahmed b. Hanbel Müsned’inde sahih bir senedle İbn Sirin’den, Abdurrezzak 
Musannef’inde, İbn Kesir de el-Bidaye ve’n-Nihaye isimli tarihinde böylece rivâyet 
etmektedirler.
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“Ashabıma sövmeyiniz, ashabıma sövmeyiniz. Nefsim elinde olana 
yemin olsun ki, sizden biriniz Uhud dağı kadar altını infak etse, onlardan 
birinin bir ölçeği veya yarısı kadarına dahi yetişemez.” [Müslim]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Ashab-ı kirâm’ın hata üzere birleşmekten masum oldukları-
na, tek tek hatadan masum olmadıklarına inanırlar. Onlara göre 
Allah teâlâ sadece seçtiği Peygamberleri tebliğ hususunda hatadan 
korumuştur. Ümmetin fertlerini değil, tümünü hata üzere birleş-
mekten korumuştur.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ةِ ». اعَ مَ عَ الْجَ هِ مَ دُ اللَّ يَ ةٍ وَ لَ الَ لَى ضَ تِي   عَ مَّ عُ أُ مَ « الَ يَجْ
 “Şüphesiz Allah benim ümmetimi sapıklık üzerinde birleştirmez. 

Allah’ın eli cemaatin üzerindedir.” [el-Elbânî, Sahîhu Süneni’t-Tirmizî].

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Büyük makamlarına ve faziletlerine rağmen fazilet yönün-
den ashabın eşit olmadıklarına, bilakis bazılarının diğerlerinden 
üstün olduğuna inanırlar. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin –Al-
lah onlardan razı olsun- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra 
bu ümmetin en hayırlıları olduklarında ittifak etmişlerdir. Onlar 
sırasıyla kendilerine hidâyet gösterilmiş Raşit halifelerdir. Onlar 
cennetle müjdelenen on sahabinin içinde yer alırlar. Nebevî hilafet, 
el-Hasan b. Ali radıyallahu anh’ın altı (6) aylık hilafet süresi ile birlikte 
otuz sene onlarda devam etmiştir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« لِكَ دَ ذَ لْكٌ بَعْ مَّ مُ ةً ثُ نَ ونَ سَ ثُ تِي ثَالَ مَّ ةُ فِي أُ فَ الَ «   الْخِ
“Halifelik ümmetim arasında otuz yıldır; bundan sonrası ise salta-

nattır.” [Buhârî ve Müslim]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
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isimlerini haber verdiği cennetle müjdelenmiş on sahabenin üs-
tünlüğüne inanırlar. Bu kişiler de şunlardır: Dört halife, Talha 
b. Ubeydullah, ez-Zubeyr b. el-Avvam, Sa’d b. Ebî Vakkas, Said b. 
Zeyd, Abdurrahman b. Avf ve bu Ümmet’in emini Ebu Ubeyde b. 
el-Cerrah. Allah hepsinden razı olsun.

Bunlardan sonra sırasıyla Bedir savaşına katılanlar, Uhud 
savaşına katılanlar, ağacın altında Rıdvan bey’atinde bulunanlar, 
hicretten önce ensardan Allah’a ve Rasûlüne yardım etmek üzere 
iki Akabe bey’atinde bulunanlar gelir. Sonra Muhacirlerin, sonra 
Ensarın sonra diğer bütün sahabilerin faziletlerine inanırlar. Allah 
onların tamamından razı olsun.

● Onları seven, onlar için istiğfar edip dua eden, haklarına 
riâyet eden ve faziletlerini kabul edip yollarına uyanlar kurtuluşa 
erenlerden olur. 

● Onlara buğz eden, dil uzatan, küçük düşüren, onlardan te-
berri edip uzaklaşan veya haklarına riayet etmeyen, dolaylı yollar-
dan onları eksiklik ve kusurlar ile ananlar, sapıtanlardan ve helâk 
olanlardandır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ehl-i beytini ve onların zür-
riyetini dost edinir ve severler, onları rahmetle anar, haklarına 
riayet ederler, onların kıymetini bilirler, onlara buğz edenlere ve 
kötüleyenlere buğz ederler. Hepsi için Allah onlardan razı olsun 
derler. Onları sevmeyi ve dost edinmeyi imandan görür, onla-
ra buğzetmeyi ve düşmanlığı nifak kabul ederler. Bütün bunları 
yapmalarının sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şu sözleriyle 
amel etmektir:

يْتِي». لِ بَ هَ فِي أَهْ مْ اللَّ كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ هَ فِي أَهْ مْ اللَّ كُ رُ كِّ ذَ « أُ
“Ehl-i beytim hakkında size Allah’tan korkmanızı hatırlatırım. Ehl-i 

beytim hakkında size Allah’tan korkmanızı hatırlatırım.” [Müslim]. 
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ى  فَ طَ اصْ ةَ    وَ انَ نَ ا    مِنْ    كِ يْشً رَ ى    قُ فَ طَ اصْ يلَ    وَ عِ مَ دِ    إِسْ لَ ةَ    مِنْ وَ انَ نَ ى    كِ فَ طَ هَ   اصْ «  إِنَّ اللَّ
.« مٍ اشِ انِي مِنْ    بَنِي هَ فَ طَ اصْ مٍ    وَ اشِ يْشٍ    بَنِي هَ رَ مِنْ    قُ

“Şüphesiz ki Allah İsmail oğullarını seçti. İsmail oğullarının için-
den Kinâne’yi seçti. Kinâne’nin içinden Kureyş’i seçti. Kuryş’ten Hâşim 
oğullarını, Hâşim oğullarından da beni seçti.” [Müslim]. (68) 

 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in eşleri de onun ehl-i beytin-
dendir. Onlar Kuran’ın hükmüyle müminlerin anneleridir. 

Nitekim Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

   <   ;   :   9   8   76   5   4   3     2   1 نث 
  I   H   G    F   E   D   C   B   A   @   ?   >   =
  R   Q   P    O   NM   L   K   J
  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W  VU  T  S

_   `  a  مث 
“Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan her-
hangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah’tan) korku-
yorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda 
ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan 
kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Evleriniz-
de oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açı-
lıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a 
ve Rasûlüne itaat edin. Ey Ehlibeyt! Allah sizden, 
sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak 
istiyor.” [Ahzab: 32-33]. 

Peygamberimizin evlilik sırasına göre onların isimleri şöyledir: 

(68) Her namazda Peygamberimize salât ve selam getirdikten sonra onlara da salât ve se-
lam getirdiğimize göre onları nasıl sevmeyiz?!
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Huveylid’in kızı Hatice, Zem’a b. Kays’ın el-Amiriyye kızı Sev-
de, Ebu Bekir es-Sıddîk’ın kızı Aişe, Ömer b. el-Hattab’ın kızı Hafsa, 
Hazme el-Hilaliyye kızı Zeynep, Ebî Umeyye el-Mahzumiyye’nin 
kızı Hind (Ümmü Seleme), Cahş el-Esdiyye’nin kızı Zeynep, el-
Haris b. Ebi Dırar el-Huzaiyye’nin kızı Cüveyriyye, Ebu Süfyan’ın 
kızı Hind (Ummu Habîbe), Huyey b. Ahtab kızı Safiyye, Haris el-
Hilaliyye kızı Meymune. Allah hepsinden razı olsun.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat onların hepsinin temiz ve bütün kö-
tülüklerden beri olduklarına, dünyada ve ahirette Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’in eşleri olduklarına inanırlar.

Onların en faziletlilerinin İslâm’daki öncülüğü ile Hatice ve 
Müslüman kadınların en fakîhi olmasıyla Aişe olduğu görüşünde-
dirler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Aişe’den başka bakire ile evlen-
memiş ve hiçbir hanımını onun kadar sevmemiştir. Allah teâlâ yüce 
kitabında Aişe’yi kendisine atılan iftiradan temize çıkarmıştır. Dola-
yısıyla kim Allah’ın temize çıkardığı Aişe’ye iftira ederse kâfir olur. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:

امِ ». عَ ائِرِ الطَّ لَى سَ يدِ    عَ رِ لِ     الثَّ ضْ فَ اءِ كَ لَى النِّسَ ةَ    عَ ائِشَ لُ    عَ ضْ «فَ
“Aişe’nin diğer kadınlara üstünlüğü tiridin(69) diğer yemeklere üs-

tünlüğü gibidir.” [Buhârî]. 

(69) Tirid: Rasûlullah salallahu aleyhi ve sellem zamanında et ve ekmek karışımı yapılan bir 
yemektir.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onuncu Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat'in

Bid'at ve Heva Ehline 
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 موقف أهل السنة والجماعة
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat'in

Bid'at ve Heva Ehline Karşı Tutumu

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, selef-i sâlihîn akîdesinin temel esas-
larından biri de:

Dînde, onda olmayan yenilikler çıkaran; bid’at, dalâlet ve heva 
ehline buğz etmektir. Onları sevmezler, sohbet ve arkadaşlık etmez-
ler, sözlerini dinlemezler, onlarla oturup kalkmazlar, dîni konular-
da onlarla tartışmaya girmezler. Kulaklarını onların batıl sözlerine 
karşı korumayı, onların durumlarını ve kötülüklerini açıklamayı, 
ümmeti onlardan sakındırıp, insanları onlardan uzaklaştırmayı ge-
rekli görürler.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ونَ  ذُ أْخُ ابٌ يَ حَ أَصْ ونَ    وَ يُّ ارِ وَ تِهِ حَ مَّ هُ مِنْ أُ انَ لَ بْلِي إِالَّ كَ ةٍ قَ مَّ هُ فِي أُ هُ اللَّ ثَ بِيٍّ بَعَ ا مِنْ نَ « مَ
ا  ونَ مَ لُ عَ فْ يَ ونَ وَ لُ عَ فْ ا الَ يَ ونَ مَ ولُ قُ وفٌ    يَ لُ مْ   خُ هِ دِ فُ  مِنْ بَعْ لُ ا    تَخْ مَّ إِنَّهَ هِ ثُ رِ مْ ونَ بِأَ تَدُ قْ يَ تِهِ وَ نَّ بِسُ
مْ  هُ دَ اهَ نْ جَ مَ مِنٌ وَ ؤْ وَ مُ هُ انِهِ فَ مْ بِلِسَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ مِنٌ وَ ؤْ وَ مُ هُ هِ فَ دِ مْ بِيَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ ونَ فَ رُ مَ ؤْ الَ يُ

.« لٍ دَ رْ ةُ    خَ بَّ انِ حَ ِيمَ لِكَ مِنْ اإلْ اءَ ذَ رَ يْسَ وَ لَ مِنٌ وَ ؤْ وَ مُ هُ بِهِ فَ لْ بِقَ
“Benden önceki ümmetler arasında Allah’ın gönderdiği ne kadar 

peygamber varsa, mutlaka onun ümmeti arasında sünnetini alan, emrine 
uyan havarileri ve sahabeleri vardır. Daha sonra onların yerine birta-
kım kimseler gelir, yapmadıklarını söyler, emrolunmadıklarını yaparlar. 
Bunlara karşı eliyle cihâd eden mümindir, diliyle cihâd eden mümindir, 
kalbiyle cihâd eden mümindir. Bunun ötesinde îmândan hardal tanesi 
kadar bile yoktur.” [Müslim]. 



.« مْ إِيَّاهُ مْ وَ اكُ إِيَّ مْ فَ كُ الَ آبَاؤُ مْ وَ وا أَنْتُ عُ مَ مْ تَسْ ا لَ مْ مَ ونَكُ ثُ دِّ تِي أُنَاسٌ يُحَ رِ أُمَّ ونُ فِي آخِ يَكُ « سَ
“Ümmetimin sonlarında sizlere ne sizin, ne de babalarınızın duy-

madıkları şeyleri söyleyecek kimseler olacaktır. Onlardan olabildiğince 
sakının.” [Müslim]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Bid’ati şöyle tarif eder: Bid’at, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den 
sonra çıkarılmış hevaya dayalı uygulamalar ve dînin tamamlanma-
sından sonra dîndenmiş gibi uydurulan şeylerdir. Yapılabileceği-
ne dair Kitap ve Sünnet’ten delîli olmayan her şey bid’attir. Yani, 
ibâdet ve Allah’a yaklaşmak maksadıyla dîne benzer bir şekilde 
dîndenmiş gibi ortaya konulan her şey bid’attir.

Bundan dolayı bid’at, sünnetin karşıtıdır. Ancak, sünnet hidâ-
yet, rahmet ve cennete götüren yoldur, bid’at ise sapıklık, azap ve 
cehenneme götüren yoldur.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e göre bid’at her türlüsüyle haram-
dır ve sapıklıktır. Fakat bid’atin çeşidine göre haramlığının derece-
si de değişir. Bid’at iki çeşittir:

● Birincisi apaçık şirk ve küfür olan bid’at çeşididir. Mesela 
kabirlerde yatanlara yaklaşmak maksadıyla kabirleri tavaf etmek, 
onlar için kurban kesmek ve adakta bulunmak, onlara yalvarıp ya-
karmak, onlardan yardım istemek ve benzeri şeyler böyledir.

● Diğeri tevhidin kemaline aykırı olan bid’at çeşididir. Kabir-
lerin üzerine bina yapmak, kabirlerin yanında namaz kılmak ve 
dua etmek bu tür bid’at şekillerindendir.

Bid’at şirke götüren yollardan bir yoldur. Allah’ın meşru kıl-
madığı şekilde O’na ibâdete yönelmektir. Maksatların hükmü ne ise 
ona götüren araçların hükmü de aynıdır. Allah’a ibâdette O’na ortak 
koşmaya ve dînde bid’at çıkarmaya götüren her yolun kapatılması 
gerekir. Çünkü dîn tamamlanmıştır/onda bir eksiklik yoktur. 
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Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

  S   R   Q   P    O   N   M   L   K  ... نث 
c...  VU  T   مث 

“Bugün size dîninizi ikmal ettim, üzerinize nime-
timi tamamladım ve sizin için dîn olarak İslâm’ı 
beğendim/razı oldum.” [Maide: 3]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

.« دٌّ وَ    رَ هُ هُ فَ نْ يْسَ مِ ا لَ ا مَ ذَ نَا هَ رِ مْ ثَ    فِي أَ دَ نْ    أَحْ «مَ
“Her kim bizim şu dînimizde olmayan bir şeyi icat edecek olursa o 

reddedilir.” [Buhârî ve Müslim]. 

.« دٌّ وَ    رَ هُ نَا فَ رُ مْ هِ أَ يْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ «مَ
“Her kim hakkında emrimiz olmayan bir amel ile amel ederse o 

reddedilir.” [Müslim]. 

ا    هَ اتُ ثَ دَ حْ ورِ    مُ مُ ُ رُّ األْ شَ دٍ    وَ مَّ حَ     مُ دَ  هُ دَ رُ الْهُ يْ خَ هِ وَ تَابُ اللَّ يثِ كِ دِ رَ الْحَ يْ إِنَّ خَ «فَ
.« ةٌ لَ الَ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كُ  وَ

“Muhakkak ki sözlerin en hayırlısı Allah’ın Kitabıdır. Yolların en 
hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulan 
bid’atlerdir. Her bid’at bir sapıklıktır.” [Müslim]. (70)

(70) Dinde ortaya atılan ilk bid’at namaz ile zekâtı birbirinden ayırmak ve zekâtın sade-
ce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e verileceğini iddia etmektir. Ebu Bekir es-Sıddık 
radıyallâhu anh onlara karşı çıkmış, onlarla savaşmış ve durumları güçlenmeden işlerini 
bitirmiştir. Eğer onları bulundukları hal üzere bırakmış olsaydı iddiaları günümüze 
kadar din haline gelirdi. Ömer radıyallâhu anh zamanında da bazı küçük bid’atler çıkmış 
ve o da bunları şiddeti ve hikmetiyle bitirmiştir. Osman radıyallâhu anh  zamanında meş-
ru yöneticiye kılıçla karşı gelme şeklindeki büyük fitnenin ilk örnekleri ortaya çıkmış 
ve bu bid’at onun öldürülmesiyle sonuçlanmıştır. Bu, günümüze kadar gelen Hariciler 
fitnesinin de başlangıcı olmuştur. Daha sonra bid’atler birbirini takip etmiş, Kaderi-
ler, Mürciiler, Rafiziler, Zındıklar, Bâtıni fırkaları, Cehmiler, isim ve sıfatları inkâr 
edenler ve diğer bid’atçiler ortaya çıkmıştır. Ne zaman bir bid’at ortaya atılsa, Ehl-i 
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Bid’atleri aynı mertebede görmezler. Aksine hükümleri yö-
nünden farklı farklıdırlar. Bu yönüyle çok çeşitleri vardır; kimisi 
dînden çıkarır, kimisi büyük günah mesabesindedir, kimisi küçük 
günahlardan sayılır. Fakat hepsinin ortak niteliği dalâlet (sapık-
lık) olmasıdır. Onlara göre külli/genel bid’at, cüz'i bid’at gibi de-
ğildir. Birçok bid’atten oluşmuş/mürekkep bid’at basit bid’at gibi 
değildir. Hakiki bid’at göreceli/izâfî bid’at gibi değildir. Bunlar ne 
zatında ne sıfatında ne de hükmünde birdir. Bazısı küfür, bazısı 
fasıklıktır. Hükümlerinde farklı oldukları gibi yapanlarının hük-
münde de farklıdırlar.

İşte bu şer‘î kâideden dolayı, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, bid’at 
ehli için tek bir hüküm vermez. Aksine kişiden kişiye bid’atine göre 
hüküm değişir. Câhil ve te’vilci kimse, neye davet ettiğini bilen 
alim gibi değildir. Yine ictihadında yanılmış bir alim ile hevasına 
uyup bid’ate çağıran alim bir değildir. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, bid’atini gizleyen kimseye; bid’atini 
açıktan işleyen veya bid’atine davet eden kimseye yaptıkları mua-
meleyi yapmazlar. Çünkü bid’ate davet edenin zararı başkalarına 
da sirâyet eder. Bu sebeple onun engellenmesi ve açıktan bid’at iş-
lemesine imkân verilmemesi gerekir. Onun bu halinin anlatılması 
gıybet sayılmaz. Ayrıca ona bundan caydırıcı bir ceza verilmesi de 
gerekir. Bu ceza onu bid’atinden vazgeçirecek bir ceza olmalıdır. 
Çünkü kötülükleri açıktan işleyen bir kimse cezaya müstahaktır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat her bir durumda diğerinden farklı 
bir tutum takınır.

Onlar bid’atçilerin avamına ve taklitçilerine karşı merhamet-
lidirler. Onların hidâyete ermeleri için dua ederler. Sünnete ve 

Sünnet’i karşılarında bulmuşlar, hak ehli ve batıl ehli arasındaki mücadele günümü-
ze kadar devam etmiş, kıyamete kadar da devam edecektir. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
Kuran’a, sünnet'e ve ümmetin icmaına aykırı her söz ve fiilin üzerindeki perdeyi her 
zaman ve her yerde kaldırmış ve kaldıracaktır. 
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hidâyete uymalarını ümit ederler. Tevbe edinceye kadar onlara bu 
konuda açıklamalarda bulunurlar. Zâhirlerine göre hüküm verir, 
bid’atleri küfre götürmeyecek cinsten ise kalplerini ve niyetlerini 
Allah’a havale ederler. 

Bid’atçilerin ve Heva Ehlinin Alâmetleri:

Bid’at ve heva ehlinin görünen alametleri vardır. Onlar bu 
alametleriyle bilinirler. Allah teâlâ kendi kitabında bu alametle-
ri haber verdiği gibi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetinde 
haber vermiştir. Bu da ümmeti onlardan sakındırmak ve onların 
yolundan gitmekten alıkoymak içindir. 

Bu alametlerden bazıları şunlardır:

Şeriatın maksatlarını ve dînin hükümlerini bilmemek, meşru 
olmayan yollarla Allah’a yaklaşmaya çalışmak, ayrılık ve tefrika, 
cemaatten uzaklaşma, sonuçsuz tartışmalar, düşmanlık, hevaya 
ittiba etmek ve keyfi davranmak, aklı nakle/şeriate tercih etmek, 
sünneti bilmeme, müteşabihlere dalma, sünnete ve Kuran’a kar-
şı gelme, kişilere saygıda aşırı gitme, onların fikirlerine taassup 
derecesinde bağlanma, ibâdette aşırılık, kâfirlere benzeme, Ehl-i 
Sünnet’e lakap takma, hadis ehline, onunla amel edenlere ve hadis 
ilmiyle ilgilenenlere buğz etmek, düşmanlık göstermek ve onları 
küçümsemek, kendilerine muhalif olanları delilsiz tekfîr etme ve 
hak ehlinin aleyhine kullanmak için yöneticilerden ve otorite sa-
hiplerinden yardım alma.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Bid’atçi fırkaların asıllarının şu beş fırka olduğu görüşün-
dedir: Rafiziler/Şiiler, Hariciler, Cehmiler, Kaderiler ve Mürciiler. 
Sonra her bir fırkadan çok sayıda başka fırka türemiştir. Sonunda 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in de haber verdiği gibi yetmiş iki fır-
kaya ulaşmıştır. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in bid’atçilere ve heva ehline ce-
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vap vermek için övgüye değer gayretleri vardır. Onlara karşı daima 
teyakkuz halinde bulunmuşlardır. Bid’atçiler hakkında temel esas 
haline gelmiş pek çok sözler söylemişlerdir. Bunlardan bazıları 
şöyledir: 

 İmam Ahmed b. Sinan el-Kattan rahimehullah şöyle der:

“Dünyada ne kadar bid’atçi varsa hepsi de hadisçilere buğz 
eder. Çünkü bir adam bid’atçi oldu mu kalbinden hadisin lezzeti 
sökülüp alınır.”(71)

 İmam Ebu Hatim el-Hanzali er-Razi rahimehullah şöyle der: 

“Bid’atçilerin alameti hadis âlimlerine dil uzatmaktır. Zındık-
ların alameti hadisleri geçersiz kılmak için hadis âlimlerini Haşevi-
ye diye adlandırmalarıdır. Cehmiyenin alameti Ehl-i Sünneti Mü-
şebbihe diye adlandırmalarıdır. Kaderiyenin alameti Ehl-i Sünneti 
Cebriye diye adlandırmalarıdır. Mürcienin alameti Ehl-i Sünneti 
Muhalife ve Noksâniye diye adlandırmalarıdır. Râfizilerin alameti 
Ehl-i Sünneti Nâsıbe diye adlandırmalarıdır. Ehl-i Sünnete tek bir 
isim uygun düşer. Bu isimlerin tamamının onlar hakkında kulla-
nılması imkânsızdır.”(72) 

 İmam Ahmed b. Hanbel rahimehullah’a denildi ki: Mekke’de 
İbn Kuteyle’ye hadis ehlinden söz edilince o, hadis ehlinin kötü bir 
topluluk olduğunu söyledi. Sen ne dersin?

Ahmed b. Hanbel elbisesini silkerek ve şöyle diyerek kalktı:

“O zındıktır, o zındıktır, o zındıktır. Evine girinceye kadar bu 
sözünü tekrarladı.”(73) 

Allah subhânehu ve teâlâ, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’i ve Ehl-i 
Hadîs’i ve onların izinde gidenleri kendilerine nispet edilen bu ku-
surların hepsinden korumuştur. Onlar sadece Sünnet-i seniyye’nin 

(71) Nevevî, et-Tezkira.
(72) er-Razi, Kitabu Asli’s-Sunne ve İtikadu’d-Din.
(73) İmam Ebi Muhammed el-Hasan ibn Halef el-Berbehari, Şerhu’s-Sünne.
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ehlidirler. Sîretleri razı olunmuş bir sîret, yolları düzgün bir yoldur. 
Delilleri etkileyici ve güçlüdür. Allah teâlâ onları kendi Kitabına 
ve Peygamberinin sünnetine tabi olmada başarılı kılmış, kalpleri-
ni Peygamberin, onun ashabının ve onlara güzellikle tâbi olan dîn 
imamlarının ve ümmetin ilmiyle amel eden âlimlerinin sevgisine 
açmıştır. 

Kim bir topluluğu severse onlardandır. Nitekim Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:

.« بَّ نْ أَحَ عَ مَ ءُ مَ رْ «المَ
“Kişi sevdiği ile beraberdir.” [Buhârî]. 

O halde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i, ashabını, onlara tabi 
olanları ve onlara tabi olan dîn önderlerini ve şeriat âlimlerini, ha-
dis ve eser ehli olan faziletli ilk üç nesli ve günümüze kadar onları 
en güzel şekilde izleyenleri kim severse bil ki o Ehl-i Sünnet’tir.(74)

(74) Bid’atçilerin Arkasında Namaz Kılmanın Hükmü:
 Bil ki bu mesele hakkında ehli sünnetin görüşlerinin özeti şudur:
 ● Kâfir ve mürtedin arkasında namaz kılmak caiz değildir.
 ● Durumu belli olmayan ve akîdesi bilinmeyen kimsenin arkasında namaz kılmayı 

terk etmek, selef imamlarından hiç kimsenin söylemediği bir bid’attir. 
 ● Aslolan bid’atinin çirkinliğini ortaya koymak ve insanları ondan uzaklaştırmak için 

bid’atçinin arkasında namaz kılmanın yasaklanmış olmasıdır. Bununla birlikte böyle 
birinin arkasında kılınmışsa o namaz sahihtir.

 Bid’atçinin cenaze namazını kılmayı ve ona rahmet dilemeyi terk etmenin 
hükmü:

 ● Aslen kâfir yahut dininden irtidat etmiş veya bid’ati sebebiyle tekfîr edilmiş ve bizzat 
kendisine delil getirilmiş kimsenin namazı kılınmaz ve arkasından rahmet dilenmez. 
Bu konuda icma vardır. 

 ● Günahkâr veya dinden çıkarmayan bir bid’ate bulaşmış olarak ölen kimseye gelince 
imamın ve ona uyan ilim ehlinin, insanları onun işlediği masiyetten ve bid’atten sa-
kındırmak ve uyarmak için üzerine namaz kılmayı terk etmeleri meşrudur. Onlar için 
bu meşruiyet bunun herkese haram olduğu anlamına gelmez. Aksine onun namazını 
kılmak ve onun için dua etmek, ebedi olarak cehennemde kalmalarına hükmedilmiş 
bir kâfir olarak ölmediği müddetçe farz-ı kifayedir.
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Bid’atçilerden ve Heva Ehlinden Sakındırmak 
İçin Selef İmamlarının Tavsiyeleri

 Emîru’l-Mü’minîn Ömer b. el-Hattâb radıyallâhu anh şöyle dedi: 

“Kuran’daki müteşabih âyetleri sizlerle tartışacak birtakım 
kimseler gelecek. Siz onları sünnetlerle susturunuz. Çünkü sünnete 
tabi olan kimseler Allah’ın kitabını en iyi bilen kimselerdir.”(75)

 Abdullah b. Ömer radıyallâhu anhuma kendisine kaderi inkâr eden-
ler hakkında soru soran kimseye şöyle dedi:

“Onlarla karşılaştığın zaman şunu bildir ki, ibn Ömer onlar-
dan uzaktır, onlar da ondan uzaktırlar. Bunu üç defa söyledi.”(76)

 Abdullah b. Abbas radıyallâhu anhuma şöyle dedi: 

“Heva ehli ile birlikte oturma. Çünkü onlarla birlikte oturmak 
kalbi hastalandırır.”(77)

 Zâhidlerin imamı Fudayl b. ‘Iyad rahimehullah şöyle dedi:

“Dîninle ilgili bir konuda bid’atçiye sakın güvenme. Ve işlerini 
onunla istişare etme. Onun yanında oturma. Kim bid’atçi ile birlik-
te oturursa Allah onun kalbini kör eder.”(78) 

 İmam el-Hasan el-Basri rahimehullah şöyle dedi:

“Allah tebâreke ve teâlâ heva sahibi kimsenin tevbe etmesine 
izin vermek istememiştir.”(79)

(75) el-Lâlekâi, Şerhu İtikadi Usulu Ehli’s-Sünne, İbn Batta, el-İbane.
(76) el-Lâlekâi, Şerhu İtikadi Usulu Ehli’s-Sünne, İbn Batta, el-İbane.
(77) el-Lâlekâi, Şerhu İtikadi Usulu Ehli’s-Sünne, İbn Batta, el-İbane.
(78) el-Lâlekâi, Şerhu İtikadi Usulu Ehli’s-Sünne, İbn Batta, el-İbane.
(79) el-Lâlekâi, Şerhu İtikadi Usulu Ehli’s-Sünne.
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 Mücahidlerin imamı Abdullah b. el-Mübârek rahimehullah şöy-
le dedi:

“Allah’ım! Bid’at sahibinin bana iyilik elini uzatmasına ve bu-
nun sonucunda kalbimin ona sevgi beslemesine izin verme.”(80)

 Hadis ilminde müminlerin emiri Süfyan es-Sevri rahimehullah 
şöyle dedi:

“Her kim bid’at sahibine onun bid’atçi olduğunu bildiği halde 
kulak verirse Allah’ın koruması üzerinden kalkar ve o kendi haline 
terk edilir.”(81)

 İmam el-Evzâi rahimehullah şöyle dedi:

“Bid’at sahibi kimsenin tartışmasına imkân vermeyiniz. Bu 
imkânı ona verirseniz kalplerinize fitne sokar.”(82)

 Tâbiîn’in imamı İmam Muhammed b. Sirin rahimehullah bid’at-
çilerden sakındırmak için şöyle dedi:

“Bir bid’at ortaya koyup da bir sünneti terk etmeyen yoktur.”(83)

 İmam Mâlik b. Enes rahimehullah şöyle der:

“Bid’atçiyle ne evlenilir, ne onlara kız verilir, ne de selam veri-
lir.”(84)

 İmam Şâfi‘î rahimehullah kelâmî konuları tartışan bir toplulu-
ğu görünce bağırarak onlara şöyle dedi:

“Ya bizimle iyi bir komşuluk yaparsınız, ya da bizim yanımız-
dan kalkar gidersiniz.”(85)

 Ehl-i Sünnet’in imamı Ahmed b. Hanbel rahimehullah şöyle 
dedi:

(80) el-Lâlekâi, Şerhu İtikadi Usulu Ehli’s-Sünne.
(81) İbn Vaddah, el-Bid'a ve’n-Nehyu Anha.
(82) İbn Vaddah, el-Bid'a ve’n-Nehyu Anha.
(83) Müslim, Sahih’in mukaddime bölümünde rivâyet etti.
(84) İmam Mâlik, el-Müdevvenetu’l-Kubrâ.
(85) Nasr b. İbrahim el-Makdisi, Muhtasaru Kitâbi’l-Hucce ala Târiki’l-Mehacce.
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“Bid’atçiler ve heva ehlinden Müslümanlarla ilgili hiçbir şeyde 
yardım istememek gerekir. Çünkü böyle bir şey yapmak dîne büyük 
zararı verir.”(86)

Yine o şöyle dedi: “Bütün bid’atlerden sakın. Dîninle ilgili hiç-
bir konuda bid’atçilerle istişare etme.”(87)

 İmam Abdurrahmân el-Mehdî rahimehullah şöyle dedi: 

“Heva sahipleri arasında Cehm’in taraftarlarından daha kötü-
sü yoktur. Onlar bu bid’atleriyle: Semada hiçbir şey yoktur demek 
istiyorlar. Allah’a yemin olsun ki onlarla evlenilmeyeceği ve onlarla 
mirasçı olunmayacağı görüşündeyim.”(88)

 İmam Ebu Kılâbe el-Basrî rahimehullah şöyle der:

“Heva ehli ile birlikte oturup kalkmayın. Çünkü siz onların gir-
diği konulara girmeyecek olsanız bile onlar sizin bildiğiniz konular-
da bile sizin aklınızı karıştırırlar.”(89)

 İmam Eyyûb es-Sahtiyânî rahimehullah şöyle der:

“Şüphesiz heva ehli sapıklık ehlidir. Benim görüşüme göre on-
ların cehennemden başka gidecekleri bir yer yoktur.”(90)

 İmam Kadı Ebû Yûsuf rahimehullah şöyle der:

“Ben bir Cehmî’nin, bir Rafizî’nin ve bir Kaderî’nin arkasında 
namaz kılmam.”(91)

 Şeyhulislam Ebu Osman İsmail es-Sâbûnî rahimehullah şöyle der:

“Bid’atçilerin alametleri üzerlerinde açıkça görülür. Onların 
alamet ve belirtilerinin en açığı ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e 
ait haberleri taşıyanlara (hadis ehline) düşmanlık etmeleri, onları 

(86) İbnu’l-Cevzi, Menakıbu’l-İmam Ahmed.
(87) İbnu’l-Cevzi, Menakıbu’l-İmam Ahmed.
(88) Abdullah b. Ahmed, Kitâbu’s-Sunne.
(89) İbn Batta, el-İbane.
(90) İbn Batta, el-İbane.
(91) el-Lâlekâi, Şerhu İtikadi Usulu Ehli’s-Sünne.
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hafife almaları, onları Haşviyye, cahil, Zâhiriye ve Müşebbihe diye 
isimlendirmeleridir. Çünkü onlar Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’le 
ilgili haberlerin ilimden uzaklaştırdığına ve ilimle ilgisi olmadı-
ğına inanırlar. Onlara göre ilim, bozuk akıllarının sonuçları ile 
karanlık kalplerinin vesveselerinden şeytanın onlara telkin ettiği 
şeylerdir.”(92)

 İmam Şafi‘î rahimehullah bid’atçiler ve heva ehli hakkında ver-
diği hükmü şöyle açıklar:

“Benim kelamcılar hakkındaki hükmüm şudur: Onlar sopalar-
la dövülür, develere bindirilir, kabileler ve aşiretler arasında do-
laştırılarak ‘işte Kitap ve sünneti terk ederek Kelam’a sarılanların 
cezası budur’ diye teşhir edilir.”(93)

 İmam Ebu Muhammed el-Hüseyin b. Mes‘ud b. el-Ferra el-
Beğavi rahimehullah şöyle dedi:

“Sahabe, tabiin ve onlara tabi olanlar ile sünnet âlimleri geç-
mişte bid’atçilere karşı hep düşmanlık etmişler ve onlarla ilişkileri 
kesmişlerdir.”(94)

 İmam İsmail es-Sabunî rahimehullah, “Akîdetu’s-Selef, Ashabi’l-
Hadis” isimli değerli eserinde Ehl-i Sünnet’in, bid’atçileri ve heva 
ehlini kahredip zelil kılmanın gerekliliği üzerinde icma ettiklerini 
nakleder. Onların bu konudaki sözlerini sıraladıktan sonra şöyle der: 

“Bu bölümde naklettiğim cümleler onların tamamının inan-
cıdır. Bu konuda aralarında ihtilaf yoktur. Hatta bu konuda hepsi 
icma etmişlerdir. Bununla beraber onlar bid’atçileri kahretmek, ze-
lil ve rüsva etmek, onları uzaklaştırmak ve uzak kalmak, onlarla 
arkadaşlık ve yakın ilişki içinde olmamak, onlardan uzaklaşarak 
ve ilişkiyi keserek Allah’a yaklaşmak konusunda da görüş birliği 
etmişlerdir.”

(92) Şeyhulislâm Ebu Osman es-Sabuni, Akîdetu’s-Selef Ashabu’l-Hadîs.
(93) İmam Beğavi, Şerhu’s-Sünne.
(94) İmam Beğavi, Şerhu’s-Sünne.
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 İmam İbn Abdilberr rahimehullah “et-Temhîd” isimli değerli ki-
tabında şöyle der:

“Âlimler, bir müslümanın kardeşiyle üç günden fazla 
küs kalmasının caiz olmadığında icma ettiler. Ancak onunla 
konuşması ve ilişki içinde olması dîni bozacaksa ve dîninde 
ve dünyasında kendisine zarar verecekse işte o zaman on-
dan uzak kalmasına ruhsat vermişlerdir. Nice güzel ayrılık, 
zararlı bir beraberlikten daha hayırlıdır.”
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat'in

Yaşam Tarzı ve Ahlâkı 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in temel esaslarından birisi de:

Emr-i ma’rûf nehy-i münker/iyiliği emretmeleri ve kötülüğü 
engellemeleridir.(95)Ehl-i Sünnet, bu ümmetin hayırlı olma niteliği-
nin bu bereketli ilkeyi şiar edinmekle devam edeceğine, bu ilkenin, 
dînin ve İslam’ın en büyük sembollerinden biri ve cemaati koruma-
nın sebebi olduğuna inanırlar. İyiliği emretmek ve kötülüğü engel-
lemek ümmet üzerindeki vaciplerin en büyüklerindendir. Herkese 
gücü oranında vaciptir ve bu konuda maslahata itibar edilir.

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

  6   5       4   3   2   1   0   /   . نث 
G  ...  :9  8   7  مث

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en ha-
yırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder; kötülükten me-
neder ve Allah’a iman ederseniz.” [Al-i İmran:110].  

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır:

بِهِ  لْ بِقَ فَ عْ  تَطِ يَسْ مْ  لَ إِنْ  فَ انِهِ  بِلِسَ فَ عْ  تَطِ يَسْ مْ  لَ إِنْ  فَ هِ  دِ بِيَ هُ  يِّرْ غَ يُ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  َأ رَ نْ  «مَ
.« انِ ِيمَ فُ اإلْ عَ لِكَ أَضْ ذَ وَ

(95) Kötülüğü değiştirmek için birtakım şartlar vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
 ● Kötülüğü engellemeye çalışan kişinin neyi engellediğini bilmesi gerekir.
 ● Orada bir iyiliğin terk edilip bir kötülüğün işlendiğinden emin olunması gerekir.
 ● Bir kötülüğün başka bir kötülükle değiştirilmemesi gerekir.
 ● Bu kötülüğü değiştirmenin daha büyük bir kötülüğe yol açmaması gerekir.



“Sizden kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin, gücü yet-
mezse diliyle, gücü yetmezse kalbiyle (buğz etsin). Bu, îmânın en zayıf 
halidir.” [Müslim]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

İyiliği emir ve kötülüğü engelleme vazifesini yaparken yumu-
şaklığa ve nezakete öncelik verileceği, hikmetle ve güzel öğütle da-
vette bulunulacağı görüşündedir. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ے  ¡     ~  }|  {   z  y  x   w  v نث
¢£  ...  ±   مث 

“Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve 
onlarla en güzel şekilde mücadele et!” [Nahl:125]. 

İyiliği emretme ve kötülüğü engelleme işini yaparken insan-
ların vereceği eziyetlere Allah teâlâ’nın şu emrinin gereği olarak 
sabrederler:

     Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹  ... نث   

È    Ç  Æ  مث 
“İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başı-
na gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye 
değer işlerdir.” [Lokman:17]. 

Bu önemli görevi terk etmenin Allah’ın azabının ve cezasının 
inmesine ve onun lanetini hak etmeye sebep olduğuna ve bunu 
terk etmenin de fitne ve fesadın yayılmasına ve ümmetin hayatın-
da sapmalara yol açan sebeplerin en önemlilerinden biri olduğuna 
inanmaktadırlar. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:
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  B  A     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 نث 

I   H         G  F  E  D  C  مث
“Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz 
de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmeden-
leri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü 
şiddetli bir azap ile yakaladık.” [Araf:165]. 

   B   A   @   ?   >   =   <   ;       :   9 نث   

  M   L    K   J   I   H   G   F   ED   C
W  V  U  T   S  RQ  P  O  N  مث 

“İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davud ve Mer-
yem oğlu İsa diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun se-
bebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. On-
lar, işledikleri kötülükten, birbirini vazgeçirmeye 
çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür!” 
[Maide:78-79]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

İyiliği emretme ve kötülüğü engelleme vazifesini yaparken 
aynı zamanda bir başka ilkeye bağlı kalırlar ki o da cemaati ko-
rumak, kalpleri birbirine ısındırmak, sözbirliğini gerçekleştirmek, 
ayrılık ve tefrikayı bir kenara atmak ilkesidir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Her müslümana nasihatte bulunmanın ve iyilik ve takvada 
yardımlaşmanın gerekliliği görüşündedirler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« مْ تِهِ امَّ عَ ينَ وَ لِمِ سْ ةِ الْمُ ئِمَّ َ ألِ ولِهِ وَ سُ لِرَ ابِهِ وَ تَ لِكِ هِ وَ الَ لِلَّ نْ قَ ا لِمَ نَ لْ ةُ قُ يحَ ينُ النَّصِ «الدِّ
“Dîn nasihattir. Biz: Kime diye sorduk. Şöyle buyurdu: Allah’a, ki-
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tabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslü-
manlara.” [Müslim]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Bid’atçiler ve heva ehlinin hilafına Cuma ve diğer farz na-
mazlar, hac, cihat ve bayram namazları gibi İslam’ın sembolleri-
nin ister iyi olsunlar isterse kötü olsunlar yöneticilerle birlikte icra 
edilmesine özen gösterirler.

Farz namazları eda etmede ve onları ilk vaktinde cemaatle 
birlikte kılmada acele ederler ki yatsı namazı hariç, namazın ilk 
vakti son vaktinden daha hayırlıdır. Allah’ın şu emrinin gereği ola-
rak namazlarda huşu’/derin bir saygı içinde ve sükûnet içinde bu-
lunmayı emrederler:

 نث !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   مث

“Namazlarını huşu’ ile/derin bir saygı içinde eda 
eden müminler kurtuluşa ermişlerdir.” [ Müminun:1-2].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Gece namazı kılmayı birbirlerine tavsiye ederler. Çünkü bu 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yolu ve sünnetidir. Yüce Allah da 
Peygamberine gece namazı kılmasını ve kendisine itaatte bütün 
gücünü ortaya koymasını emretmiştir.

Aişe radıyallâhu anha’dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem ayakları şişip çatlayıncaya kadar gece namazı kılardı. 
Aişe ona: Ey Allah’ın Rasûlü! Allah senin geçmiş ve gelecek gü-
nahlarını bağışlamış olduğu halde niçin böyle yapıyorsun? Deyince 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

ا». ورً كُ ا شَ بْدً ونَ عَ بُّ أَنْ أَكُ الَ أُحِ فَ «أَ
“Allah’a çokça şükreden kul olmayı sevmem gerekmez mi? diye ce-

vap vermişti. [Buhârî].  
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

İmtihanla karşı karşıya kaldıkları durumlarda sebat göste-
rirler. Bu da bela ve musibetler karşısında sabretmekle, bolluk ve 
rahatlıkta şükretmekle ve kaderin acılarına isyan etmemekle olur. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

 نث...  ë  ê  é  è  ç   æ   å   مث

“Sabredenlere de hiç şüphesiz ecirleri hesapsız ve-
rilir.” [Zümer:10]. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

هُ  لَ فَ يَ  ضِ رَ نْ  مَ فَ مْ  هُ ابْتَالَ ا  مً وْ قَ بَّ  أَحَ ا  إِذَ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ ءِ  بَالَ الْ مِ  ظَ عِ عَ  مَ اءِ  زَ الْجَ مَ  ظَ عِ  «إِنَّ 
.« طُ خَ هُ السَّ لَ طَ فَ خِ نْ سَ مَ ا وَ ضَ الرِّ

“Şüphesiz mükâfatın büyüklüğü belanın büyüklüğü ile beraberdir. 
Şüphesiz Allah bir topluluğu sevdiği zaman onları bela ve musibetlerle 
imtihan eder. Kim razı olursa Allah da onlardan razı olur. Kim öfkelenir-
se Allah da ona öfkelenir.” [el-Elbânî, Sahihu Süneni’t-Tirmizi]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Allah’tan bela istemez ve bunu temenni etmezler. Çünkü on-
lar bu belalara karşı sebat gösterip gösteremeyeceklerini bilemez-
ler. Fakat bir belaya müptela oldukları zaman da sabrederler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

وا». بِرُ اصْ مْ فَ وهُ مُ قِيتُ ا لَ إِذَ ةَ فَ افِيَ هَ الْعَ وا اللَّ لُ أَ اسْ وِّ وَ دُ اءَ الْعَ ا لِقَ نَّوْ مَ تَ ا تَ َ»
“Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah’tan afiyet dileyiniz. 

Düşmanlarla karşılaştığınız zaman da sabrediniz.” [Buhârî ve Müslim].  

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Mihnet ve sıkıntı anında Allah’tan ümit kesmez ve yese kapıl-
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mazlar. Çünkü Allah teâlâ ümitsizliği haram kılmıştır. Fakat bela 
günlerinde yakın bir kurtuluş ve kesin başarı ümidiyle yaşarlar. 
Çünkü onlar Allah’ın vaadine güvenirler ve zorlukla birlikte kolay-
lığın da olduğunu bilirler. Karşılaştıkları mihnetlerin sebeplerini 
kendi nefislerinde ararlar. Başlarına gelen bela ve musibetlerin 
kendi elleriyle yaptıkları ameller yüzünden olduğunu düşünürler. 
İlahi yardımın masiyetlere düşmeleri veya şeriata bağlılıktaki ku-
surları sebebiyle gecikebileceğini bilirler. 

Çünkü Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث Ù  ...Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  مث
“Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar 
(ihmal ve kusurlarınız) sebebiyledir” [Şura: 30]. 

Mihnetlerde ve dîni çalışmalarda maddi ve dünyevi sebeple-
re ve kevnî sünnetlere güvenmezler. Bununla beraber bunları da 
göz ardı etmezler. Bunlardan önce Allah’a karşı takvalı olmanın, 
günahlardan dolayı mağfiret dilemenin, Allah’a dayanmanın ve ra-
hatlık zamanlarında şükretmenin sıkıntılardan kurtuluşu çabuk-
laştırıcı sebeplerden olduğuna inanırlar.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Nimete karşı nankörlük etmenin cezasından korkarlar. Bun-
dan dolayı onları insanlar arasında en çok şükreden ve hamd eden 
ve büyük küçük her nimette bu hallerini devam ettiren kimseler 
olduklarını görürsün. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

رُ    أَنْ الَ  دَ هُ    أَجْ إِنَّ مْ فَ كُ قَ وْ وَ فَ نْ هُ وا إِلَى مَ رُ نْظُ الَ تَ مْ وَ نْكُ لَ مِ فَ وَ أَسْ نْ هُ وا إِلَى مَ رُ  «انْظُ
.« مْ يْكُ لَ هِ عَ ةَ اللَّ مَ وا نِعْ رُ دَ زْ تَ

“Sizden daha aşağıdaki kimselere bakın. Sizden daha yukarıdaki-
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lere bakmayın. Çünkü böyle yapmak, Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini 
küçümsememeniz için daha uygundur.” [el-Elbânî, Sahihu Süneni’t-Tirmizi]. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Ahlakî meziyetlerle ve güzel amellerle süslenir, etraflarında 
bununla tanınır, ahlâkî eğitime önem gösterir, nesillerini nebevî 
ahlak üzerinde terbiye ederler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ا». قً لُ مْ خُ هُ نُ سَ انًا أَحْ نِينَ إِيمَ مِ ؤْ لِ الْمُ مَ «أَكْ
“Müminler arasında îmânı en mükemmel olanlar, ahlakı en güzel 

olanlarıdır.” [el-Elbânî, Sahihu Süneni’t-Tirmizi].

ا». قً الَ مْ أَخْ نَكُ اسِ ةِ أَحَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ ا يَ لِسً جْ مْ مِنِّي مَ بِكُ رَ قْ أَ يَّ وَ مْ إِلَ بِّكُ «إِنَّ مِنْ أَحَ
“Şüphesiz aranızda benim en sevdiğim ve kıyamet günü benim en 

yakınımda oturacak olan kimse ahlakı en güzel olanlarınızdır.” [el-Elbânî, 
Sahihu Süneni’t-Tirmizi].

قِ  لُ نِ الْخُ سْ بَ حُ احِ إِنَّ صَ قِ وَ لُ نِ الْخُ سْ لُ مِنْ حُ ثْقَ انِ أَ يزَ عُ فِي الْمِ ءٍ يُوضَ يْ ا مِنْ شَ «مَ
.« ةِ الَ الصَّ مِ وَ وْ بِ الصَّ احِ ةَ صَ جَ رَ غُ بِهِ دَ لُ بْ يَ لَ

“Mizana konulacakların içinde güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey 
yoktur. Şüphesiz güzel ahlak sahibi bunun sayesinde çokça oruç tutan, 
namaz kılan kimsenin mertebesine bile ulaşır.” [el-Elbânî, Sahihu Süneni’t-

Tirmizi].
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
Selef-i Sâlihin’in Bazı Ahlâkî Özellikleri

● İlim ve amelde ihlâslıdırlar, riyadan korkarlar.

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

نث y  ...  ZY  X  W   V  مث 
“Dikkat edin, halis dîn yalnız Allah’ındır.” [Zümer: 3]. 

● Allah’ın haram kıldıklarına ve koyduğu sınırlara saygı gös-
terirler, bu haramlar çiğnendiği zaman rahatsız olurlar. Allah’ın 
dîni ve şeriatını desteklerler. Müslümanların kutsallarına çok say-
gılıdırlar ve onların iyiliğini çok isterler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

 نث   ...   A      @   ?  >  =  <   ;  :  9  مث

“Kim Allah’ın sembollerine saygı gösterirse bu, 
kalplerin takvasındandır.” [Hac: 32]. 

● İyilik yaparken içleri de dışları da aynı olacak şekilde müna-
fıklığı terk etmeye çalışırlar. Yaptıkları amelleri gözlerinde küçük 
görürler. Ahiret amellerini daima dünya amellerinden önde tutar-
lar.

● Kalpleri incedir. Allah’ın haklarına kaşı kusurlu oldukları 
için –Allah belki merhamet eder ümidiyle– çokça ağlarlar. Bir ce-
naze gördükleri veya ölümü, ölüm baygınlığını ve son nefesin kötü 
verilmesi ihtimalini hatırladıkları zaman çokça ibret alırlar, kalp-
leri sarsılıncaya kadar ağlarlar ve ölüme çok önem verirler.

● Allah’a yakınlıkta dereceleri arttıkça tevazuları da artar.
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● İtaatlerinde bile günahlardan kurtulamadıklarını gördük-
leri için gece gündüz tövbe ederler, itaatlerindeki eksikliklerinden 
dolayı istiğfar ederler. İtaatler ve ibâdetlerinde Allah’ın rızasını 
gözetirler. Amellerinden dolayı kendilerini beğenmişlik duygusu-
na kapılmazlar, meşhur olmaktan hoşlanmazlar. Bilakis günahları 
bir yana, itaatlerinde ve ibâdetlerinde bile eksikleri ve kusurları 
olduğunu düşünürler.

● Takva konusunda çok titizdirler. Hiçbiri takvalı olduğunu 
ve Allah’tan çok korktuğunu iddia etmez.

● Sonlarının kötü olmasından çok korkarlar. Allah’ı anmak-
tan gafil olmazlar. Onların nazarında dünyanın hiçbir kıymeti yok-
tur, onu şiddetle reddederler. Ölçüyü aşacak şekilde evler yapmaya 
önem vermezler, bu konuda süslü olmaksızın sadece ihtiyaçları ka-
darıyla yetinirler. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

رْ بِمَ  نْظُ يَ لْ مِّ    فَ يَ هُ فِي    الْ عَ بَ مْ إِصْ كُ دُ لُ أَحَ عَ ا يَجْ ثْلُ مَ ةِ إِالَّ مِ رَ خِ ا فِي اآلْ نْيَ ا الدُّ هِ     مَ اللَّ «وَ
.« هِ يْ عُ إِلَ جِ رْ تَ

“Allah’a yemin olsun ki ahirete nispetle dünya, birinizin parmağını 
büyük bir denize batırıp çıkarmasından başka bir şey değildir. Artık o 
parmağının ne kadar ıslaklıkla çıktığına baksın yeter.” [Müslim]. 

● Dîne veya dîndarlara zarar veren hataları kabul etmezler. 
Aksine bu hataları reddederler ve böyle bir söz söyleyen kimse ma-
zur sayılabilecek birisi ise onun için mazeret bulmaya çalışırlar. 
Müslüman kardeşlerinin hatalarını hep örterler. Nefsanî tartış-
malardan şiddetle sakınırlar. Bir kimsenin ayıbının ortaya çıkma-
sından hoşlanmazlar. İnsanların ayıplarıyla uğraşmaktansa kendi 
ayıplarıyla meşgul olurlar. Başkalarının ayıplarını örtmeye ve ku-
surlarını gizlemeye çalışırlar. Bir kimse hakkında duyduğu şeyleri 
ona ulaştırmazlar. İnsanlara düşmanlığı terk ederler, daima onları 
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idare etmeye ve hiç kimseye kötülükle karşılık vermemeye çalışır-
lar. Onlar hiçbir müslümana düşmanlık etmezler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« تَّاتٌ ةَ     قَ نَّ لُ الْجَ خُ « الَ يَدْ
“İftira eden cennete giremez.” [Buhârî].  Müslim’in rivâyetinde bu 

hadis: “Laf taşıyan cennete giremez” şeklinde geçer.

● Bulundukları yerlerde gıybetin kapısını kapatırlar, meclis-
lerinin bir günah meclisi haline gelmemesi için dillerini gıybetten 
korurlar. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

نث...  /  0  1   32  4  5  6   7  8  9  :    

;>  ...  D  مث
“Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biri-
niz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? 
İşte bundan tiksindiniz.” [Hucurat: 12]. 

● Hayâ, edep, sevgi, sükûnet ve vakarları çoktur. Az konuşur, 
az güler ve çok susarlar. Bir şeyler öğrenmek isteyenin kolayca an-
laması için hikmetli konuşurlar. Dünyalık bir şeyden dolayı sevin-
mezler. Bu onların akıllarının kemalinden dolayı böyledir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

.« تْ مُ وْ لِيَصْ ا أَ يْرً لْ خَ قُ يَ لْ رِ فَ خِ مِ اآلْ وْ يَ الْ هِ وَ مِنُ بِاللَّ ؤْ انَ يُ نْ كَ «مَ
“Allah’a ve ahiret gününe îmân eden bir kimse ya hayır söylesin 

yahut sussun.” [Buhârî ve Müslim].

ا». تَ نَجَ مَ نْ صَ «مَ
“Susan kimse kurtulur.” [el-Elbânî, Sahihu Süneni’t-Tirmizi] 

● Dövmek veya malını almak veya şeref ve namusuna saldır-
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mak ve benzeri yollarla kendisine eziyet eden herkesi çokça affedip 
bağışlarlar. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

 نث ... 3  4  5   6  87  9  :  ;  

>  مث
“Kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusur-
larını affederler. Allah da böyle iyi davrananları 
sever.” [Al-i İmran: 134]. 

● İblis’e ve yandaşlarına karşı savaşta gaflete düşmezler, onun 
hile ve tuzaklarını öğrenmek için büyük çaba gösterirler.

● Abdest, namaz ve diğer ibâdetlerde kendilerini vesveseye 
kaptırmazlar. Çünkü bütün bunlar şeytandandır.

● İhtiyaçlarından fazla her şeyi gece, gündüz, gizli ve açık çok-
ça sadaka verirler. 

Arkadaşlarının hal ve hatırını çokça sorarlar. Bunu, ihtiyaç 
duyacakları yiyecek, giyecek ve mal gibi şeylerle onlara yardım et-
mek için yaparlar. Elde ettikleri zaman helal şeyleri ölçülü kulla-
nıp israf etmezler.

● Cimriliği kötülerler, çok cömerttirler, mallarını bol bol ve-
rirler. Yolculuklarında ve ikamet hallerinde kardeşlerine yardım 
ederler. Bununla asıl maksatları olan dîne yardım konusundaki 
dayanışma gerçekleşmiş olur.

Kardeşlere iyilik yapmayı ve birbirlerini sevindirmeyi çok se-
verler. Bu konuda kardeşlerini kendilerine tercih ederler.

● Meşru bir mazeret olması dışında misafire ikramda bulu-
nurlar ve ona bizzat kendileri hizmet ederler. Bununla beraber 
onları doyurdukları, hizmet ettikleri ve yanlarında barındırdıkları 
için onları ödüllendirdiklerini düşünmezler. Onlar hakkında güzel 
duygular beslerler.
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Kardeşlerinin davetine icabet ederler. Ancak haram yediren 
veya fakirleri değil de sadece zenginleri davet eden veya ziyafet 
mahallinde masiyetler işlenen kimselerin davetlerine katılmazlar.

● Sadece büyüklere, sadece yakınlara ve sadece âlimlere değil, 
küçüklere, uzaktakilere ve cahillere karşı da güzel bir edep içinde 
muamelede bulunurlar.

● İnsanların arasını düzeltirler. Çünkü bu hayır kapılarının 
en güzeli ve iyiliğin zirvesidir. Çünkü insanların arasını düzelt-
mek şeytanların planlarını bozar. Şeytanların gayesi Müslüman-
ların arasına düşmanlık ve kin yerleştirmek ve onların arasını 
bozmaktır.

● Hasetten uzak dururlar. Çünkü haset düşmanlık ve kin do-
ğurur. Haset îmân zayıflığı demektir, meşru bir maksat olmaksızın 
dünyayı ve dünyalıkları sevmek demektir.

● Ana babaya iyiliği, özellikle yaşlandıkları zaman onlara iyi 
davranmayı ve eziyet etmemeyi emrederler. 

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:
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-...  R  مث

“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye et-
tik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğur-
du.” [ Ahkaf: 15]. 
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“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-
babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde 
emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanın-
da yaşlanırsa, kendilerine “of!” bile deme; onları 
azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirge-
yerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: 
“Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştir-
mişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!” di-
yerek dua et.” [ İsra: 23-24]. 

● Güzel komşuluğu, Allah’ın kullarına yumuşak davranmayı, 
akrabalık bağlarını koparmamayı, selamı yaymayı, fakirlere, yok-
sullara, yetimlere ve yolda kalmışlara merhamet etmeyi emreder-
ler.  

● Övünüp böbürlenmeyi, kendini beğenmişliği, haksızlık yap-
mayı ve haksız yere insanlara karşı saldırmayı yasaklarlar ve her 
konuda adâlete bağlı kalmayı emrederler.

● Dînin yapılmasını teşvik ettiği hiçbir faziletli işi ve sâlih 
ameli hafife almazlar.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Kardeşini güleç bir yüzle karşılamak bile olsa hiçbir iyiliği küçük 
görme.” [Müslim.]. 

● Kötü zan beslemeyi, tecessüsü ve Müslümanların ayıplarını 
araştırmayı yasaklarlar. Çünkü bunlar toplumsal ilişkileri bozar, 
kardeşlerin arasını açar ve bozgunculuk tohumları eker.

Kendi nefisleri için kızmazlar. Çünkü onlar neye, niçin ve na-
sıl kızacaklarını çok iyi bilirler.

Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:
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“Kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusur-
larını affederler. Allah da böyle iyi davrananları 
sever.” [Al-i İmran:134]. 

Ve nebevî ahlaka ait diğer özellikler(96)…

(96) Selef-i sâlihîn yoluna davet etmenin gayesi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafın-
dan eğitilen birinci nesle uygun bir nesil inşa etmektir. Allah teâlâ Peygamberini 
şu sözlerle övmüştür: “Şüphe yok ki sen çok büyük bir ahlaka sahipsin.”  -Her ne 
kadar akaid birinci ve en önemli esas olsa da- bu yola davet etmenin gayesi sadece 
akaid konularında uygunluk değildir. Maksat, büyük dinimizin bütün konularında 
ona uymamızdır. Çünkü bizim insanları çağırdığımız selefin yolu, sadece zihinde yer 
alan bir bilgi değildir. Bu yol, onların akîde, düşünüş ve ahlak konularındaki yön-
temlerini de kapsar. Maalesef günümüzde selefin yönteminden bu konuya hak ettiği 
önemin, ihtimamın ve eğitimin verilmediğini görmekteyiz. Hâlbuki Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ben ancak yüksek ahlaki değerleri tamamlamak 
için gönderildim.”  Selef Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e uyup, bütün meselelerde 
izinden gittiler, onun ahlakıyla ahlaklandılar ve emirlerini yerine getirdiler. Onlar 
Allah teâlâ’nın: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” buyruğunda dile 
getirdiği gibidirler. Eğer bizler, kurtulup başarıya ulaşmak istiyorsak büyük küçük 
her şeyde sâlih geçmişlerimizin yoluna sımsıkı sarılmamız gerekir. Allah onların hep-
sinden razı olsun.  
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Kur'ân ve Sünnet'e Tabi Olmak ve Bid'atlerden 

Sakınmak Konusunda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 

İmamlarının Tavsiyeleri

1- Muaz b. Cebel radıyallâhu anh şöyle dedi:

“Ey insanlar! İlim ortadan kalkmadan önce ilim öğrenmeye ba-
kın. Şunu biliniz ki ilmin ortadan kalkması, ilim ehli olan kimselerin 
bu hayattan gitmesiyle olur. Bid’atlerden, bid’atler ortaya koymaktan 
ve aşırılıktan sakının. Eskilerin (sahabenin) yoluna uyun.”(97)

2- Huzeyfe b. el-Yemânî radıyallâhu anh şöyle dedi:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ibâdet olarak yapmadığı hiçbir 
ameli siz de ibâdet olarak yapmayın. Çünkü önce gelen sonra gelene 
söyleyecek bir söz bırakmamıştır. Ey âlimler topluluğu! Allah’tan 
korkun ve sizden öncekilerin yolunu tutun.”(98)

3- Abdullah b. Mes‘ud radıyallâhu anh şöyle dedi:

“Sizden kim bir yol tutacaksa ölenlerin yolunu tutsun. Onlar 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabıdır. Onlar bu ümmetin en 
hayırlıları idiler. Kalpleri en iyi, ilimleri en derin ve kendilerini en 
az külfete sokan kimseler onlardı. Onlar Allah teâlâ tarafından Pey-
gamberinin arkadaşlığı ve –kendilerinden sonraki nesillere- dînini 
taşımak için seçtiği bir topluluktur. Sizler de ahlakınızı onların ah-
lakına yolunuzu onların yoluna benzetin. Çünkü onlar doğru bir 
yolun üzerinde idiler.”(99)

(97)  İbn Vaddah, el-Bid'a ve’n-Nehyu anha.
(98)  İbn Batta, el-İbâne.
(99)  Beğavi, Şerhu’s-Sünne.



“Tabi olun, bid’at çıkarmayın. Çünkü sizin bid’ate ihtiyacınız 
yoktur. Siz eski durumu bırakmayın.”(100)

4- Abdullah b. Ömer radıyallâhu anhuma şöyle dedi:

“İnsanlar hadislere uydukları müddetçe daima doğru yoldadır-
lar.”(101)

“İnsanlar güzel görse bile her bid’at bir sapıklıktır.”(102)

5- Ebu’d-Derda radıyallâhu anh şöyle dedi:

“Hadislerle amel ettiğiniz sürece asla sapıtmazsınız.”(103)

6- Emîru’l-Mü’minîn Ali b. Ebi Talib radıyallâhu anh şöyle dedi: 

“Eğer dîn akla dayansaydı mestlerin altının mesh edilmesi üs-
tünün mesh edilmesinden daha uygun olurdu. Fakat ben Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’i mestlerin üst tarafını mesh ederken gördüm.”(104)

7- Abdullah b. Amr b. el-As radıyallâhu anhuma şöyle dedi:

“Bir bid’at ortaya konuldu mu artık o gittikçe yerleşir. Bir sün-
net sökülüp atıldı mı artık gittikçe ondan uzaklaşılır.”(105)

8- Âbis b. Rabia’dan şöyle rivâyet edildi: Ömer b. el-Hattab 
radıyallâhu anh’in Heceru’l-Esved’i öperken şöyle dediğini gördüm:   

“Senin faydası ve zararı olmayan bir taş olduğunu biliyorum. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in seni öptüğünü görmeseydim ben de 
seni öpmezdim.”[Buhârî ve Müslim]

9- Adil halife Ömer b. Abdulaziz radıyallâhu anh şöyle dedi:

“O –sahabiler- topluluğunun durduğu yerde dur. Çünkü onlar 
bilerek duruyorlardı. Terk ettiklerini de derin bir basiretle terk edi-

(100) Dârimî, Sünen.
(101) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(102) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(103) İbn Batta, el-İbâne.
(104) İbn Ebi Şeybe, el-Musannef.
(105) İbn Batta, el-İbâne.
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yorlardı. Onlar terk ettiklerinin mahiyetini keşfetmekte çok güçlü 
idiler. Eğer onda bir fazilet olsaydı onu yapmaya onlar daha layık 
idiler. Eğer siz, bu, onlardan sonra ortaya çıktı derseniz, bunu onla-
rın yoluna ve onların sünnetine muhalefet edenlerden başkası orta-
ya çıkarmadı. Onlar gerektiği kadar ve yeterli miktarda konuştular, 
anlattılar. Onların yaptığından fazlasını yapan bitkin ve yorgun 
düşer, onların altında kalan ise eksik yapmış olur. Birtakım kimse-
ler onlardan geri kaldılar ve bu yüzden uzak düştüler. Bazıları da 
onları geçerek aşırılık yaptılar. Onlar ise şüphesiz bu ikisi arasında 
doğru bir çizgide idiler.”(106)

10- İmam Evzâî rahimehullah şöyle dedi:

“İnsanlar seni reddetseler bile sen selefin izinden gitmelisin. Söz-
leriyle sana süsleseler bile insanların görüşlerinden uzak dur. Böyle 
yaparsan doğru bir yol üzerinde iken mesele açıklığa kavuşur.”(107)

11- İmam Eyyub es-Sahtiyanî rahimehullah şöyle dedi:

“Bid’atçinin gayreti arttıkça Allah’tan uzaklaşması da artar.”(108)

12- İmam Hassan b. Atıyye rahimehullah şöyle dedi:

“Bir topluluk dînlerinde bir bid’at ortaya çıkardıkça sünnetle-
rinden onun bir benzeri kendilerinden çekilip alınır.”(109)

13- İmam Muhammed b. Sirin rahimehullah şöyle dedi:

“Onlar şöyle derlerdi: Kişi öncekilerin izinde olduğu müddetçe 
–doğru- yoldadır.”(110)

14- İmam Sufyan es-Sevri rahimehullah şöyle dedi:

“İblis bid’ati masiyetten daha çok sever. Çünkü masiyetten tev-
be edilir, bid’atten tevbe edilmez.”(111)

(106) İbn Kudame, Luma’tu’l-İtikadi’l-Hadi ila Sebili’r-Reşad.
(107) el-Hatib el-Bağdadi, Şerefu Ashabi’l-Hadis.
(108) İbn Veddah, el-Bid'a ve’n-Nehyu Anha.
(109) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(110) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(111) Beğavi, Şerhu’s-Sünne.
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15- İmam Abdullah b. el-Mubârek rahimehullah şöyle dedi:

“Güvenip dayandığın şey hadis olsun. Reyden hadisi sana açık-
layacak kadarını al.”(112)

16- İmam Şafi‘î rahimehullah şöyle dedi:

“Sünnete aykırı olarak hakkında söz söylediğim hangi mesele olur-
sa olsun ben ondan hayatımda da ölümümden sonrada döndüm.”(113)

er-Rabi’ b. Süleyman’dan şöyle rivâyet edildi: Bir gün İmam 
Şafi‘î bir hadis rivâyet etmişti. Adamın biri ona dedi ki: Ebu Abdul-
lah sen de bu görüşte misin? İmam Şafi‘î ona şöyle dedi: “Ben ne 
zaman sahih bir hadis rivâyet eder de onu kendim almazsam şahit 
olun ki ben aklımı yitirmişim demektir.”(114)

17- Nuh el Cami’den şöyle rivâyet edildi: Ebu Hanife’ye dedim 
ki: İnsanlar (Allah’ın sıfatları hakkında) cisimler ve arazlar hak-
kında konuşmaya başladılar, ne dersin? O şöyle dedi:

“Bunlar filozofların sözleridir. Sen hadise ve selefin yoluna sa-
rıl. Her türlü bid’atten sakın. Şüphesiz ki bu konularda konuşmak 
da bid’attir.”(115)

18- İmam Malik b. Enes rahimehullah şöyle dedi:

“Sünnet Nuh’un gemisidir. Ona binen kurtulur, geride kalan 
boğulur.”(116)

“Şâyet kelam bir ilim olsaydı, ashab ve tabiin tıpkı ahkâm ko-
nusunda konuştukları gibi o konuda da konuşurlardı. Fakat bu, 
bâtıla delalet eden bir bâtıldır.”(117)

İbn el-Macişun’dan şöyle rivâyet edildi: Ben Malik’i şöyle der-
ken dinledim:

(112) Beyhaki, Sünenu’l-Kübra.
(113) el-Hatib, el-Fakih ve’l-Mütefakkih.
(114) İbn Batta, el-İbane.
(115) el-Hatib, el-Fakih ve’l-Mütefakkih.
(116) Suyuti, Miftahu’l-Cenne fi’l-İhticaci bi’s-Sünne.
(117) Beğavi, Şerhu’s-Sünne.

254 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat İmamlarının Tavsiyeleri



“Her kim İslam’da güzel görerek bir bid’at çıkarırsa, Muham-
med sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğe ihanet ettiğini iddia etmiş 
olur. Çünkü Allah teâlâ “Bugün sizin için dîninizi tamamladım” 
buyurmaktadır. Dolayısıyla o gün dîn olmayan hiçbir şey bugün de 
dîn olamaz.”(118)

19- Ehl-i Sünnet’in imamı, İmam Ahmed b. Hanbel rahimehullah  

şöyle dedi:

“Bize göre sünnetin temel ilkeleri şunlardır: Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’in izlediği yola sımsıkı sarılmak, onlara uymak ve 
bid’ati terk etmek. Her bid’at bir sapıklıktır.”(119)

20- İmam Hasan el-Basri rahimehullah şöyle dedi:

“Eğer bir kimse ilk selefe –sahabeye- yetişmiş olsaydı da son-
ra bugün yeniden diriltilseydi İslam’dan hiçbir şeyi tanıyamazdı. 
Hasan el-Basri elini şakağına koyarak şöyle devam etti: Ancak şu 
namaz hariç. Sonra şöyle dedi: Allah’a yemin olsun ki şu kötülükler 
içinde yaşayıp da selef-i salihe de yetişmemiş bir kimse, bid’atçinin 
bid’atine, dünyacının dünyasına davet ettiğini gördüğü halde, Allah 
bundan kendisini koruyup da kalbinin o selef-i salihe özlem duyma-
sını nasip eder, böylece onların yolunu sorup izlerinden giderse hiç 
şüphe yok ki ona o bid’at ve dünyalığın yerine daha büyük bir ecir 
verilecektir. Allah’ın izniyle siz de öyle olun.”(120)

21- İlmiyle amel eden zahidlerin imamı el-Fudayl b. ‘Iyad rahi-

mehullah ne güzel söyledi:  

“Hidâyet yollarına tabi ol. O yollardan gidenlerin azlığı sana 
zarar vermez. Sapıklık yollarından sakın. O yollardan gidenlerin 
çokluğu seni aldatmasın.”(121)

22- Abdullah b. Ömer radıyallâhu anhuma kendisine bir mesele hak-

(118) İmam Şatıbi, el-İ’tisam.
(119) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(120) İbn Veddah, el-Bida ve’n-Nehyu Anha.
(121) İmam Şatıbi, el-İ’tisam.
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kında soru sorup da: Baban bunu yasaklamıştı diyen kimseye şöyle 
dedi: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in emri mi uyulmaya daha la-
yık, yoksa babamın emri mi?”(122)

Abdullah b. Ömer radıyallâhu anhuma sahabelerin içinde bid’atlere 
karşı en şiddetli tepkiyi gösteren ve sünnete en çok tabi olan kimse 
idi. Bir adamın aksırdıktan sonra “elhamdülillah, vessalatü vesse-
lamü ala rasûlillah” dediğini duymuştu. İbn Ömer ona şöyle dedi: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu böyle öğretmedi. Bilakis 
o, “sizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah desin” buyurdu. 
Rasulullah’a salât ve selam getirsin, demedi.” [Tirmizi] 

23- İbn Abbas radıyallâhu anhuma Ebu Bekir ve Ömer’in sözleriyle 
sünnete karşı çıkan kimseye şöyle dedi:

“Yakında üzerinize gökten taş yağacak. Ben size Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyorum. Siz bana Ebu Bekir şöyle 
dedi, Ömer şöyle dedi, diyorsunuz.”(123)

İbn Abbas radıyallâhu anhuma Ehl-i Sünnet’i şu sözlerle anlatırken 
doğru ve ne güzel söylemektedir: “Ehl-i Sünnet’e mensup bir ada-
ma bakmak, kişiyi sünnete davet eder ve bid’atten alıkoyar.”(124)

24- İmam Sufyan es-Sevri rahimehullah şöyle dedi:

“Doğudaki bir adamın sünnete bağlı oluğu haberi sana geldiği 
zaman sen de ona selam gönder. Çünkü sünnete bağlı kişiler çok 
azaldı.”(125)

25- İmam Eyyub es-Sahtiyani rahimehullah şöyle dedi:

“Bana Ehl-i Sünnet’ten bir adamın öldüğü haber verildiği za-
man sanki organlarımdan birini kaybetmiş gibi oluyorum.”(126)

(122) İbnu’l-Kayyim, Zadu’l-Mead.
(123) Abdürrazzak, el-Musannef. 
(124) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(125) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(126) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.

256 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat İmamlarının Tavsiyeleri



26- Cafer b. Muhammed der ki: İmam Kuteybe rahimehullah’ı şöy-
le derken dinledim: 

“Bir adamın Yahya b. Said, Abdurrahman b. Mehdi, Ahmed b. 
Hanbel, İshak b. Rahaveyh –ve başka isimleri de zikretti- gibi ha-
dis ehli kişileri sevdiğini görürsen bil ki o, sünnete uyan bir kişidir. 
Bunlara muhalefet eden bir kimse ise bil ki o, bid’atçidir.”(127)

27- İmam İbrahim en-Nehai rahimehullah şöyle dedi:

“Eğer Muhammed’in ashabı bir tırnağı mesh etmişlerse dahi, 
ben onu onlara uymanın faziletini elde etmek maksadıyla yıka-
mam.” [Ebu Davut.] 

28- İmam Abdullah b. el-Mübarek rahimehullah şöyle dedi:

 “Ey kardeşim, şunu bil ki bugün ölmek sünnet üzere Allah’a 
kavuşan her müslüman için bir keramettir. Şüphesiz biz Allah’a 
aidiz ve yine Ona döneceğiz. Yalnızlığımızı, kardeşlerin göçüp 
gitmesini, yardımcıların azlığını ve bid’atlerin ortaya çıkmasını 
Allah’a şikâyet ediyoruz. Âlimlerin ve Ehl-i Sünnet’in göçüp gitmesi 
ve bid’atlerin ortaya çıkması gibi bu ümmetin başına gelen büyük 
musibetleri de Allah’a şikâyet ediyoruz.”(128)

29- Zahidlerin imamı el-Fudayl b. ‘Iyad rahimehullah şöyle dedi:

“Şüphesiz Allah’ın kendileriyle beldelere hayat verdiği kulları 
vardır. Bunlar sünnete bağlı kimselerdir.”(129)

30- İmam Şafi‘î rahimehullah’ın Ehl-i Sünnet’i anlattığı şu sözleri 
ne kadar doğrudur:

“Ben hadis ashabından birini gördüğüm zaman sanki Rasû-
lullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabından birini görmüş gibi oluyo-
rum.”(130)

(127) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(128) İbn Veddah, el-Bid'a ve’n-Nehyu Anha.
(129) Lâlekâî, Şerhu İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa.
(130) el-Hatip el-Bağdadi, Şerefu Ashabi’l-Hadis.
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 31- İmam Malik rahimehullah sözünü ettiğimiz bütün imamların 
sözlerini özetleyen büyük bir kaideyi şu sözleriyle ortaya koydu:

“Bu ümmetin başı ne ile düzelmişse sonu da ancak onunla dü-
zelecektir. O gün dîn olmayan hiçbir şey bugün de dîn olmaz.”(131)

Bunlar Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’ten selef-i sâlihîn'in bazı ön-
derlerinin sözleridir. Onlar insanların en samimileri, ümmetlerine 
en çok iyililiği dokunanları ve onların, ne ile düzeleceklerini ve ne 
ile hidâyet bulacaklarını en iyi bilenleridir. Onlar Allah’ın kitabı-
na ve Peygamberinin sünnetine sımsıkı sarılmayı tavsiye ediyorlar, 
ümmetlerini sonradan uydurulan şeylerden, heva ehlinin ve sapık-
ların yollarından sakındırıyorlar. 

Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kendilerine haber ver-
diği gibi dünya ve ahirette kurtuluş ve başarının yollarını haber 
vermektedirler. Bu yol ise büyük küçük her şeyde Peygamber sallal-

lahu aleyhi ve sellem’in sünnetine sımsıkı sarılmaktır.

(131) Bk. Kadı ‘Iyad, eş-Şifa, c.2, s.88.
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akîdesine 

Davetin Şartları ve Kuralları

Ey Müslüman kardeşim! Şunu bil ki, selef-i salih Ehl-i Sün-
net ve’l-Cemaat akîdesine davet etmek ancak şu üç şartın gerçek-
leşmesiyle mümkündür:

Birincisi – İtikadın doğruluğudur:

İtikadımızın, rububiyyet tevhidinde, ulûhiyet tevhidinde, isim 
ve sıfatların tevhidinde, diğer itikadi meselelerde ve îmân konula-
rında bu ümmetin selef-i sâlihînin itikadına uygun olmasıdır.

İkincisi – Yöntemin doğruluğudur:

Yani Kitap ve sünneti onların ortaya koymuş olduğu usul ve 
kaidelerin ışığında anlamaktır.

Üçüncüsü – Sağlıklı ameldir:

Yani bu konuda herhangi bir bid’at ortaya koymamalıyız. Bi-
lakis yaptığımız ameller sadece Allah için olmalı, ister itikadi olsun, 
ister fiili olsun, isterse sözlü olsun mutlaka Onun şeriatına uygun 
olmalı.

Allah teâlâ’ya davet etmek amellerin en şereflisi, ibâdetlerin 
en yücesi olduğundan ve peygamberlerin en önemli özelliklerinden, 
Allah dostlarının ve seçkin kullarının en bariz görevlerinden oldu-
ğu için Allah teâlâ onlardan söz ederken şöyle buyurmaktadır:

  W      V     U   T   S   R   Q    P   O   N   M   L نث 
Y  X  مث



“Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve: Şüphe-
siz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha 
güzel sözlü kim olabilir!” [Fussilet: 33].  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize daveti insanlara nasıl ta-
şıyacağımızı ve nasıl ulaştıracağımızı öğretmiştir. Bunu öğrenmek 
isteyenler için onun hayatında pek çok dersler vardır.

 Selef akîdesine davet eden kimselerin Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem’in davet metoduna uyması gerekir. Şüphe yok ki onun 
metodunda Allah’a davet üslubunun en doğru açıklaması vardır. 
Bu, insanları onun yöntem ve uygulamalarına uymayan sonradan 
uydurdukları yöntemlerine muhtaç olmaktan alıkoyar.

İşte bundan dolayıdır ki davetçilerin salih selefimizin yaptı-
ğı gibi Allah’a davet ederken zaman ve mekân farkını gözetmeleri 
gerekir.

İşte bu doğru anlayıştan hareketle davetçi için birtakım şart-
lar ve kurallar veya hareket noktaları zikretmeye çalıştık. Umulur 
ki bunlar istediğimiz ıslahatı gerçekleştirmede faydalı olurlar. Ba-
şarı ve doğruya erişmek Allah’tandır:
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Davetçilerin Kuralları ve Hareket Noktaları

1- Allah’a davet etmek, dünya ve ahirette kurtuluşa ulaşma-
nın yollarından bir yoldur. 

“Allah’ın senin vasıtanla bir kişiye hidâyeti nasip 
etmesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan 
daha hayırlıdır.” 

Mükâfata nail olmak için sadece davette bulunmak yeterlidir. 
Elde edilecek sevap davetin kabulüne bağlı değildir. Davetçiden 
İslam’ı zafere ulaştırması istenmez. Bu, Allah’ın işidir ve O’nun 
elindedir. Fakat davetçiden istenen sadece bu uğurda bütün gücü-
nü sarf etmesidir.

Hazırlık yapmak, bir davetçi için şarttır. Başarıya ulaşmak 
Allah’ın vaadidir. Davet de cihadın şekillerinden biridir. Hedef ve 
sonuçları bakımından savaşla ortak yönleri vardır.

2- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in yönteminde kendini ifade eden, 
ifrat ve tefritten uzak dengeli ve kapsamlı olarak bilinen bu ümme-
tin selefinin yöntemini pekiştirmek ve derinleştirmek.

Kitap ve sünnete bağlı şer’i ilimden hareket etmek, Allah’ın 
izniyle düşmekten sendelemekten korur ve peygamberlerin yolun-
da yürümekte kararlı olan kimselerin yolunu aydınlatır.

3- “Kelime-i Tevhîd, sözbirliğini temin etmenin teme-
lidir” diyen yöntemi esas alarak Müslümanlara ait bir cemaat 
oluşturmaya ve onların hak üzere söz birliği etmelerini sağlamaya 
çalışmak, bununla beraber bugün Müslümanları paramparça eden 
ve kalplerinin arasını açan kötü hizipçilikten ve grupçuluktan uzak 
durmak. 

Allah’a davet için çalışan her bir topluluk Müslümanların ce-



maatinden bir parçadır, yoksa Müslümanların cemaati onlardan 
ibaret değildir. Böyle bir anlayış doğru bir anlayıştır.

4- Bağlılığın şahıslara değil, dîne olması gerekir. Çünkü hak 
kalıcıdır, şahıslar gelip geçicidir. Hakkı bil ki ehlini de bilesin.

5- Yardımlaşmaya ve buna götüren her şeye davet etmek, ih-
tilaftan ve ihtilafa yol açan her şeyden uzak durmak. Birbirimize 
yardım etmemiz ve ihtilaf ettiğimiz şeylerde kini ve öfkeyi bir ke-
nara atarak birbirimize nasihat etmemiz gerekir.

Mutedil İslam cemaatleri arasında asıl olan karşılıklı ilişki ve 
birlik içinde olmaktır. Şâyet bu mümkün olmazsa yardımlaşma ol-
malıdır. Bu da mümkün olmazsa yine de birlikte yaşamaya devam 
etmeleri gerekir. Dördüncüsü helak olmaktır.

6- Kişi mensup olduğu cemaate taassupla bağlanmamalı, baş-
kalarının gösterdiği herhangi bir güzel çabayı da şeriate uygun ve 
ifrat ve tefritten uzak olduğu müddetçe sevinçle karşılamalıdır.

7- Müsamahalı dînimizin fer’i meselelerindeki ihtilaflar, düş-
manlığı ve savaşmayı değil nasihati ve diyalogu gerektirir.

8- Özeleştiri, sürekli kontrol ve daima yanlışları düzeltme ge-
reklidir.

9- İhtilafın edebini öğrenmeli, diyalogun esaslarını derinleş-
tirmeli, bunların önemini ve araçlarına sahip olmanın zaruretini 
kabul etmelidir.

10- Hüküm verirken genellemeden uzak durmalı, bunun afet-
lerinden sakınmalı ve şahıslar hakkında adâletli hüküm vermelidir. 
Şekle göre değil manaya göre hüküm vermek adâletin gereğidir.

11- Gaye ile aracı birbirine karıştırmamalıdır. Mesela davet 
bir gayedir. Fakat hareket, cemaat ve dernek gibi şeyler ise birer 
araçtır.

12- Gayelerde sebat, araçlarda ise şeriatın izin verdiği ölçüde 
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esneklik gerekir. 

13- Önceliklere riâyet edilmeli, işler önemine göre sıraya kon-
malıdır. Fer’i ve cüz'i bir mesele zorunlu bir hal aldığı zaman onun 
yerinde, zamanında ve uygun şartlarda yerine getirilmesi gerekir.

14- Davetçiler arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişi 
yapmak ve öncekilerin tecrübelerinden yararlanmak önemli bir iş-
tir. Davetçi boş bir noktadan başlamaz. Bu dîne hizmet etmek için 
ilk ortaya çıkan kişi o değildir. Bu işe girişenlerin sonuncusu da 
o olmayacaktır. Çünkü nasihat ve irşadın üstünde olan bir kimse 
olmamıştır, olmayacaktır veya doğruların tamamını tekelinde bu-
lunduran bir kimse olmadığı gibi bunun tersi de yoktur.

15- Sünnete sımsıkı sarılmaları ve güzel bir akîdeye sahip ol-
maları ile tanınan âlimlere saygı göstermeli, ilmi onlardan almalı, 
onlara dil uzatmamalı, şeref ve namuslarına dokunmamalı, niyetle-
rinden şüphe etmemeli ve onları suçlamamalıdır. Bununla beraber 
onlara taassup derecesinde de bağlanmamalıdır. Çünkü her âlim 
hata da eder, isabet de eder. Müçtehit olduğu müddetçe fazilet ve 
değeri devam etmekle birlikte hata, hata eden kişiye aittir.

16- Müslümanlar hakkında hüsnü zan beslemeli, sözlerini iyi-
ye yormalı, kusurları örtülmelidir. Bununla beraber kusur sahibi-
nin kendisine de kusurlu olduğu beyan edilmelidir.

17- Bir kimsenin iyi ve güzel yönleri fazla ise yararı ve gere-
ği olmadıkça kötülüklerinden söz edilmez. Bir kimsenin de kötü-
lükleri fazla ise halkın kafası karışır korkusuyla iyiliklerinden söz 
edilmez.

18- Hassasiyetleri ve ifade ettikleri anlamlar sebebiyle şer’i 
lafızları kullanmalı, yabancı ve başka manalara çekilebilecek lafız-
lar kullanılmamalı. Mesela şura yerine demokrasi kelimesi kulla-
nılmamalı.

19- Fıkhi mezhepler karşısında doğru bir duruş sergilenme-
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lidir: Bunlar büyük bir fıkhi servettir. Bizim bunları incelememiz, 
onlardan yararlanmamız gerekir. Fakat onlara taassupla bağlan-
mamalı ve toptan reddetmemeliyiz. Kitap ve sünnetin ışığında ve 
ümmetin selefinin anlayışıyla onların zayıfından uzak durmalı, 
hak ve doğru olanları almalıyız.

20- Kâfir batı ve batı medeniyeti karşısında, sağlıklı bir tutum 
belirlemeliyiz. Bu da yüce dînimizin ilke ve kuralları çerçevesinde 
onların deneysel ilimlerinden yararlanmamızdır.

21- Allah’a davette şuranın önemi kabul edilmelidir. Davetçi-
nin istişare fıkhını öğrenmesi zorunludur.

22- Güzel örnek olmalıdır. Davetçi davet ettiği şeyin aynası-
dır ve ifade ettiği şeyin örneğidir.

23- Hikmet ve güzel öğüt yolu izlenmeli ve Allah teâlâ’nın: 
“Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en 
güzel şekilde mücadele et!” âyeti davetin terazisi ve davet yo-
lunda yürümenin hikmeti olmalıdır.

24- Sabırla bezenmelidir. Çünkü sabır peygamberlerin bir ni-
teliği ve onların davetlerindeki başarının eksenidir.

25- Şiddet ve aşırılıktan uzak durup onun afetlerinden ve 
olumsuz sonuçlarından sakınmalı, şeriatın izin verdiği sınırlar 
içinde kolaylık ve yumuşaklıkla amel etmelidir.

26- Müslüman hakkı arayan kimsedir. Hak yolunda kahra-
manlık davette zorunlu bir gerekliliktir. Hakkı söylemekten aciz 
isen hiç değilse batılı söyleme.

27- Bıkkınlıktan ve onun olumsuz sonuçlarından sakınmalı, 
bunun sebepleri ve tedavi yolları araştırılmalıdır.

28- Dedikodu ve söylentilerden, bunları yaymaktan ve bunla-
rın İslam toplumunda sebep olacağı olumsuz etkilerden sakınma-
lıdır.

29- Faziletin ölçüsü takva ve salih ameldir ve bölge, aşiret, 
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grup ve cemaat taassubu gibi bütün cahili fanatik duygulardan 
uzak kalmaktır.

30- Allah’a davette asıl olan açıklıktır. Gizliliğe zaman, mekân 
ve konum yönünden zaruret miktarınca müracaat edilir.

31- Davette en üstün yöntem öncelikle İslam’ın gerçeklerini 
sunmaktır. Yoksa şüpheleri ortaya koyup bunları cevaplandırmak 
değildir. Sonra insanlara hakkın ölçüsü verilmeli, onlar dînin esas-
larına davet edilmeli, onlara akıllarına göre hitap edilmelidir. Gö-
nüllerine hangi yollardan girileceğini bilmek onların hidâyetleri 
için bir vesiledir.

32- Davetçiler ve İslami cemaatler devamlı olarak Allah’a bağ-
lı kalmalı, beşeri çalışma ve gayretlerini ortaya koymalı, Allah’tan 
yardım istemeli ve işleri idare edenin davet yolculuğunu yönlendi-
renin ve davetçileri doğru yola iletenin Allah olduğuna, dînin ve 
her şeyin O’na ait olduğuna kesin olarak inanmalıdır.

Bütün bu kurallar ve faydalı meseleler âlimlerin ve Allah yolu 
davetçilerinin pek çoğunun tecrübelerinin bir ürünüdür. Kesin ola-
rak bilelim ki Allah’a davet edenler eğer bu ilkeleri iyi kavramış 
olsalardı bunun davet yolunda pek çok faydası olurdu.

Bütün İslam davetçileri şunu bilmelidir ki, onlar ancak Allah’a 
bağlanarak, büyük küçük her işte O’na tevekkül ederek, başarıyı 
Allah’tan isteyerek, Allah için samimi bir niyetle, hevaya uymayı 
terk ederek ve her şeyin Allah’ın emriyle olduğuna inanarak davet-
lerinde başarılı olabilirler.



Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Selefi Sâlîhin 
Akîdesi Hakkında Yazılmış Eserler

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaa’tin eşsiz âlimleri selef-i salih itikadı 
konusunda çok sayıda kitap telif ettiler, bu akîdenin temellerinin 
yerleşmesine önem verdiler ve bunları Allah’ın kitabından, Pey-
gamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinden delillendirdiler. Bid’at-
çileri ve heva ehlini reddettiler, onların kusurlarını ortaya çıkardı-
lar. Batıla apaçık hakikatle, cehalete ilimle, bid’ate sahih sünnetle 
karşı koydular. Bid’atçilerin ve heva ehlinin silahlarını ellerinden 
aldılar, hakkı yerleştirdiler, batılı geçersiz kıldılar. Bütün bunları 
sadece dîni korumak için yaptılar.

Ey müslüman kardeşim! Senin kendi akîden ve bu akîdeyi 
nereden aldığın konusunda belge, bilgi ve basiret sahibi olman için 
esasında benim de “el-Veciz” isimli bu kitabımı hazırlarken müra-
caat ettiğim bu kitaplardan bazılarını burada zikretmem faydalı 
olacaktır.

Biliyorsun ki bu akîde –yani selef-i sâlih akîdesi- temeldir. 
Sonraki asırlarda karşılaştığı tahrifat ise selef-i sâlihîn –yani sa-
habe, tabiin ve onları en güzel şekilde izleyenlerin- bu mukaddes 
dînin Peygamberinden aldığı sahih akîdeye sonradan sokuşturul-
muştur.

Ümmetin âlimlerinden çok sayıda kişi telif ettikleri eserlerde 
selef-i salih akîdesini anlatmışlardır. Bu konudaki sözü uzatma-
mak örnek olmak üzere bu kitaplardan bazıları aşağıda zikredil-
miştir: 

1- Kitabu’s-Sünne: İmam Ahmed b. Hanbel -241 h.

2- Kitabu’s-Sünne: Abdullah b. Ahmed -290 h.



3- Kitabu’s-Sünne: Ebu Bekir Ahmed b. Yezid el-Hallâl -211 h.

4- Kitabu’s-Sünne: Hafız Ebu Bekir b. Ebi Âsım -287 h.

5- Kitabu’s-Sünne: Muhammed b. Nasr el-Mervezî -294 h.

6- Şerhu’s-Sünne: İmam Hasan b. Ali el-Berbehârî -329 h.

7- Şerhu’s-Sünne: İmam el-Hüseyin b. Mes‘ud el-Beğavî -436 h.

8- eş-Şeria: İmam Ebu Bekir Muhammed b. el-Hüseyin el-Âcurrî 
-360 h.

9- Kitabu Asli’s-Sünne ve İtikadu’d-Dîn: İmam Ebu Hatim er-
Râzî -327 h.

10- Sarihu’s-Sünne: İmam Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-
Taberî -310 h.

11- Şerhu Mezahibi Ehli’s-Sünne ve Marifetu Şeraii’d-Dîn 
ve’t-Temessükü bi’s-Sünen: Ebu Hafs Ömer b. Ahmed b. Osman b. 
Şahin -279 h.

12- Usulu’s-Sünne: İmam İbn Ebi’z-Zemeneyn el-Endelüsî 
-399 h.

13- Kitabu’n-Nüzul

14- Kitabu’s-Sıfat

15- Kitabu’r-Ru’ye: Hafız Ali b. Ömer ed-Darekutnî -385 h.

16- Kitabu’t-Tevhîd ve İsbatu Sıfati’r-Rabbi Azze ve Celle: 
İmam Ebu Bekir Muhammed b. İshâk b. Huzeyme -311 h.

17- Mukaddimetu İbn Ebî Zeyd el-Kayrevani fi’l-Akîde: 386 h.

18- el-İbane an Şerîati’l-Firkati’n-Naciyeti ve Mucanebeti’l-Fi-
rakı’l-Mezmume: İmam Ebu Abdullah b. Muhammed b. Battâ el-
Ukberî el-Hanbelî -387 h.

19- İtikadu Eimmeti’l-Hadis: İmam Ebu Bekir el-İsmail -371 h.

20- el-İbane an Usuli’d-Diyane.
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21- Risaletun ila Ehli’s-Siğar. 

22- Makalatu’l-İslamiyyin: Bu üçü İmam Ebu’l-Hasan el-
Eş’âri’ye aittir – 320 h.

23- Akîdetu’s-Selef Ashabi’l-Hadîs: - İmam Ebu Osman İsmail 
b. Abdurrahmân es-Sâbunî – 449 h.

24- el-Muhtar fi Usulu’s-Sünne: İmam Ali el-Hasan b. Ahmed 
b. el-Benna el-Hanbeli el-Bağdâdi – 471 h.

25- Şerhu Usuli İtikadi Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa: İmam Ebu’l-
Kasım Hibetullah İbnu’l-Hüseyn et-Taberî el-Lâlekâî – 418 h.

26- Kitabu’l-Erbein fi Delaili’t-Tevhîd: 

Ebu İsmail el-Herevî – 481 h.

27- Kitabu’l-Azame: Ebu’ş-Şeyh el-Esfehâni – 329 h.

28- el-İtikadu ve’l-Hidaye: Ebu Bekir Ahmed b. el-Hüseyin el-
Beyhaki – 458 h.

29- el-Hucce fi Beyani’l-Mehacce ve Şerhu Akîdeti Ehli’s-Sünne: 
İmam Ebu’l-Kasım İsmail b. Muhammed b. et-Teymi el-Esfehani – 
535 h.

30- el-Akîdetu’t-Tahaviyye: İmam Ahmed b. Muhammed b. 
Selame Ebu Cafer et-Tahâvi el-Ezdi el-Hanefi – 321 h.

31- Lum’atu’l-İtikadi’l-Hadi ila Sebili’r-Reşad: İmam Muvaffa-
küddîn Ebu Muhammed Abdullah b. Kudâme el-Makdisi -620 h.

32- en-Nasiha fi Sıfati’r-Rabbi Celle ve Ala: İmam Ebu Mu-
hammed Abdullah b. Yusuf el-Cüveyni – 438 h.

33- Kitabu’t-Tevhîd: İmam Ebu Abdullah Muhammed b. İs-
mail el-Buhâri – 256 h.

34- Kitabu’t-Tevhîd ve Marifeti Esmaillahi ve Sıfatihi: İmam 
Muhammed b. İshâk b. Mende – 395 h.

35- Kitabu’l-Îmân: İmam Ebu Ubeyd el-Kasım b. Sellâm -224 h.
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36- Kitabu’l-Îmân: Hafız Muhammed b. Yahyâ b. Ömer el-
Adeni -243 h.

37- Kitabu’l-Îmân: Hafız Ebu Bekir b. Muhammed b. Ebi Şey-
be -235 h.

38- Kitabu’l-Îmân: Hafız Muhammed b. İshâk b. Mende -395 h.

39- Şuabu’l-Îmân: Hafız Ebu Abdullah el-Halimi el-Buhâri – 403 h.

40- Mesailu’l-Îmân: el-Kadı Ebu Ya’la – 458 h.

41- er-Reddu ale’l-Cehmiyye: Hafız b. Mende -359 h.

42- er-Reddu ale’l-Cehmiyye: İmam Osman b. Said ed-Darimi 
-280 h.

43- er-Reddu ale’l-Cehmiyye ve’z-Zenadika: İmam Ahmed b. 
Hanbel – 241 h.

44- er-Reddu ala Men Enkera’s-Savte ve’l-Harfe: Hafız Ebu 
Nasr Ubeydullah  b. Sa’d es-Siczi – 444 h.

45- el-İhtilafu fi’l-Lafzi ve’r-Reddi ale’l-Cehmiyye ve’l-Müşebbi-
he: İmam Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Di-
neveri -276 h.

46- Halku Ef’ali’l-İbadi ve’r-Reddü ale’l-Cehmiyye ve Ashabi’t-
Ta’til: İmam el-Buhari -256 h.

47- Mes’eletu’l-Ulüvv  ve’n-Nüzul fi’l-Hadis: Hafız Ebu’l-Fadl 
Muhammed b. Tahir el-Makdisi “İbnü’l-Kayserani” – 507 h.

48- el-Uluvvu li’l-Aliyyi’l-Azim ve İzahu Sahihi’l-Ahbar Min 
Sekimiha.

49- el-Erbeine fi Sıfati Rabbi’l-Alemin: İmam ez-Zehebi -748 h.

50- Kitabu’l-Arşi ve ma Ruviye fih: Hafız Muhammed b. Os-
man b. Ebi Şeybe el-Absi – 297 h.

51- İsbatu Sıfati’l-Uluvvu: İmam Muvaffakuddîn  b. Kudame 
el-Makdisi – 620 h.
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52- Ekavilü’s-Sikat fi Tevili’l-Esma ve’s-Sıfat: İmam Zeynüddîn 
Mer’î b. Yusuf el-Kermi el-Makdisi el-Hanbeli -1033 h.

53- Kitabu’l-Esma ve’s-Sıfat

54- el-Ba’su ve’n-Nuşur

55- İsbatu Azabi’l-Kabr: İmam el-Beyhaki -458 h.

56- et-Tasdiku bi’n-Nazar ilallahi teâlâ fi’l-Ahırati: İmam Ebu 
Bekir el-Acuri –360 h.

57- İtikadu’l-Halis Mine’ş-Şekki ve’l-İntikad: Alaüddîn b. el-
Attar –724 h.

58- el-Uyunu ve’l-Eser fi Akaidi Ehli’l-Eser: Adülbaki el-Meva-
hili el-Hanbeli –1071 h.

59- Katfü’s-Semer fi Beyani Akiideti Ehli’l-Eser:

60- ed-Dînü’l-Halis: Muhammed Sıddik Han el-Kannuci -1307 h.

61- Levamiu’l-Envari’l-Behiyye ve Sevatıu’l-Esrari’l-Eseriyye.

62- Levamiu’l-Envari’s-Seniyye ve Levakıhu’l- Efkâri’s-Sünniy-
ye Şerhu Kasidetü İbn Ebi Davud el-Haiyye: Muhammed b. Ahmet 
es-Sefarini – 1188 h.

63- Tecridü’t-Tevhidi’l-Müfid: İmam Ahmed b. Ali el-Makrizi 
–845 h.

● Ehl-i Sünnetten iki kişinin bile hakkın da ihtilaf etmediği 
itikat ilmi konusunda telif öncüsü Şeyhülislam ibn Teymiyye (728 
h) bu ilmi tertip etmiş, usul ve yöntemlerini belirlemiştir. Onun bu 
konuda pek çok eseri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

64- Minhacu’s-Sünneti’n-Nebeviyye.

65- Der’u Tearuzu’l-Akli ve’n-Nakli.

66- Buğyetü’l-Mürtad fi’r-Reddi ale’l-Mütefelsifeti ve Ehli’l-İlhad.

67- İktizau’s-Sıratı’l-Müstekim li Muhalefeti Ashabi’l-Cehim.
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68- es-Sarimü’l-Meslul ala Şatimi’l-Meslul.

69- Kitabu’l-Îmân 

70- er-Risaletu’t-Tedmuriyye.

71- Kaidetun Celiletun fi’t-Tevessül ve’l-Vesile. 

72- er-Reddu ale’l-Mantıkiyyin.         

73- el-Akîdetü’l-Vasıtıyye.

74- el-Akîdetu’l-Hameviyye.               

75- er-Risaletu’t-Tisîniyye.

76- Beyanu Telbisi’l-Cehmiyye.         

77- en-Nebevat.

78- Şerhu’l-Akîdeti’l-Esfehaniyye

79- Şerhu Hadisi’n-Nüzul.

● Bunlara ilaveten, teliflerinin pek çoğunu içinde topladığı ve 
fihristleriyle birlikte otuz yedi cilde ulaşan Mecmûu’l-Fetava.

● Bu konuda ikinci telif öncüsü öğrencisi Rabbani âlim, sapık 
fırkalara reddiye yazmada büyük gayret sahibi İbnü’l-Kayyim el-
Cevziyye (752 h)’dir. Onun eserlerinden bazıları şunlardır:

80- es-Savaiku’l-Mürsele ale’l-Cehmiyyeti ve’l-Muattıle.

81- İctimau’l-Cüyuşi’l-İslamiyye ala Ğazvi’l-Muattıleti ve’l-
Cehmiyye

82- el-Kasidetü’n-Nuniyye.

83- Şifaü’l-Alil fi Mesaili’l-Kazai ve’l-Kaderi ve’l-Hıkmeti ve’t-
Tatil.

84- Tariku’l-Hicreteyn ve Babü’s-Seadeteyn.

Ve buna benzer diğer kıymetli kitapları.

Sözünü ettiğimiz bu telifler ve kitapların tamamı -Allah’a 
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hamd olsun basılmıştır. Kimisi matbu, kimisi yazma daha sözünü 
etmediğimiz pek çok eser bulunmaktadır.
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Sonuç

İşte bu, bu mübârek ümmetin ilk neslinin akîdesidir. Bu arı, 
duru ve sağlam bir akîdedir. Kitap ve sünnetin metoduna, ümme-
tin selefinin ve önderlerinin görüşlerine uygun sahih ve doğru bir 
yoldur. Bu ümmetin ilk neslinin kalplerini dirilten ve neticede on-
ları efendiler ve önderler yapan yol bu yoldur.

Bu, selef-i sâlihîn’in, kurtuluşa eren fırkanın, yardıma mazhar 
topluluğun, Ehli hadisin ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in akî-desidir.

Bu, izinden gidilen mezhep sahibi dört imamın: Ebu Hanife’nin, 
Şafii’nin, Malik’in ve Ahmed’in akîdesidir.  ıkıhçıların, hadisçilerin 
ve ilmiyle amil Rabbani âlimlerin çoğunluğunun ve günümüze ka-
dar onların yolundan giden kimselerin akîdesidir. Bu durum kıya-
mete kadar da böyle devam edecektir.

O halde ey Müslüman kardeş! Biz de kurtulmak istiyorsak sa-
lih selefimizin hayırlı önderlerinin içtiği/içselleştirdiği bu akîdenin 
arı duru kaynağına dönmemiz, onların aldıklarını bizim de alma-
mız, onların terk ettiklerini bizim de terk etmemiz, sükût ettikle-
rinde bizim de sükût etmemiz ve ibâdetleri onların eda ettiği gibi 
eda etmemiz gerekir.

Allah’ın Kitabına, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti-
ne, ümmetin selefinin ve imamlarının icmaına ve yeni ortaya çıkan 
durumlarda onların anlayışlarının ışığında sahih kıyasa sarılma-
mız gerekir.

Müminlerin emiri Ömer b. el-Hattab radıyallâhu anh şöyle dedi:



“Ben insanların ne zaman düzelip ne zaman bozulacaklarını 
bilirim. Bilgi küçükten geldiği zaman bunu almak büyüğün zoruna 
gidebilir. Büyükten geldiği zaman küçük büyüğe tabi olur, böylece 
her ikisi de hidâyeti bulmuş olurlar.”(132) 

Müminlerin emiri Ali b. Ebi Talip radıyallâhu anh şöyle dedi:

“Bu ilmi kimden aldığına iyi bak, çünkü bu dîndir.”(133)

Yüce sahabi Abdullah b. Mes‘ud radıyallâhu anh şöyle dedi:

“İnsanlar ilmi büyüklerinden almaya devam ettikleri sürece 
daima iyi bir durumda olurlar. Onu küçüklerinden ve kötülerinden 
aldıkları zaman ise helak olurlar.”(134)

Müslüman kardeşim! – Allah seni de bizi de hakka hidâyet 
etsin – şunu iyi bil ki:

Kim hidâyeti Kuran’ın ve sünnetin dışında ve selefin bu ikisin-
den anladığı şeyin dışında ararsa veya Allah’ın koyduğu dîne bir ila-
vede bulunursa kesinlikle o apaçık bir sapıklık içindedir, doğru yoldan 
uzaklaşmış ve müminlerin yolundan başka bir yola sapmıştur.

Biz hepimiz kesin olarak inanıyoruz ki, bütün sünnetleri tat-
bik etmek istediğimiz zaman onların tamamını uygulama imkânı 
bulamadan öleceğiz. O halde niçin dînde bid’at çıkaralım?

Allah rahmet eylesin İmam Malik şu beyti sıkça okurdu:

“Dîn işlerinden en hayırlısı sünnete uygun olandır

En kötüleri ise sonradan uydurulan bid’atlerdir.”(135) 

İbadet edenlerin en faziletlisi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’dir. 
Bunda herkes ittifak etmiştir. Onun ibâdetine aykırı her türlü ibâdet 
bid’attir, sahibini Allah’a yaklaştırmaz, aksine daha da uzaklaştırır. 

(132) İbn Abdilber, Camiu Beyani’l-İlim, s.247. 
(133) el-Hatip el-Bağdadi, el Kifaye fi İlmi’r-Rivaye, s.196.
(134) İbn Abdilber, Camiu Beyani’l-İlim, s.248.
(135) İmam Şatıbi, el-İ’tisam.
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Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır:

  r   q   p      o   n   m       l   k   j   i   h   g نث 
t  s  مث

“Sonra da seni dîn konusunda bir şeriat sahibi kıl-
dık. Sen ona uy; bilmeyenlerin isteklerine uyma.” 
[Casiye: 18]. 

̂_   ... j  مث [البقرة: ١٣٠].   ]  \    [   Z  Y       X      W  V نث
“İbrahim’in dîninden kendini bilmezlerden başka 
kim yüz çevirir?” [Bakara: 130]. 

  j    i   h   g   f   e   d   c   b   a    ` نث 
r  ...  ml          k  مث

İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve 
İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan dînine tâbi olan 
kimseden dînce daha güzel kim vardır?” [ Nisa: 125]. 

Müslümanların birliğinin yolu akîde birliğinden geçer. Bunda 
hiç şüphe yoktur. Bu akîde ümmetin selefi olan ilk neslin bağlan-
dığı saf akîdedir. Onlar dünyayı bu akîde ile adâletle yönettiler ve 
dünyanın efendileri ve önderleri oldular.

Sözün özü şudur: 

Bizler önemliden önce daha önemli olandan işe başlamadı-
ğımız sürece – ne dünyada ne de ahirette – düzelir ne de daveti-
mizde başarılı olabiliriz. Bizim düzelmemiz ve davetteki başarımız 
hareket noktamızın tevhîd akîdesi olmasına; siyasetimizi, hüküm-
lerimizi, ahlakımızı, yaşantımızı, adabımızı ve muamelatımızı bu 
akîde üzerine bina etmemize bağlıdır. 

Bütün bunlarda Kitap ve sünnetin rehberliğinde ve ümmetin 
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selefinin anlayışının ışığında hareket etmeliyiz. İşte Allah teâlâ’nın 
bize emrettiği dosdoğru yol ve sağlam yöntem budur. Allah teâlâ 
şöyle buyurmaktadır: 

  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J نث
Z  Y  X  WV  ]   \  [  مث

“Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna 
uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi 
Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Al-
lah size bunları emretti.” [Enam: 153]. 

Selef akîdesi, ümmetin durumunu düzeltecek biricik 
yoldur.

Selef-i sâlihîn yolunun bize gösterdiği gibi yüce Allah’tan bizi 
de onlardan kılmasını, yaratıkların efendisi, şefaatçi ve şefaati ka-
bul edilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sancağı altında bizi on-
larla birlikte toplamasını ve bizi hidâyete erdirdikten sonra kalple-
rimizi saptırmamasını dileriz. Bizi kendi yolunda çalışan muvahhit 
salih kullarından eylemesini dileriz. Şüphesiz Onun buna gücü ye-
ter. O her şeyi işitendir duaları kabul edendir.

Allah’ın salât ve selamı Peygamberimiz Muhammed sallallahu 

aleyhi ve sellem’e, onun ailesine ve bütün ashabına olsun.



278 Sonuç



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İçindekiler





İçindekiler

Yeni Baskının Önsözü.........................................................................5
Faziletli Şeyh Allâme Abdullah b. Abdirrahman 
el-Cibrîn’in Takdim Yazısı..................................................................7
Değerli Şeyh Salih b. Abdilaziz b. Muhammed 
Âl-u Şeyh’in Takdim Yazısı...............................................................8
Prof Dr. Nâsır b. Abdülkerîm el-Alî el-‘Akl’in Takdim Yazısı.......16
Faziletli Şeyh Suûd b. İbrâhîm eş-Şureym’in Takdim Yazısı.......17
Faziletli Şeyh Muhammed b. Cemîl Ziynû’nun Takdim Yazısı.......18
Faziletli Şeyh Prof. Dr. Muhammed b. Abdirrahmân 
el-Humeyyis’in Takdim Yazısı........................................................19
Önsöz................................................................................................23

Gerekli Bazı Tanımlar

Akîdenin Tanımı...............................................................................31
“Selef’in Tanımı.................................................................................33
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Tanımı................................................41
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akîdesinin Özellikleri...........................48
Selef-i Sâlihîn Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
Akîdesinin  Esasları..........................................................................57

Birinci Esas: 
Îmânın Rükünleri

Îmânın Rükünleri.............................................................................59
Birinci Rükün Allah’a İman.......................................................61

1- Rubûbiyyet Tevhidi..............................................................62



2- Ulûhiyyet Tevhidi.................................................................65
3- İsim ve Sıfat Tevhidi.............................................................69

İkinci Rükün  Meleklere  İman....................................................81
Meleklerin pek çok çeşitleri vardır.........................................83

Üçüncü Rükün   Kitaplara  İman ..................................................85
Kur’an-ı Kerim........................................................................86

Dördüncü Rükün Peygamberlere İman...................................92
“Muhammed Allah’ın Rasûlüdür”............................................96

Beşinci Rükün Âhiret Gününe İman....................................102
Kıyâmetin Küçük Alametleri...............................................103
Kıyâmetin Büyük Alametleri................................................105

 Altıncı Rükün Kadere İman.....................................................113
Birinci Mertebe: İlim: .............................................................114
İkinci Mertebe: Yazmak:........................................................115
Üçüncü Mertebe: İrade ve Meşiet:.........................................115
Dördüncü Mertebe: Yaratmak:.............................................116

İkinci Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e Göre 

Îmânın Müsemması

Îmânın Müsemması Îmân İsminin Kapsamı.............................125

Üçüncü Esas
Tekfir Meselesinde 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Tutumu

Tekfir Meselesinde Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Tutumu...........139
Kâfirler şeriat nazarında iki sınıftırlar:..............................144
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e  göre  küfür   iki  kısımdır:............145

282 İçindekiler



Birincisi: Dînden çıkaran büyük küfür:.................................145
1. İnkâr ve yalanlama küfrü:.................................................145
2. Tasdikle birlikte umursamayarak ve 
kibirlenerek reddetme küfrü:...............................................146
3. Yüz çevirme/terk küfrü:....................................................146
4. Münafıklık küfrü:..............................................................147
5. Şüphe küfrü: ......................................................................148
6. Sövme ve alay etme küfrü:..................................................149
7- Buğz/ve nefret küfrü:.........................................................149

İkincisi: Dinden Çıkarmayan Küçük Küfür:...........................151
1- Nimeti inkâr/küfran-ı nimet:............................................151
2- Kocasına ve iyiliğe karşı nankörlük:................................152
3- Allah’tan başkası adına yemin etmek: ...............................152
4- Müslümanlarla savaşmak:.................................................153
5- Nesebe sövmek ve ölünün arkasından
 feryat ederek ağlamak:..........................................................153
6- Babasından başkasına intisap etmek:.............................153

Dördüncü Esas
Vaad ve Vaîd (Tehdit) 

Naslarına İman

Vaad ve Vaîd (Tehdit) Naslarına İman.........................................157

Beşinci Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akîdesinde 

Dostluk ve Düşmanlık

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akîdesinde
Dostluk ve Düşmanlık....................................................................167

283İçindekiler



Altıncı Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e Göre

Evliyânın Kerâmetini Tasdik Etmek

Evliyânın Kerâmetini Tasdik Etmek...........................................181

Yedinci Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Nasları Algılama ve 

Delillendirme Yöntemi

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Nasları Algılama ve 
Delillendirme Yöntemi...................................................................191 

Sekizinci Esas 
Müslümanların Yöneticilerine Meşru Emirlerinde 

İtaat Etmek

Müslümanların Yöneticilerine  Meşru 
Emirlerinde İtaat Etmek...............................................................203 

Dokuzuncu Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e Göre Sahabe, 

Ehl-i Beyt ve Hilafet

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e Göre Sahabe, 
Ehl-i Beyt ve Hilafet.......................................................................211

Onuncu Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Bid’at ve Heva Ehline 

Karşı Tutumu

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Bid’at ve Heva 
Ehline Karşı Tutumu......................................................................221

284 İçindekiler



Bid’atçilerin ve Heva Ehlinin Alâmetleri:............................225
Bid’atçilerden ve Heva Ehlinden Sakındırmak
 İçin   Selef   İmamlarının  Tavsiyeleri..............................................228

On Birinci Esas
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in

Yaşam Tarzı ve Ahlâkı

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Yaşam Tarzı ve Ahlâkı.....................235
Selef-i Sâlihin’in Bazı Ahlâkî
 Özellikleri.......................................................................................242

Fasıl: Kur’ân ve Sünnet’e Tabi Olmak ve Bid’ atlerden 
Sakınmak  Konusunda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
İmamlarının  Söz ve Tavsiyeleri...................................................251

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat  Selefi Sâlîhin Akîdesine 
Davetin Şartları ve Kuralları.........................................................261

Davetçilerin Kuralları ve Hareket Noktaları...............................263

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Selefi Sâlîhin
Akîdesi Hakkında Yazılmış Eserler...............................................268

Sonuç..............................................................................................275

İçindekiler......................................................................................281

285İçindekiler




