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GENÇ LER İÇİN AKÂ İD DERS LE Rİ

TA HÂ VÎ ŞER Hİ

Prof. Dr. Mu ham med el-Hu mey yis

Çeviri
M. Emin Akın



guraba "yayında mihenk taşı"

NEDEN GURABA?

َقاَل َرُسوُل هللا صلَّٰى هللا عليه وعلٰى آله وسلَّم: 

»َبدأَ اإلْسَلُم َغِريًبا َوَسَيُعوُد َكَما َبدأَ؛ َفطوبٰى لِلُغَرَباِء« 
]رواه مسلم[

»َفطوبٰى لِلُغَرَباِء؛ الَِّذيَن ُيْصلِحُوَن َما أَْفَسَد الَنّ اُس ِمْن   
َبْعِدي ِمْن ُسَنَِّتي«                                          ]رواه الترمذي[

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmaktadır:

«İslâm garib olarak başladı. Başladığı hale 
geri dönecektir. O halde müjdeler olsun Gura-
ba’ya/gariblere!» 

[Müslim, Kitâbu’l-İmân]

Tirmizî  rivâyetinde:

«Guraba’ya/gariblere müjdeler olsun! On-
lar, benden sonra sünnetimden insanların boz- 
dukları şeyleri düzeltenlerdir.»

[Tirmizî, İmân] 



SUNUŞ

Yüce Allah’a hamd olsun. Allah’ın elçisi efendimiz 
Muhammed’e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun. 

İs lâm top rak la rı 20. yüz yı lın baş la rın da kâ fir le rin is ti
lâ sı na uğ ra mış, şir ke ve zul me da ya nan ide olo jik ha re ket ler, 
ya pı la rı nın ge re ği ola rak ca hi li ye ha ya tı nı top lum la ra yer
leş tirme ye ça lış mış lar dır. İn san la rın he va ve he ves lerin den 
kay nak la nan iti ka dî ve ame lî te ori le rin ha ya ta ha kim kı lın
ma sı için bü yük mü ca de le ler ve ril miş; böy le ce bü tün de ğer
ler altüst ol muş, in san lar ha ki ka ti bul ma da âde ta ça re siz 
kal mış lar dır.

Müş rik le rin ve kâ fir le rin bu mü ca de le le ri ne ti ce sin de 
bü yük çap ta ca hi li ye inanç la rı nın ve âdet le ri nin hü küm 
sür dü ğü göz len mek te dir. Bü tün bu olum suz luk la ra rağ
men müs lü manla rın mü ca de le si ve gay ret le riy le ye ni den 
ye şer me ye ve fi liz len me ye baş la yan İs la mî Uya nış, bü tün 
müs lü man la ra bir müj de, ay nı za man da ye ni bir so luk, 
ye ni bir ne fes ol muş tur. Bu fi liz le rin gü zel mey ve ve re bil
me si, bü tün in san lı ğa o de ğiş mez me sa jı su na bil me le ri de 
an cak ve an cak saf ve te miz bir akî de ile müm kün dür. Bu
nun için ça ğı mız da ki bu uya nış nes li nin akîde si ni tah ri
bat tan ko ru mak ve yeni neslin di mağ la rı na ha ki ki tev hî di, 
“Ehli Sün net ve’lCe ma at” akîde si ni yer leş tir mek ge re kir. 
Ta ki, bu ne sil asil bir yol üze re yü rü sün. Bu uya nış nes li 
ay nı za man da ava mın akîde si ni de bid’at, hu ra fe ve şa ibe
ler den arın dır sın, ha ki ki İs lâm üm me ti mey da na gel sin.
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Gü nü müz de ki İs la mî Uya nış ha re ke tinin doğ ru ve sağ
lam bir yol üze re ola bil me si için top lu mun akîde si nin ıs lah 
edil me si ge rek ti ği, İs la mî eği tim uz man la rı nın da far kın
da ol du ğu ve üze rin de has sa si yet le ça lış tık la rı bir alan dır. 
Bu sa ha da ça lış ma yı ken di üzer le ri ne va cip ad det miş ler dir. 
İs lam’a son ra dan ek le nen şey le ri on dan arın dır mak, di nin 
asıl özü nün or ta ya çık ma sı ve böy le ce İs lam üm me ti nin 
mey da na gel me si için, çok gay ret sar fet mek te dir ler.

Rabbimi zin bi ze lût fet ti ği sa yı sız ni met ler içe ri sin de en 
müs tes na sı şüp he siz ki İs la miyet’tir. İs la mi ilim ler içe ri sin
de de Aka id bü tün di ni hü küm lerin te me li ni teş kil et me si 
ba kı mın dan en şe refi ilim ka bul edil miş tir. Aka id sa ha
sın da Ra sû lul lah ve as hâbının ta kip et ti ği yo lu iz le yen le re 
“Ehli Sün net ve’lCe ma at” adı ve ril miş tir.

İti kâ dî ay rı lık la rın hü küm sür dü ğü hic rî dör dün cü as
rın baş la rın da Ehli Sün net akîde si ni sa vu nan la rın en ba
şın da İmam Ta hâ vî gel mekte dir. Ta hâvî’nin akîde ki ta bı
nın Ehli Sün net akîde si ol du ğu hu su sun da üm me tin si ka 
alim le ri ve fu ka ha ic ma et miş ler dir. Bi zim de bu ne fis ve 
gü zi de ki ta bı seç me mi zin se be bi bu dur.

Ehli Sün net de mek, Ra sû lul lah ve as hâbının ve on la
ra tâ bi olan alim le rin yo lu ve akîde si üze re ol mak de mek
tir. İmam Ta hâvî de on lar dan dır. Ta hâvî akîde si Ha ne fî 
imamların akîde si nin en gü ve ni lir kay nak la rın dan bi ri dir. 
Te’vil den, teş bih ten, tem sil den, ta’til ’den, tec sim den uzak
tır. Net ve sâ f bir akîde dir. 

Ça ğı mız da ki İs lâ mi Uya nı şa ışık tut ma sı ar zu suy la 
Gu ra ba Ya yın la rı ola rak, elHu mey yis’in Ta hâ vî’nin akâ
idi ne yaz dı ğı bu şer hi ya yın lı yo ruz. 

He men bura da; bü tün eser le ri ni neş ret memiz için 
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ya yı ne vi mi ze izin ve ren değerli ilim adamı Prof. Dr. 
Muhammed b. Abdurrahman elHu mey yis’e de te şek kür
le ri mi zi bir borç bi li riz. Al lah ken di sin den ra zı ol sun, ça lış
ma la rın da güç ve kuv vet ver sin.

Bu ki ta bın, ilim ta le be le ri nin elin den düş me yen bir 
ders ki ta bı ol ma sı nı di li yo ruz çün kü o bu na  la yık tır. Bu na 
bi zi zor la yan di ğer bir et ken de İmam Ebû Ha nîfe’yi fı kıh
taamel de bü yük imam ka bul edip de akî de ko nu sun da 
O’nun gö rüş le ri ni terk et me nin or ta ya çı ka ra ca ğı çe liş ki
dir. Böy le si bir yan lış tu tum dan kur tul ma mız el bet te İmam 
Ta hâ vî’nin; bu, İmam Ebû Ha nî fe ’nin iti kâ dıdır di ye rek or
ta ya koy du ğu akî de met ni “Ta hâ vî Akî de si”ni öğ ren mek le 
müm kün ola cak tır.

Bu ki ta bı neş ret me mi zi biz le re na sip eden Al lah’a son
suz hamdü se nâ lar, peygamberimiz Muhammed’e, âilesine 
ve ashabına salât ve selâm ol sun.

guraba





İmam Ta hâ vî’nin Ha ya tı

İs mi

Ebû Ca’fer Ah med b. Mu ham med b. Se lâ me elEz dî et
Ta hâvî’dir.

Do ğu mu ve Tah si li 

H. 239’da Mı sır’da doğ du. Ora nın şart la rı na gö re ilim 
tah sil et ti. İlk ho ca sı ba ba sı Ah med b. Mu ham med b. Se
lâ me’dir. Ya nın da en çok ilim tah sil et ti ği özel ho ca sı ise 
da yı sı İs ma il b. Yah yâ elMuze nî’dir. elMuzenî, İmamı 
Şa fiî’nin en ya kın ve en fa kih ar ka da şı ve ta le be le rin den bi
riy di. İmam Ta hâ vî tah sil ha ya tı bo yun ca mem le ketli si ve 
ya ban cı bir çok âlim den ders al mış tır.

Kâ hi re’ye ge len bü yük âlim ler le bu lu şup gö rüş me im
kâ nı bu lan Ta hâ vî, on la rın ilim le rin den is ti fa de et miş tir.

Ta hâ vî’nin Ho ca la rı ve İl mî De re ce si

Ta hâvî’nin ken di le rin den ilim tah sil et ti ği 300’den faz
la ho ca sı var dır. Ehli ilim den olan ho ca la rı nın bir ço ğu 
Ta hâ vî’yi medhü se nâ et miş ler dir. Mı sır’lı lar dan İbn Yû
nus şöy le de miş tir: “Ta hâvî, si ka dır, fa kîh dir, âlim dir; 
onun gi bi bir ilim ada mı da ha gel me di.” Biz ce bu şe hâ det, 
İma m Ta hâ vî’nin ilim de re ce si ni or ta ya koy ma sı ba kı mın
dan ye terlidir. Çün kü İb n Yû nus’un kav li Mı sır’lı lar için en 
sağ lam söz dür. İmam Ze he bî ise Tâ rî hu’l-Ke bîr’in de şöy
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le der: “Fa kîh , mu had dis , ha fız , bü yük İs lâm âlim le rin den 
bi ri dir.” İbn Ke sîr, el-Bi dâye ve’n-Ni hâ ye ki ta bın da şöy le 
söy le miş tir: “Si ka , mu had dis , ha fız  ve bü yük ön der lik ve 
ör nek li ği olan bir âlim dir.” Ay nı sö zü İbn Esîr de Lu bâb’da 
söy ler. Hakkında buna benzer pek çok söz söylenmiştir.

İmam Ta hâ vî, ön ce den Şa fiî mez he bin de iken, son ra
dan Ha ne fî mez he bi ni ter cih et miş tir. Bu ter ci hi nin se be bi, 
o za ma nın ca hil le ri nin Ha ne fi mez he bi ne sal dır ma sıy dı de
ni r se de, ger çek se be bin ho ca sı ve da yı sı olan İmam Mu ze
nî’nin, me se le le rin çö zü mü için de vam lı ola rak İmam Ebû 
Ha nîfe’nin ki tap la rı na baş vu rup in ce le me sin den, Tahâvî 
Ha ne fi mez he bi ne mey let miş tir. 

An cak bu meyl ca hi la ne, ta as sub için de ve ku ru bir 
tak lîd şek lin de de ğil dir. Zi ra İmam Tahâvî müc te hid bir 
alim dir. Sahîh kavil ne re de ise, Ebû Ha nî fe Me to du ile o 
doğ ru nun ya nın da yer al mak tay dı.

Tahâvî’nin il mi gü cü hak kın da söy le nen ler ile mey da
na ge tir di ği eser ler (ki fı kıh, akîde, müş kil ve ah kâm ko nu
sun da eş siz eser ler ver miştir), onun de ğe ri ni, açık bir şe kil
de or ta ya koy mak ta dır.

Eserleri
1 el-Akîde tu’t-Ta hâ viy ye: (Eli miz de ki şer hi ni oku du

ğu nuz eser.)

2 Şerhu Ma âni’l-Âsar: Bu ki tap ta fık hî me se le le ri kay
nak la rıy la ve de lil le riy le ar ze der. Ule mâ ara sın da ih ti lafı 
olan me se le ler de de li li kuv vet li ola nı ter cih eder. Ye ni baş
la yan ilim ta le be si için, bu ese ri oku mak, öz gür bir il mi 
şah si ye tin oluş ma sın da oldukça fay da lı dır.

3 Muş ki lu’l-Âsâr: Tahâvî bu ese rin de de hadîs ler de ki 
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müş kil le ri çö züm le miş tir. Ken di dev rin den ön ce ya zı lan
lar la ve ken din den son ra ya zı lan lar la mu ka ya se si ya pıl dı
ğın da bu eser Tahâvî’nin hadîs sa ha sın da ki vu ku fi ye ti ni 
çok açık bir şe kil de or ta ya koy mak ta dır. Tahâvî problemli 
gö rü nen hadîsin râ vîle ri ni ve rir, râvîle rin hallerini inceler, 
ko nu ile il gi li ayet ve rir, lü gat ka ide le ri ni kul la nır, ayet le
rin nü zul se be bi ni ve hadîs le rin vü rûd se bep le ri ni zik re dip, 
ne ti ce de müş ki lin gi de ril me si doğ rul tu sun da an la dı ğı ma
na yı us ta lık la ve ze ki ce or ta ya ko yar, me se le yi mu al lak ta 
bı rak maz.

4 Muh ta sar fi’l-Fı kıh alâ fu rûi’l-Ha ne fi yye: Bu eser de 
Ha ne fi mez he bi ne gö re fer’î me se le le ri en sa hîh ri vâyet le ri
ne, di râ yet ve fet vâ  açısından en kuv vet li le ri ne da ya na rak 
özel bir şe kil de top la mış tır. Ha ne fî mez he bin de ya zı lan ilk 
muh ta sar dır.

5 Su ne nu’ş-Şa fiî: Bu eser de da yı sı ve ho ca sı olan Mu
ze nî’nin İmam Şa fiî’den din le di ği hadîs le ri top la mış tır. Bu 
ese rin İs lâm dün ya sı için en bü yük öne mi Ha ne fî bir ali
min, Şa fiî’nin bi rin ci kay nak tan söz le ri ni ve fık hî gö rüş le
ri ni top la mış ol ma sı dır. Bu da o za man ki alim le rin bir bir
le ri ne kar şı ta as sup için de ol ma dı ğı nı, mez hep le rin de he vâ 
ve he ves ten kay nak lan ma dı ğı nı gös te rir.

Tahâvî’nin İs lâm kay nak la rın da ya yım lan mış ve ya
yım lan ma mış da ha bir çok eser le rin den bah se dil mek te dir. 

Biz bu ra da şa he ser ka bul edi len en meş hur eser le rin
den bir ka çı nı zik ret tik.

Ölü mü
İmam Tahâvî, hicrî 321’de ve fat et miş tir. Al lah rah met 

etsin ve ondan ra zı ol sun. 



 



ÖNSÖZ

Hamd, an cak Al lah için dir. O’na ham de der, O’ndan 
yar dım ve mağ fi ret di le riz. Ne fis le ri mi zin şer rin den, amel
le ri miz in kötülüklerinden Allah’a sı ğı nı rız. Al lah’ın hi
dâye te ilettiğini hiç kimse sap tı ramaz, saptırdığını da hiç 
kimse hidâyete iletemez. Şehâdet ederim ki Allah’tan başka 
hak ilah yoktur. O bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine 
şe hâ det ede rim ki, Mu ham med O’nun ku lu ve Ra sû lü dür.

“Ey îmân eden ler! Al lah’tan, O’na ya ra şır şe kil de kor
kun ve an cak Müs lü man lar ola rak can ve rin.” (3/Âl-i İm-
rân,”/102)

“Ey in san lar! Si zi bir tek ne fis ten ya ra tan ve on dan da 
eşi ni ya ra tan ve iki sin den bir çok er kek ler ve ka dın lar üre
tip ya yan Rab bi niz den korunup sakının. Adı nı kul la na rak 
bir bi ri niz den di lek te bu lun du ğu nuz Al lah’tan ve ak ra ba lık 
hak la rı na ri ayet siz lik ten de sa kı nın. Şüp he siz Al lah si zin 
üze ri niz de gö zet le yi ci dir.” (4/en-Ni sâ, 4/1)

“Ey îmân eden ler! Al lah’tan kor unup sakının ve doğ ru 
söz söy le yin. Tâ ki Al lah iş le ri ni zi dü zelt sin ve gü nah la rı
nı zı ba ğış la sın. Kim Al lah’a ve Ra sû lü’ ne ita at eder se, bü
yük bir kur tu lu şla kurtulmuş olur.” (33/el-Ah zâb, 33/70-71)

Bun dan Son ra:

Mu hak kak ki, söz le rin en doğ ru su Al lah’ın Kitâbı, 
yol la rın en ha yır lı sı Mu ham med sal lal la hu aley hi ve  sellem’in 
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yo lu dur. İşlerin en kö tü sü ise son ra dan uy duru lan lar dır. 
Son ra dan uy du ru lup di ne so ku lan her iş bid’at, her bid’at 
sa pık lık ve her sa pık lık da ateş te dir.

Bu ki tap, Ehli Sün net ve’lCe ma at akî de si nin, Üm
met’in fa kîh le rin den Ebû Ha nî fe  enNu’man b. Sâ bit el
Kû fî, Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İb râ hîm elEn sâ rî ve Ebû Ab dil
lah Mu ham med b. Ha sen eşŞey bâ nî’nin mez he bi ne gö re; 
İmam Ebû Ca’fer etTa hâ vî’nin tas nîf et ti ği akâ id ki ta bı nın 
kı sa ve özet bir şer hi ve açık la ma sı dır. Al lah ona rah met 
etsin; ger çek ten de çok gü zel ve fay da lı bir eser mey da na 
ge tir miş tir. Na sıl fay da lı ol ma sın ki? O, adı ge çen imam la
rın akî de si ni nak let me de en gü ve ni lir âlim ler den dir. Zi ra 
o, Ha ne fî mez he bin de çok de rin ve kök lü bir il mî mer te be
ye sa hip ti. Ha ne fî imam la rı nın akî de si ni tes bit et me de gü
ve ni lir alim le rin baş la rın da yer alır. Çün kü hem fa kîh le rin 
nez din de, hem de mu had dis le rin nez din de “si ka=gü ve ni
lir” bir kim se dir.

İmam la rın he men he men ta ma mı, Ta hâ vî’nin ka rar laş
tır dı ğı bu akâ id met ni ni ka bul ile karşılamışlardır. Bu nun 
için bu akî de met ni ne bir çok şerh ler ve ta’lik ler ya zıl mış tır. 
Bu ça lış ma la rın ki mi si Sün net’e uy gun bir şe kil de, ki mi si 
de kelâm cı la rın me to du üze ri ne ya pıl mış tır. Bu şerh le rin 
en zen gi ni ve en ya rar lı sı, İmam İbn Ebi’lİzz elEz raî el
Ha ne fî’nin ça lış ma sı dır. O, Ta hâ vî’nin ri sa le si ne şerh ya
zar ken şu üç me se le ye hususen işaret edip açık la ma ge tir
miş tir:

1 Ta hâvî, “baş lan gı cı ol ma yan ka dîm” ibaresini kul
la nır. Bu tabir kelâm cı la rın ortaya attıkları şeylerdendir. 
Yüce Allah ken di si ni yahut Ra sû lü sallallahu aley hi ve  sel lem’in 
O’nu isimlendirdiği isim ler den baş ka bir şey le isim len di ri
le mez.
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2 “Yüce Allah had lerden, sınırlardan, er kanlardan, 
or gan lardan ve alet ler den mü nez zeh tir” sö zü. Bu la fızlar 
Kur’ân ve Sünnet’te ne is bât ve ne de in kâr ama cıy la vâ rid 
ol mamıştır. Ak si ne bu, ke lâm cı la rın çıkardığı şeylerden
dir. Şe rî’ la fız la rı kul lan mak ise daha evladır.

3 “Îmân; dil ile ik rar, kalp ile tasdîk tir” sö zü. Ta hâ vî 
böy le ce amel le ri “îmân”ın adı nın dı şı na çı ka rı r. Bu, muh
te lif fıkhî mez hep ler den se lef âlim le ri nin it ti fak et tik le ri  
gerçeğe ay kı rı dır.

İmam Ta hâvî’ye, İbn Ebi’lİzz’e ve di ğer imam la rın 
hep si ne Sün net’e ve Ehli Sün net ve’lCe ma at akî de si ne 
hiz met et tik le ri için, Al lah rah met ey le sin.

Ben de bu “Akîde”yi yeni başlayan ilim ta le be le ri ne ve 
ge nel ola rak Müs lü man la rın hep si ne ya rar lı ol ma sı için 
çok öz bir bi çim de açık la dım.

Al lah’tan di le ğim, bu ki ta bı mı müs lü man la ra ya rar lı 
kıl ması ve onu kı yâ met gü nü mî zâ nım da ağır gel me si için 
iyi amel ta ra fı na koy masıdır! Al lah bü tün ni yet le rin ga ye
si dir. O bi ze ye ter! O ne gü zel ve kîl dir! Du alarımı zın sonu 
âlem le rin Rab bi olan Al lah’a hamd etmektir.

Prof. Mu ham med b. el-Hu mey yis

 





Bİ RİN Cİ DERS

İmam Ebû Ca’fer et-Ta hâ vî el-Ha ne fî el-Mıs rî rah me-
tul la hi aleyh şöyle der:

Bu risâle; üm metin fa kîhleri olan:
Ebû Ha nîfe enNu’mân b. Sâ bit elKû fî, 
Ebû Yû suf Ya’kûb b. İb râ hîm elEnsâ rî ve 
Ebû Ab dil lah Mu ham med b. Ha sen eşŞey bâ nî’nin Al-

lah on lar dan ra zı ol sun, mezhebi üzere Ehli Sün net ve’lCe ma at(1)     

(1) Ehl-i Sünnet: Sünnet kelimesi sözlükte: Yol ve siyer manalarına g 
lir. Terim olarak: İlimde, itikâdda, fiil ve sözde, Rasûlullah sallallâhu 
aleyhi ve sellem’in bıraktığı ve ashâbının üzerinde yürüdüğü yoldur. 
Tersi ya da zıddı ise; bid’attır.

 Cemaat: Cemaat kelimesi sözlükte: Toplanmak, bir araya gelmek 
manalarına gelir. Bir topluluk herhangi bir şey için toplanıp bir ara
ya gelirse onlara ‘cemaat’ denir. Bunun zıddı ise, tefrika ve ayrılıktır. 
Terim olarak anlamına gelince: Cemâat, ümmetin selefidir. Sahabe, 
Tabiîn, Tebeu’tTabiîn ve kıyâmete kadar bunların metodu üzere yü
rüyenler cemaattir.

 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: Onlar, itikâd ve amelde Rasûlullah sal
lallahu aleyhi ve sellem’in ve ashâbının metod ve çizgisini izleyen
lerdir. Tabi olur ve bid’atten uzak kalırlar. Onlara uymak kurtuluş, 
ayrı düşmek dalâlettir. Ehli Sünnet ve’lCemaat mutedildir. İfrat 
ve tefritten uzaktır. Onlar, ümmetin yetmiş üç fırkası içinde orta 
(dengeli) yolu tutan tek fırkadır.

 Ehli Sünnet’in zıddı ise, ehli bid’attir. Bunlar beş ana fırkadırlar.
 1- Haricîler, 2- Rafizîler, 3- Mürcie, 4- Kaderiye, 5- Cehmiyye.
 Ehli Sünnet’in hikmet vasfına sahip oluşunun göstergesi, ehli 

bid’atin aksine, karşısındakilere ilim ve adâlet ile hüküm verme
sidir. Ehli Sünnet ulemasına göre, Ehli Sünnet terimi, Selefi 
Salihîn ile aynı ölçü ve manadadır. Aynı zamanda onlara Ehli 
Eser ve Ehli Hadîs de denir. Taifei Mansura ve Ehli İttiba’da on
lara verilen adlardandır. Bu hususlar ümmetin selefinin icması ile 
sâbittir. (Yayıncı)
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akî de sine(2) usûlu’ddîn’de onların hangi inanca sahip ol
duklarına ve kendisiyle âlemlerin rabbine ibâdet ettikleri 
itikâda dâir bir açık la ma dır.

َه   اللَّ إِنَّ  ِه:  اللَّ بَِتوفِيِق  ُمْعَتـِقِديَن  ِه  اللَّ َتوِحيِد  فِي  َنُقوُل 
َواِحٌد الَ َشِريَك َلُه

1. “Yüce Allah’ın tevhîdi hakkında, Allah’ın tevfîkine 
inanarak: Deriz ki: Şüphesiz ki Allah birdir, O’nun 
hiçbir ortağı yoktur.” 

ŞERH:

Ortak; bir şey de his se si olan kim se dir. Yüce Allah her 
hususta bir dir. Za tın da bir dir, fi il le rin de bir dir, isim ve sı
fat la rın da bir dir, ibâdet edilmeye gerçekten layık olup, bu 
hussuta tek hak sahibi oluşunda birdir. Bu sayılanların hiç
bi ri sin de or ta ğı yok tur. Yine, ya rat ma sın da ve em rin de de 
herhangi bir şe rî ki (or ta ğı) yok tur.

(2) Akîde: Akîde, lugatta; Düğüm, sağlam bağ, rabt anlamlarına gelir. 
Genel manada ise; iddia ile, ısrar ile bağlı olmak anlamına gelir. 
Toparlamak gerekirse, eğer, insanoğlu tam bir itminan ile neye 
bağlanırsa, ona akîde denir.

 Terim olarak anlamı ise: Şeksiz ve şüphesiz, kesin ve huzuru kalb 
ile bağlanılan îmâna ‘akîde’ denir.

 İslamî ıstılahta akîde: Şüphe götürmez şekilde Allah’a, meleklere, 
peygamberlere, kitaplara, âhiret gününe, kadere ve Rasûlullah’ın 
haberi ile sabit olan bütün gaybî şeylere, Sahabei Kiram’ın icma 
ettiği hususlara inanmak hakkında kullanılır.

 Burada hemen belirtilmesi gereken bir husus şudur. ‘Akîde’ kavra
mı yalın olarak kullanıldığı zaman; yani ‘İslam Akîdesi’ denildiği 
zaman kasdedilen akîde, Ehli Sünnet Akîdesidir. Çünkü, Kitap ve 
Sünnet üzere olan cemaatin, Ehli Sünnet olduğunda icma vardır.

 Ancak; Ehli Sünnet, akîde kavramını farklı kelimelerle de ifade 
etmiştir. Tevhid, Sünnet, Usûli’dDîn, Fıkhu’lEkber, Şerîa, Îmân, 
kelimeleri hep ‘akîde’ manasındadırlar. (Yayıncı)
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“Ya rat ma ve em ret me O’nun de ğil mi dir?” (el-A’raf, 54)

“Al lah’tan başka gök ten ve yer den si ze rı zık ve ren bir ya-
ra tı cı mı var?” (Fâ tır, 3)

Kâinatın tümünde; ya rar, za rar, öl dür me, di rilt me 
ve bun dan baş ka her tür lü ta sar ruf ve ted bi r hususunda 
O’nun hiç bir or ta ğı yok tur. Aynı şekilde O’nun isim le rin
de ve sı fat la rın da da or ta ğı yok tur. Ulûhiyyetinde de, yani 
ibâdetlere tek başına lâyık oluşunda da O’nun herhangi bir 
ortağı yoktur. 

Ku lun tevhîdi; bu şirk tür le ri nin hep sin den kur tu lup 
bu nun ak si olan va cip tev hîdi tüm çeşitleriyle yerine getir
medikçe tamamlanmış olmaz. Böylelikle O’nu hem ru bû bi
yye tin de ve fiillerinde tevhîd eder, hem isimlerinde ve sıfat
larında tevhîd eder ve sadece yaratıcının hakkı olan sıfat
larla hiçbir yaratılmışı sıfatlandırmaz, hem de ulûhiyetin de 
tevhîd eder ve  ibâdet le rin hiçbir çeşidini O’ndan başkasına 
yöneltmez. Sadece O’na dua edip yalvarır, sadece O’ndan 
yardım ister, sadece O’na kurban keser, sadece O’na adak 
adar ve sair ibâdetleri sadece O’na yapar.

“An cak Sa na ibâdet eder ve an cak Sen den yar dım di le-
riz.” (Fa ti ha: 5)

“Ben, cin le ri ve in san la rı an cak Ba na ibâdet et sin ler 
di ye ya rat tım.” (ez-Za ri yat: 56)

َواَل َشْيَء ِمْثُلُه
2. “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.”

َواَل َشْيَء ُيْعِجُزُه
3. “O’nu hiçbir şey âciz bırakamaz.”
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َواَل إَِلَه َغْيُرُه
4. “O’ndan başka hak ilâh yoktur.”

ŞERH:

“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.”

Bu, Tev hid’in te mel kâ ide le rin den dir. Yüce Allah’a, 
“O’nun benzeri hiç bir şey yok tur. O işi tendir, görendir.” (eş-
Şû râ: 11) di ye iti kâd edil me li dir. O, ya rat tık la rından hiç bi ri
ne ben ze mez. Ya rat tık la rı nın da hiç bi ri O’na benzemez. Ne 
zâtın da, ne fi il le rin de, ne isim le rin de, ne sı fat la rın da ne de 
hakları hususunda. 

“O’nu hiçbir şey âciz bırakamaz.”

O, di le di ği her şe yi yap ma ya ka dîr dir. “Bir şe yin ol ma-
sı nı di le di ğin de O’nun işi sadece, ona “ol” de mek ten iba ret-
tir. O da he men oluverir.” (Ya sin: 82)

Hiç bir şey O’na zor gel mez ve hiç bir şey O’nu âciz bı
rakamaz: “Ne göklerde ve ne de yerde, Allah’ı âciz bırakacak 
hiçbir şey yoktur. O, her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye hak-
kıyla kadîrdir.” (Fâ tır: 44)

Bu, O’nun kud re ti nin ta ma mı ve kud re ti nin ke mâ lin
den dir. Ne yi di le diy se o ol muş tur. Ne yi de di le me miş se o 
ol ma mış tır. Bu da O’nun, ru bû bi ye ti nin ke mâ lin e delâlet 
etmektedir.

“O’ndan başka hak ilâh yoktur.”

İlah, ma’bûd demektir. O halde ilah, ibâdet edilenin ta 
kendisidir. Her ki şi nin de ila hı, ken di si ne ibâdet et ti ği dir. 
Bu, bü tün ra sûl le rin çağ rı sı olan ke li mei tev hîddir. “Biz 
her üm met te, Al lah’a ibâdet edin ve tâ ğût tan ka çı nın di ye 



Gençler İçin Akâid Dersleri 21

bir rasûl gön der dik.” (en-Nahl: 36)

Kelimei tevhîd’in an la mı şudur: “Al lah’tan baş ka 
ibâdet olunmayı hak eden yok tur.” Çün kü ya ra tan ve rı zık 
ve ren, mâ lik ve mü deb bir O’dur. Bu sebeple O; tek ba şı na, 
baş ka sı or ta ğı ol ma mak şar tıy la tüm ibâdet le re müs te hak
tır. O’ndan baş ka ken di si ne ibâdet edi lenlere ise, an cak bâ
tıl bir yol la ibâdet edil miş olur. “Bu böyledir! Çünkü Allah, 
hakkın ta kendisidir. O’ndan başka yalvarıp durdukları ise 
bâtıldan başka bir şey değildir” (el-Hacc: 62)

Böyledir, çünkü on lar dan hiç biri em ret me, ta sar ruf ve 
her türlü işi idare etme hususunda hiç bir şe ye mâ lik de
ğil ler dir. Bu söz de, Al lah’tan başkası na ibâdetin red di ile, 
sa de ce Al lah’a ibâdetin is bâ tı var dır. Bu söz den an la şıl dı ğı
na gö re, Al lah’tan başkası na ibâdet et mek kü für dür, çün kü 
ibâdetin sa de ce Al lah’a yönelmesi gerekir. Bu tev hîdi ulû
hi yyet’tir.

Özet:

Yüce Allah zâ tın da birdir, isim ve sı fat la rın da birdir. 
İbâdet edilmeye hak sa hi bi olmada birdir. Bun la rın hiç 
 bi ri sin de ya rat tık la rı ndan hiç  bi ri ne ben ze mez. O her şe ye 
gü cü ye ten dir. Hiç bir şey O’nu aciz bı ra ka maz ve hiç bir şey 
O’na zor gel mez. O’ndan baş ka hiç kim se ibâdet edil me ye 
müs te hak de ğil dir.

Konuların Anlaşılması İçin Sorular:

1. Al lah’ın birliği ne de mek tir?

2. Tev hid’in üç çe şi di ne dir?

3. Şir kin üç çe şi di ne dir?

4. Bü tün Pey gam ber le rin ken di si ne da vet et ti ği söz ne dir?
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َقِديٌم بَِل اْبتَِداٍء، َدائٌِم بَِل اْنتَِهاٍء
5. “(Allah) Başlangıçsız olarak kadîm, sonsuz olarak 
dâimdir.”

اَل َيْفنَى َواَل َيبِيُد
6. “Ne sonu gelir, ne de yok olur.”

َواَل َيُكوُن إاِلَّ َما ُيِريُد
7. “O’nun dilediğinden başkası olmaz.”

ŞERH:

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

Ka dîm sözlükte, “baş kasından  ön ce olan” de mek tir. 
Ka dîm, Yüce Allah’ın isim le rin den de ğil dir. On dan kasıt, 
sonsuz olarak dâim ve bâki olduğu gibi hiçbir şeyin O’ndan 
önce olmadığıdır. Bu da, Yüce Allah’ın şu sö zü nün an la mı
dır: “O evveldir ve âhirdir!” (el-Ha dîd: 3) Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in de açıkladığı gibi “Ev vel”, ken di sin den ön ce hiç
bir şey ol ma yan ; “Âhir” ise, kendisinden son ra hiç bir şe yin 
ol ma yandır. Bundan dolayı,

“Ne sonu gelir, ne de yok olur.”

Bu, “ne he lâk olur ve ne de zevâl bulur.” de mek tir. 
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Nitekim, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Yeryüzün de ki 
her şey yok olu cu dur. An cak ce lâl ve ik râm sa hi bi Rabbinin 
yüzü bâ ki ka la cak tır.” (er-Rah man: 26-27) “O’nun yüzü ha riç 
her şey he lâk olu cu dur.” (el-Ka sas: 88)

Yüce Allah ya rat tık la rını fenâ buldurur, ancak kendisi 
fenâ bulmaz. Onları yok eder; an cak ken di si yok olmaz. O 
her şe yin yok ol ma sın dan son ra, kalıcı olan âhirdir.

“O’nun dilediğinden başkası olmaz.” 

Yüce Allah’ın di le di ği  herşeyi yapmaya gü cü ye ter. “Fa-
kat, Al lah di le di ği ni yapar.” (el-Ba ka ra: 253)

Yüce Allah bir işi yapmayı di le di ği za man, onu, ya rat
tık la rının tamamı is te me se ler de yapar. Eğer Al lah bir şe yi 
di le me diy se, yaratılmışların hepsi bir araya gelse onu va re
de mez ler. Bu, gerçekleşmemesi imkansız olan kevnî kaderî 
irâdedir. Kâinatta mey da na ge len ha yır ve şer türünde her
şey an cak O’nun irâde ve meşîetiyle olur. O’nun ira de si ne 
kim se ga le be ça la maz. Al lah ne yi is te miş se o olur. Ne yi de 
is te me miş se o ol maz. Bu nun de lil le ri ger çek ten sa yı la ma
ya cak ka dar çok tur.

اَل َتْبُلُغُه اْلَْوَهاُم، َواَل ُتْدِرُكُه اْلَْفَهاُم
8. “Vehimler O’na erişemez. Kavrayışlar O’nu idrâk 
edemez.”

َواَل ُيْشبُِه اْلََناَم
9.  “O hiçbir yaratılmışa benzemez.”

َحيٌّ اَل َيُموُت، َقيُّوٌم اَل َينَاُم
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10.  “O Hayy’dır, ölmez, Kayyûm’dur, uyumaz.”

ŞERH:

“Vehimler O’na erişemez. Kavrayışlar O’nu idrâk edemez. 
O hiçbir yaratılmışa benzemez.”

Yani, zanlar O’na ulaşamaz. Şüphesiz ki Yüce Allah’ı 
ya rat tık la rın dan hiç bi ri si il miyle kuşatamaz. Nitekim Yüce 
Al lah şöyle buyurur: “O’nu ilimleriyle ku şa ta maz lar” (Ta ha: 
110) Zan lar, dü şün ce ler, ha yal ler ve ta sav vur lar O’nu id rak 
ede mez. Ya rat tık la rın dan hiç kim se O’nun zâ tı nın hakika
tini bi le mez. Zi ra O; ne zâ tın da, ne isim le rin de, ne sı fat la
rın da, ne de fiil le rin de ya rat tık la rın dan hiç bi ri si ne ben ze
mez. Her eksiklik ve kusurdan münezzeh yüce ve yüksek 
olan O zâtın hiçbir benzeri yoktur.

“O Hayy’dır, ölmez, Kayyûm’dur, uyumaz.”

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “(Yer) üze rin-
de olan her şey fa ni dir. Ce lal ve ik ram sa hi bi olan Rabbinin 
yüzü ise bâ kî dir.” (Rah man: 26-27) “O’nun yüzünden baş ka her 
şey he lak olu cu dur.” (el-Ka sas: 88) “Ölümsüz ve daima diri olan 
Allah’a güvenip dayan.” (el-Fur kan: 58)

O, da ima di ri dir. Ölüm O’na ula şa maz. O Kay yûm’dur. 
Ne ga
kâinatın tüm den ge le ri alt üst olur. Ak si ne O, yönetim ve 
idâresindeki bütün işleri tek başına görendir. Bütün bun
larda, Al lah’ı ya rat tık la rı na ben ze ten ve bu sebeple tekfîr 
edilen mü şeb bi he fırkasına reddiyye vardır.

َخالٌِق بَِل َحاَجٍة، َراِزٌق بَِل ُمْؤَنٍة
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11. “Muhtaç olmayarak yaratan, külfetsiz olarak rızık 
verendir.”

ٍة ُمِميٌت بَِل َمَخاَفٍة، َباِعٌث بَِل َمَشقَّ
12.  “Korkusuzca öldüren, meşakkatsizce diriltendir.”

ŞERH:

Şüphesiz ki Yüce Allah, ya rat tık la rı nı, on la ra ih ti ya cı 
ol du ğun dan ve ya on lar dan bir yar dım almak için ya rat ma
mış tır. On la rı an cak, ken di si ne ibâdet et sin ler di ye ya rat
mış tır: “Cin le ri ve in san la rı ba na ibâdet et mekten başka bir 
şey için ya rat madım.” (ez-Za ri yat: 56)

Yine O, subhânehu ve teâlâ, in san la ra, cin le re, kuş la
ra, vah şi hay van la ra, mü’min le re ve kâ fir le re rızık verdiği; 
is te ye ne is te di ği ni ihsan ettiği hal de, bu, O’nun mül kün
den hiç bir şey ek sil tmez. Gök le rin ve ye rin sevk ve idaresi 
O’nun elin de dir.

Yine O, subhânehu ve teâlâ, ya rat tık la rı nı hiçbir kor
ku ya ka pıl ma dan öl dü rür: “Ne fis le ri za ma nı ge lin ce Al lah 
öl dü rür.” (ez-Zü mer: 42) “O’nun hük mü ne en gel ola cak yok-
tur.” (Ra’d: 41) “(Al lah) yap tı ğın dan so rum lu ol maz, on lar 
(in san lar) ise so rum lu tu tu la cak lar dır.” (el-En bi ya: 23)

Kı yâ met gü nü ölü le ri de O di ril tir: “Küfreden ler ye ni-
den di ril til me ye cek le ri ni id dia et ti ler. De ki: Ha yır, Rabb’im 
adı na an dol sun ki, siz, mu hak kak ye ni den di ril ti le cek si niz. 
Son ra mut la ka yap tık la rı nız dan ha ber dar edi le cek si niz. Bu, 
Al lah’a çok ko lay dır.” (et-Te ğa bûn: 7) “Rabb’imiz! Sen şüp he siz 
ki in san la rı ken di sin den şüp he ol ma yan bir gün de ye ni den 
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bir ara ya ge ti re ceksin!” (Âl-i İm ran: 9)

Buna göre Yüce Allah, ölümlerinden son ra kıyâmet gü
nünde insanları diriltip yattıkları kabirlerden kaldırır. Bu 
O’na hiç zor de ğil dir. Yer yü zü nü öl ümünden son ra gökten 
su in di re rek di ril tip bit ki ler le do na tan Al lah, elbette in san
la rı öl dük ten son ra ye ni den di rilt me ye gü cü ye ten dir:

“İş te biz ölü le ri böy le ce ye ni den çı ka rı rız. Umu lur ki dü-
şünüp ibret alırsınız.” (el-A’raf: 57)

On la rı ilk olarak ya ra tan, öl dür dük ten son ra yeniden 
diriltmeye kâ dir dir. Bu, O’na çok da ha ko lay dır.

Özet:

Yüce Allah evvel ve âhir dir. Hayy’dır, öl mez. Dilediği 
herşeyi yapandır. Yaratılmışlar O’nu ilimleriyle kuşata
mazlar. O’nu ne bir uy ku ve ne de bir uyuk la ma tu ta r, O’na 
yap tı ğın dan so rul maz, bi la kis onlar he sa ba çe kilirler.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular:

1. Ka dîm Al lah’ın isi mlerin den mi dir?

2. “Sa de ce O’nun is te di ği olur” ne de mek tir?

3. Al lah’ın ira de sin de or ta ğı var mı dır?
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َما َزاَل بِِصَفاتِِه َقِديًما َقْبَل َخْلِقِه، َلْم َيْزَدْد بَِكْونِِهْم َشْيًئا 
َأَزلِيًّا  بِِصَفاتِِه  َكاَن  َوَكَما  ِصَفتِِه،  ِمْن  َقْبَلُهْم  َيُكْن  َلْم 

ا َكَذلَِك اَل َيَزاُل َعَلْيَها َأَبِديًّ
13. “O mahlukatı yaratmadan önce de sıfatları ile 
kadîm idi. Onları var etmekle önceden sahip olmadığı 
bir sıfata sahip olmuş değildir. Sıfatları ile ezelî olduğu 
gibi aynı sıfatlara sahip olarak ebedîdir.”

َواَل  “اْلَخالِِق”،  اْسَم  اْسَتَفاَد  اْلَخْلَق  َخَلَق  ُمنُْذ  َلْيَس 
ِة اْسَتَفاَد اْسَم “اْلَباِري” بِإِْحَداِث اْلَبِريَّ

14. “O “el-Hâlık” adını mahlukatı yarattığından itiba-
ren kazanmadığı gibi, “el-Bârî’” ismini yaratıkları mey-
dana getirmekle kazanmış değildir.”

ŞERH:

“Eze lî”, baş lan gı cı ol ma yan, ön ce den son suz olan dır. 
“Ebe dî” ise, so nu ol ma dan bâ kî ka lan dır. Yüce Allah’ın sı
fat la rından her biri, ya rat tık la rı nı ya rat ma dan önce ezel î 
olarak kendisi hakkında sâ bittir. Bu sı fat la rın hep si “ke
mâl” sı fat la rı dır. Çünkü buu sı fat la rın ol ma ma sı ve ya yok 
ka bul edil me si ek sik lik tir. Al lah’ın da daha önce eksiklik



Tahâvî Şerhi28

leri varken sonradan ke mal sı fat la rı olması imkansızdır. O, 
subhânehu ve teâlâ, insanların yaratılmasından sonra bir 
sıfat kazanmış değildir. Bilakis bütün sıfatları onları ya
ratılmasından önce kendisi hakkında sâbittir. Nitekim O, 
subhânehu ve teâlâ, aynı şekilde sı fat la rıy la eze lî dir. Bu sı
fat lar as lâ ve hiç bir şe kil de so na er mez. Bi la kis, Al lah ile 
bir lik te daima var ola cak tır. 

O, sub hâ ne hu ve teâlâ, ya rat tık la rı nı ya rat ma dan önce 
de “ya rat ma” sı fa tı na sa hip ti. On la rı hiç ya rat ma say dı da 
bu isim le isim len di ri lir di. Al lah’ı bu isim le isim len dir mek, 
ya rat tık la rı nı fi ilen ya rat tık tan son ra mey da na gel miş de
ğil dir. Aynı şekilde “Bâ rî” is mi ni de, mah lû ka tı ya rat tık tan 
son ra al mış de ğil dir. O, on la rı ya rat ma dan ön ce de “Bâ rî” 
adı na sahiptir. “Bâ rî”, bir benzerleri yokken hiçbir şeye bak
madan ve örnek almadan yaratan, demektir. O’nun isim le ri 
ve sı fat la rı, zâ tı gi bi, ka dîmdir. Al lah Ra sû lü sallallahu aley hi 
ve  sel lem’in ha ber ver di ği ne gö re, Yüce Allah ya rat tık la rı nın 
kaderlerini, gök le ri ve ye ri ya ra tma dan el li  bin yıl ön ce tak
dir et miş tir.(3)

َواَل  اْلَخالِِق  َوَمْعنَى  َمْرُبوَب،  َواَل  ُبوبِيَِّة  الرُّ َمْعنَى  َلُه 

َمْخُلوَق
15. “O, Rab’lık edilecek hiçbir varlık yokken rubûbiy-
yetin manasına sahipti. Hiçbir mahluk yokken de hâlık 
olma manasına sahipti.”

َهَذا  اْسَتَحقَّ  َأْحَيا،  َبْعَدَما  اْلَمْوَتى  ُمْحيِي  ُه  َأنَّ َوَكَما 
(3) Müslim, Kitabu’lKader, Babu Hicaci Âdeme ve Mûsâ (2653) A 

med, Müsned:  C. 2, sh. 169 ve diğerleri, Abdullah b. Amr’dan “mer
fu” olarak rivayet etmiştir.
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ااِلْسَم َقْبَل إِْحَيائِِهْم، َكَذلَِك اْسَتَحقَّ اْسَم اْلَخالِِق َقْبَل 
إِْنَشائِِهْم

16. “O, hayat verdikten sonra “ölüleri dirilten” ol-
duğu gibi hayat vermeden önce de bu isme müs-
tehaktır. Aynı şekilde bütün yaratıkları var etmeden 
önce de O hâlık ismine müstehaktı.”

َفِقيٌر،  إَِلْيِه  َقِديٌر، َوُكلُّ َشْيٍء  ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  بَِأنَّ َذلَِك 
﴿َلْيَس  َشْيٍء  إَِلى  َيْحَتاُج  اَل  َيِسيٌر،  َعَلْيِه  َأْمٍر  َوُكلُّ 

ِميُع الَبِصيُر﴾ َكِمْثلِِه َشْيٌء َوُهَو السَّ
17.  “Çünkü O, herşeye kadîr’dir, herşey O’na muhtaç-
tır. Her iş O’nun için kolaydır. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı 
yoktur. “Hiçbir şey O’na benzemez. O işitendir, gören-
dir.” (42/eş-Şûrâ, 11)

ŞERH:

Ru bu bi yet: Yönetme, ta sar rufta bulunma ve idare 
etme de mek tir. Yüce Al lah, yarattıklarından hiçbir kim
seyi yaratmadan önce de rubûbiyyetin bütün anlamlarıyla 
Rab’dır. Yine O, on la rı ya rat ma dan ön ce de ya ra tı cıydı. Bu 
isim le r ve onların delâlet ettiği ma na la rı nın hep si, O’nun 
hakkında ön ce den de vardı son ra dan da vardır. Yüce Al lah 
onları dirilttikten sonra “ölüleri dirilten” olduğu gibi onla
rı diriltmeden önce de “ölüleri dirilten”di. O, ya rat tık la rı nı 
va ret tik ten son ra “Ya ra tı cı” ol du ğu gi bi, on la rı va ret me den 
ön ce de “Ya ra tı cı”idi.

O, subhânehu ve teâlâ, her şeye kadîrdir. Bir şeyi yap
mayı dilediği zaman yapar. bir şeyi dilemeyince de o şey 
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olmaz. Bu, hiçbir şeyin dışına çıkamayacağı ve gerçekleş
memesi imkansız olan kevnîkaderî irâdedir. Mu’tezile ise 
şöyle der: “O, gücünün sahasına giren herşeye kâdirdir. 
Kulların fiillerine gelince, onlara kâdir değildir.” Halbuki 
bu, kemâl sıfatının Allah’tan giderilmesidir. Çünkü Yüce 
Allah şöyle buyurmuştur: “Allah herşeye kadîrdir.” (el-
Bakara, 284) Aynı şekilde varlık âleminde olan herbir şey 
Allah’ın irâdesi ve meşîeti ile olur. Bu meseleye îmân et
mek, Allah’ın rubûbiyyetine îmânın en mühim gerekle
rinden biridir. Yine kâinatta bulunan her şey Allah’a muh
taçtır. Hem var olmak hem de varlıklarını sürdürebilmek 
için Allah’a muhtaçtırlar. Allah için bütün işler kolaydır. 
Nitekim şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki bu, Allah için çok 
kolaydır.” (el-Hadîd, 22) O, subhânehu ve teâlâ, hiçbir şeye 
muhtaç değildir. Bilakis her şey zarurî olarak O’na muh
taçtır. Yaratılmışların Allah’a ihtiyaçları hiçbir zaman de
ğişmez, dâimî ve sâbittir, vakitlerden herhangi bir vakte, 
mekânlardan herhangi bir mekâna has değildir. “O’nun 
benzeri hiç bir şey yok tur. O işi tendir, görendir.” (eş-Şû râ: 11)  

Özet

Yüce Al lah’ın zâ tî sıfatları kadîmdir. Parçaları itiba
riyle sonradan ortaya çıksa da nevî itibariyle fi ilî sıf at la rı 
da ka dîmdir. Sıfatları O’nun varlığı ile birlikte dâima var 
olacaktır. O isim ve sıfatlarına yaratmadan önce de sonra 
da müstehaktır.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Allah’ın ru bû bi yyetin manasına sahip olması için 
rablık edileceklerin bulunması gerekir mi?

2. Al lah’ın kud re ti her şey de etkin ve ge çer li mi dir?

3. “O’nun benzeri hiçbir şey yok tur.” âyetinin anlamı?



DÖRDÜNCÜ DERS

بِِعْلِمِه اْلَخْلَق  َخَلَق 
18. “O bütün mahlûkâtı ilmiyle yaratmıştır.”

َر َلُهْم َأْقَداًرا َوَقدَّ
19.  “Ve O, yarattıkları için kaderler takdir etmiştir.”

َوَضَرَب َلُهْم آَجاال
20.  “Onlar için eceller tayin etmiştir.”

ُهْم  َما  َوَعلَِم  َيْخُلَقُهْم،  َأْن  َقْبَل  َشْيٌء  َعَلْيِه  َيْخَف  َوَلْم 
َعاِمُلوَن َقْبَل َأْن َيْخُلَقُهْم

21. “Yaratıkları yaratmadan önce hiçbir şey O’na giz-
li değildi. Onları yaratmadan önce, onların ne şekilde 
amel edeceklerini biliyordu.”

ŞERH:

Şüphesiz ki Yüce Allah, ya rat tık la rı nı âlim ola rak ya
rat mış tır: “Hiç ya ra tan yarattığını bil mez mi? O en gizli şey-
leri bilendir ve herşeyden haberdardır.” (el-Mülk: 14) “On la rın 
yap tık la rı nı ve ya pa cak la rı nı bi lir. On lar ise O’nu, ku şa tı cı 
bir bil gi yle bilemezler.” (Ta -ha: 110)

“Göklerde ve yerde olan zerre miktarı birşey bile gaybı 
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bilen Allah’tan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha 
büyük hiçbirşey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.” 
(Se be: 3)

Hiç bir şey O’ndan  giz li ka la maz, hiç bir şey O’nun il
min den dı şa rı çı ka maz. O’nun il mi “kül lî” ve “cüz’î” olan 
her şe yi ku şat mış tır. Ni te kim Al lah az ze ve cel le şöy le bu
yu ru r: “Biz her şe yi bir ka der ile ya rat tık.” (el-Ka mer: 49) “Her 
şe yi ya rat tı ve O, her şe ye bir ka der tak dir et ti.” (el-Fur kan: 2)

Ha yır ve şer rin her iki si de tak dir le dir. Her  şey bir ka
der ile ya ra tıl mış tır. Her ya ra tı lan şe yin bir ka de ri var dır. 
Bu, “şerr”in Al lah ta ra fın dan ya ra tıl ma dı ğı nı id dia eden
le re bir reddiyyedir. Al lah, ya ratt ık la rı nı, aşa ma ya cak la rı 
bir za man ve me kân öl çü sü ile ya rat mış tır. Nitekim şöyle 
buyurmaktadır:

“On la rın ecel le ri gel di ğin de ne bir sa at ge ri bı ra kılır lar, 
ne de öne ala bi lir ler.” (el-A’raf: 34)

Al lah’ın ta yin et miş ol du ğu ece li ge çe bi len ve ya on lar
dan ge ri ye ka la bi len hiç bir şey yok tur.

Evet, Yüce Allah, mahlûkâtı ya rat ma dan ön ce ol du
ğu gi bi, ha li ha zır da da her şe yi bil mek te dir. O îmân eh li ni, 
şirk ve kü für eh li ni, sâ lih le ri ve ta lih le ri (sa lih ol ma yanları) 
onları ya rat ma dan ön ce de bi li yor du. Han gi gün, va kit ve 
yer de on la rın ba şı na ne ge le ce ği ni de en ince ayrıntısı ile bi
lir. Ya rat tık la rın dan hiç bir şey bir zerre ağırlığınca bile olsa 
O’ndan giz li ka la maz.

Özet

Al lah, ya rat tık la rı nı ilmiyle ya rat mış, her şey için bir 
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kader takdîr etmiştir. Ya rat tık la rı nın amel le rin den hiç bir 
şey O’ndan giz li ka la maz. O, ya rat ma dan ön ce de ya ra ta
cak la rı nın iş le ye cek le ri amel le ri  bi lir.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. “Ya rat tık la rı na bir ka der ta yin et miş tir” sö zü nün 
an la mı ne dir?

2. Yüce Allah’ın, kulların amel le ri ni ya rat ma dan ön ce 
de bi ldiğine neden inanıyoruz?

 



BEŞİNCİ DERS

َوَأَمَرُهْم بَِطاَعتِِه، َوَنَهاُهْم َعْن َمْعِصَيتِِه
22.  “Onlara kendisine itaat etmeyi emretmiş ve isyan 
etmeyi yasaklamıştır.”

َوُكلُّ َشْيٍء َيْجِري بَِتْقِديِرِه َوَمِشيَئتِِه، َوَمِشيَئُتُه َتنُْفُذ، اَل 
َوَما  َلُهْم َكاَن،  َفَما َشاَء  َلُهْم،  َما َشاَء  إاِلَّ  لِْلِعَباِد  َمِشيَئَة 

َلْم َيَشْأ َلْم َيُكْن
23.  “Her şey O’nun takdiri ve meşîeti ile cereyan eder. 
O’nun meşîeti gerçekleşir. Allah’ın onlar için dilediğin-
den başka kulların meşîeti yoktur. Hulâsa onlar hak-
kında dilediği olur, dilemediği asla olmaz.”

ŞERH:

Al lah, kul la rı nın ken di si ne ita at et me si ni em ret miş
tir. Ken di si ne ita at et me le rin den do la yı da, bun dan ötü rü 
on la ra bol kar şı lık ve re ce ği ni vadet miş tir. Ken di si ne is yan 
edil me si ni ya sak la mış ve bun dan ötü rü de on la rı ce za lan
dı ra ca ğı nı ha ber ver miş tir. Nitekim Yüce Allah şöy le bu
yur muş tur:

“Kim Allah’a ve Peygamberi’ne itaat ederse Allah onu, 
zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada de-
vamlı kalıcıdırlar; işte büyük başarı budur. Kim de Allah’a 
ve Peygamberi’ne karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah 
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onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı 
bir azab vardır.” (en-Ni sâ: 13-14)

Tahâvî rahimehullah yaratmadan söz ettikten sonra 
emir ve nehiy konusuna değindi. Böylece şuna işaret et
mektedir. Emir ve nehiy yetkisi ya rat ıcıya aittir. Nitekim 
Yüce Al lah şöyle buyurmaktadır: “Ya rat ma ve emir O’nun 
de ğil mi?” (el-A’raf: 54)

Her şey Al lah’ın tak di ri, is te me si, ka za ve ka de ri ile ce
re yan eder. Yer yü zün de Al lah’ın is te ği ol ma dan hiç bir şey 
ol maz. Bu ev ren de Al lah’ın di le me si ol ma dan hiç bir şey vü
cu da gel mez. An cak O’nun is te ği olur ve gerçekleşir. O’nun 
is te ği ke sin lik le olur. Ol ma ma sı ebediyyen müm kün de
ğil dir. Bu na “kev nî ve ka derî meşîet” de nir. Bu nun la ifa de 
edil mek is te nen şey, kâinatta ha yır ve şer türünde va r olan 
herşeyin Allah’ın irâdesi ile olduğudur. Nitekim Yüce Allah 
şöyle buyurur:

“Al lah ki mi di ler se, onu şa şır tır. Ki mi de di ler se, onu 
dosdoğru yol üze re kı lar.” (el-En’am: 39)

“Eğer Al lah di le sey di, on lar bir bir le ri ni öl dür mez ler di. 
Fa kat Al lah di le di ği ni ya par.” (el-Ba ka ra: 253)

Kul la rın ira de ve is tek le ri, Al lah’ın is te me si nin dı şın da 
ger çek le şe mez. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur:

“Alem le rin Rabbi di le me den siz hiç bir şey di le ye mez si-
niz.” (et-Tek vir: 29)

Bu kev nî irâ de, ba zen ger çek leş me yen şer’î irâde den 
baş ka bir şey dir. Al lah kendi bildiği bir hik me tten dola
yı bir işi sev di ği hal de, ol ma sı nı dile me ye bi lir. Bir şe ye de 
buğzettiği hal de, olmasını dileyebilir. 

Al lah kul la rı için ne yi di ler se o olur. Ne yi de di le mez
se, isterse in san la rın hep si o nun ol ma sı nı dile sinler, ol ma sı  
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im kâ nsızdır. Bu, sapkın Ka de ri yye’nin(4) inancına muha
liftir. On la ra gö re gü na hı, in san  bizzat kendisi müstakil, 
Allah’ın irâdesinden bağımsız olarak irâde edip meydana 
getirir. Al lah onu irâde etmez. Onun fâili ve irâde edicisi 
Allah’tan bağımsız olarak yalnızca insandır. Böylece onlar, 
in sanı Al lah’tan ba ğım sız ola rak irâ de ede n ve dilediğini 
va r e den konumuna koydular.

َمْن  َوُيِضلُّ  َفْضًل،  َوُيَعافِي  َوَيْعِصُم  َيَشاُء،  َمْن  َيْهِدي 
َيَشاُء، َوَيْخُذُل َوَيْبَتلِي َعْدال

24. “Bir lutuf olmak üzere dilediğine hidâyet verir, di-
lediğini korur ve afiyet verir. Adâletinin gereği olarak 
da dilediğini saptırır, yardımsız bırakır ve belâlara ma-
ruz kılar.”

ŞERH:

Yüce Al lah, kul la rın dan di le di ği ni îmâna er di rir, da
lâ le te ve gü nah la ra bat mak tan ko rur ve onların dün ya ve 
âhi ret te ki kö tü za rar lar ından uzak tu tar. Al lah ki me böy
le mu ame le et miş se; bu, Allah’tan, şükrü gerekli kılan bir 
lütuf ve ni me ttir. 

Bu nun gi bi Al lah kul la rın dan di le di ği ni de saptırır, 
yar dım et mez, kendi başlarına bırakır, şey tanın giriş yol
larını boş bı ra kır. On la rı ko ru ma yıp bu nlarla belaya uğ
ratır. Böy le ce on lar da sapıklığa ve gü nah la ra sap la nır lar. 
Bu, Al lah subhânehu ve teâlâ’dan bir adâlettir. Mükemmel 

(4) Kaderiyye: Kaderi inkar eder bir itikâdî mezheptir. Kaderiyye’ye 
göre “insan bütün yaptıklarının yaratıcısıdır.” Kullara ait bu 
fiiller’in, Allah’ın yaratmasıyla değil kulun icadıyla meydana gel
diğini iddia ederler. Olmuş ve olacak her şeyin ezelî olan ilmi 
ilahi’de olduğunu ve yazılı bulunduğunu (Kaderi) kabul etmezler.
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hik me t ve mut lak adâ let sa hi bi dir. Yüce Allah’ın di le di ği
ni hidâyete er di rip di le di ği ni saptırdığının delili O’nun şu 
buyruklarıdır: “Al lah ki mi di ler se onu saptırır. Di le di ği ni 
de sı rât-ı müs ta kîm üze re kı lar.” (el-En’am: 39) “Fa kat Al lah 
di le di ği ni şa şır tır ve di le di ği ni hidâyete er di rir.” (en-Nahl: 93) 
“Sen sev di ği ni hidâyete er di re mez sin. Fa kat Al lah di le di ği ne 
hidâyet ve rir.” (el-Ka sas: 56)

Bu ların hep si Al lah ka tın da ndır. Bu, Mu’te zi le nin(5) sa
vun du ğu nun ak si ne, Ehli Sün net ve’lCe ma at’in akî de
si nin temel esaslarındandır. Mu’te zi le, kul la rın, fi illeri ni 
kendilerinin ya ra ttığını söylerler. Ehli Sünnet ise şöyle der: 
Kim hidâyete er miş se, onu lütfu ve nimetiyle hidâyete er
diren Allah’tır. Kim de sapıtmış sa, onu adâletiy le saptıran 
Al lah’tır.

ُبوَن فِي َمِشيَئتِِه َبْيَن َفْضلِِه َوَعْدلِِه َيَتَقلَّ ُهْم  َوُكلُّ
25. “Onların [yaratılmışların] tamamı, O’nun meşîeti 
çerçevesinde lutfu ve adâleti arasında gider, gelirler.”

(5) Mu’tezile: Mu’tezile, Vâsıl b. Atâ’ya tâbi olanlara verilen isimdir. 
Onlara “Mu’tezile” denilmesinin sebebi, Hasan elBasrî rahime-
hullah’dan itizal etmelerindendir (ayrılmalarındandır). Hasan el
Basrî ile, büyük günah işleyenin durumu hakkında, Hicri ikinci 
yüzyılın başlarında ihtilaf ettiler ve ayrıldılar. Mu’tezile, mezhebi 
beş esas üzerine bina edilmiştir:

 1. elAdl: Adâlatten muradları, kaderin inkârıdır.
 2. Tevhid: Bundan kasıt, Allah’ın sıfatlarının reddidir.
 3. İnfazu’lVaîd: Bundan kasıt, kullardan itaat edene sevap, isyan 

edene de ceza vermesi Allah üzerine vaciptir.
 4. elMenziletu beyne’lMenzileteyn: Bundan kasıtları şudur: Bü

yük günah işleyenler îmânla küfür arasında bir menzilde bulunur
lar. Eğer tevbe etmeden ölürlerse, ebedî cehennemliktirler.

 5. Emri bi’lma’ruf ve’nnehyi ani’lmünker: Bundan kasıtları, za
lim yöneticilere karşı silahlı ayaklanmayı caiz görmeleridir. (İmam 
Bağdadi, Fark Beyne’l-Firak, sh. 144; İmam Eş’ari, Makalatu’l-
İslamiyyin, C: 1, sh. 235; İbn-i Ebi’l-İz, Şerh-i Tahâvî, sh. 524).
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ŞERH:

İn san ya mü’min, hidâyete eren, râ şid bir in san dır ki, 
bu Al lah’ın lütfuyla, O’nun il mi, hik me ti, keremi ve ni me ti 
ile dir; ve ya kü für ve ya fısk la sa pık lık ta olan bi ri si dir. Bu da 
Al lah’ın adâletiyle, O’nun il mi ve hik me ti ile dir. Al lah’ın di
le me si nin dı şın da olan hiç bir kim se yok tur:

“Alem le rin Rabbi di le me den siz hiç bir şey di le ye mez si-
niz.” (et-Tek vir: 29) 

Bir ku l Allah’ın fazlı ile hidâyet üze re ol ur da, sonra 
Al lah onu gü nah lar  ve ya gafet ten do la yı ce za lan dır ıp terk 
eder. Bunun ardından ya hidâyeti bir kez daha bulur ya da 
Allah korusun ebedî bir sapmayla sapıverir. Herşey Al lah 
azze ve celle’nin di le me siy le dir.

Özet

Allah, mah lû kâ tı na ken di si ne ita ati em ret miş, isyan 
etmeyi ya sak la mış tır. Her şey O’nun hükmü ve dilemesiyle 
olur. Kul la rın dilemesi Al lah’ın dilemesinin altındadır. O, 
diledi ği ni hidâyete er di ren, dile di ği ni saptırandır. Hiç  kim
se O’nun dilemesi dışında kala maz.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Yüce Allah ne yi em ret ti, ne yi yasakladı?

2. Hayır ve şer Allah’ın irâdesi kapsamında mıdır?

3. “Al lah, dile di ği ni adâletiy le saptırır.” sö zü nü açık la
yı nız.
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َوُهَو ُمَتَعاٍل َعِن اْلَْضَداِد َواْلَْنَداِد
26. “O zıdları ve niddleri bulunmaktan çok çok yü-
cedir.”

َب لُِحْكِمِه، َواَل َغالَِب ِلَْمِرِه اَل َرادَّ لَِقَضائِِه، َواَل ُمَعقِّ

27. “O’nun kazasını reddedecek yoktur. Kimse O’nun 
hükmünü erteleyemez, kimse O’nun emrine karşı ko-
yamaz.”

ŞERH:

Şüphesiz ki Yüce Allah; em rin de, hük mün de, ya rat ma
sın da ve mül kün de O’na kar şı ko ya bi le cek bir kar şı tı veya 
bu hususlarda bir dengi ve benzeri olmaktan; yine isim le
rin de ve sı fat la rın da kendisinin bir ben zeri ve dengi bu
lunmasından çok çok yüce ve münezzehtir. Bilakis, “O’nun 
benzeri hiçbir şey yok tur.” (eş-Şû râ: 11) Yine şöyle buyurmuş
tur: “Bil di ği niz hal de Al lah’a denkler tut ma yın.” (el-Ba ka ra: 
22)

Allah subhânehu ve teâlâ bir hususta hükmettiği za
man onu yaratır ve gerçekleştirir. Bütün yaratılmışlar bir 
araya gelip O’nun alıkoyduğu bir faydayı elegeçirmeye veya 
O’nun dilediği bir zararı engellemeye kalkışsalar bu asla bir 
yol bulamazlar. Yüce Allah şöy le bu yu ru r:



Tahâvî Şerhi40

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, O müstesnâ 
hiç kimse o zararı kaldıramaz. Eğer sana bir hayır dokundu-
rursa da, zaten O, her şeye kadîrdir.” (el-En’am: 17) 

“Allah, insanlara rahmetten her neyi açarsa onu tutan 
olamaz, her neyi de tutarsa, O’ndan sonra onu salıveren ola-
maz. O daima galiptir, hikmet sahibidir.” (Fâ tır: 2)

“O’nun işi, bir şe yin olmasını di le di ğin de ona “ol” de me-
si dir. O da hemen olu ve rir.” (Yâ sin: 82)

Al lah bir hü küm ver di ğin de O’nun hük mü mut la ka 
gerçekleşir ve bunu hiçbir şey erteleyemez: “Al lah hü kmeder. 
O’nun hük mü nü iptal edecek hiç kimse yok tur.” (er-Ra’d: 41)

Bir hususun olmasını dilediğinde O’nun emri gerçek
leşicidir, mağlup olmaz. Aksine O’nun emri bütün yara
tılmışlar hakkında mutlaka gerçekleşicidir. “Allah emrine 
galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Yûsuf: 21)

Özet

Yüce Allah; zıd dı, den gi ve ben ze ri ol mak tan mü nez
zeh tir. Kazasını hiç kimse geri çeviremez, hükmünü hiç 
kimse erteleyemez ve O’nun em ri ne hiç kim se ga lib ge le
mez.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Al lah’ın zıd dı ve den gi ol ma ma sı ne de mek tir?

2. Al lah’ın hük mü nü ve ka za sı  herhangi bir şey ertele
yebilir mi?
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ِه، َوَأْيَقنَّا َأنَّ ُكلًّ ِمْن ِعنِْدِه. آَمنَّا بَِذلَِك ُكلِّ
28. “Bütün bunlara îmân ettik ve bütün bunların 
O’ndan geldiklerine yakînen inandık.”

ـًدا َعْبـُدُه اْلُمْصَطـَفـى، َوَنـبِيُّـُه اْلُمْجَتـَبـى،  َوإِنَّ ُمَحمَّ
َوَرُسـوُلـُه  اْلُمْرَتَضى.

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

ŞERH:

Mu ham med, Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’in en 
meşhur ismi şerîferidir. Bu isim onun, kendisinden dolayı 
övüldüğü şerefi hasletlerine delâlet etmektedir.

O sallallahu aley hi ve  sel lem, Ha şi m oğ lu Ab dul mut ta lib 
oğlu Ab dul la h oğ lu Mu ham med’dir. Ku reyş’in soy ola rak 
en mu’te dil ve seç kin ke si min den dir. Fakat kulluk, in san 
için ma kam la rın en şe refi si dir. Nitekim Yüce Allah şöyle 
buyurur: “Ku lu nu bir ge ce yürüten mü nez zeh tir.” (el-İs ra: 1) 
“Eğer ku lu mu za in dir di ği miz de bir şek için dey se niz...” (el-Ba-
ka ra: 23) “Şu bir ger çek ki, Al lah’ın ku lu (olan Mu ham med) 
O’na dua (ibâdet ve kul luk) için kalk tı ğın da, on lar ne re dey se 
çev re sin de ke çe le şe cek ler di.” (el-Cin: 19)
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Yüce Allah onu, yaratılmışların en hayırlısı olarak seç
miş; bütün varlıklardan daha faziletli kılmıştır. O se çil miş, 
övül müş, Al lah’ın sev di ği, O’na ya kın bir ne bî’dir. O, Al
lah’ın ken di ri sâ le ti için seç ti ği son elçi dir. O’na ki tap la rı
nın en yü ce si ni ve en büyüğünü in dir miş tir.

ُه َخاَتُم اْلَْنبَِياِء،  َوإَِماُم اْلَْتِقَياِء، َوَسيُِّد اْلُمْرَسلِيَن ،  َوَأنَّ
َوَحبِيُب َربِّ اْلَعاَلِميَن

30. O peygamberlerin sonuncusu, muttakilerin ima-
mı, ra sûl le rin efen di si ve âlem le rin Rabb’inin habîbi dir.

ِة َبْعَدُه َفَغيٌّ َوَهًوى َوُكلُّ َدْعَوى النُُّبوَّ
31. “Ondan sonraki herbir nübüvvet iddiası aşırı bir 
sapıklık ve hevâya uymadır.”

ŞERH:
Şüphesiz ki Mu ham med sallallahu aley hi ve  sel lem peygam

berlerin sonuncusudur. Nitekim Yüce Allah şöy le buyurur: 
“Mu hammed adamlarınızdan her han gi bi ri ni n ba ba sı de-
ğil , fakat Al lah’ın ra sû lü ve peygamberlerin sonuncusudur.” 
(el-Ah zab: 40) O, in san lar için de Al lah’tan en çok kor kan ve 
en muttaki olandır. Nitekim şöyle buyurmuştur: “Si zin Al
lah’tan en çok kor ka nı nız ve O’nun sı nır la rı nı en iyi bi le ni
niz be nim.”(6) Yine şöyle buyurmuştur: “Si zin en tak va lı nız 
ve Al lah’ın sı nır la rı nı en iyi bi le ni niz be nim.”(7) Allah’ın 
salât ve selâmları üzerine olasun. Yine o, rasûllerin efendi
sidir nitekim şöyle buyurur: “Ben Ade mo ğul la rı nın efen di

(6) Buhârî, Kitabu’nNikâh, Babu’tTerğibi fi’nNikâh, 9/104, (5063) 
Enes b. Mâlik rivâyeti.

(7) Buhârî, Kitabu’lÎmân, 13/70, (20) Aişe radıyallahu anhâ hadîsi.
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si yim. Övünmüyorum.”(8) O, yaratılmışların en şerefisidir. 
Âlem le rin Rabbi subhânehu ve teâlâ’nın ha bîbi dir.

Al lah, onu in san lar ara sın dan sü züp seç miş ve ken di
si ne ya kın kıl mış tır. Yine şöyle buyurur: “Al lah, İb ra him’i 
halîl edin di ği gi bi  be ni de halîl edin di.”(9)

Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’den son ra ya pı la
cak tüm Peygamberlik id di ala rı sa pık lık, taş kın lık, he va 
ve ba tıl dır. Ondan sonra kim ken di si ve ya baş ka sı için 
peygamber lik id di asın da bu lu nur sa, kâ fir dir. Onu doğ
ru la yan da kâ fir dir. Da ha doğ ru su bun dan şüp he eden de 
kâ fir dir. Mü’min, ondan son ra peygamber gel me ye ce ği ne 
îmân eder. Ondan son ra ba zı ya lan cı lar bu nu id dia ede bi
lir ler. Hat ta ba zı ha ri ku la de şey ler de ser gi le ye bi lir ler. Ken
di le ri nin ar dın dan gi den kim se ler de ola bi lir. Fa kat en kı sa 
za man da ger çek çeh re si ni her kes ta nır ve top lu ma re zil 
olur. Tıp kı bun dan ön ce nü büv vet id di asın da bu lu nan la rın 
ya lan la rı nın or ta ya çık tı ğı gi bi.

ِة اْلَوَرى، بِاْلَحقِّ  ، َوَكافَّ ِة اْلِجنِّ َوُهَو اْلَمْبُعوُث إَِلى َعامَّ
َياِء َواْلُهَدى، َوبِالنُّوِر َوالضِّ

32.  “Bütün cinlere ve bütün insanlara hak, hidâyet, 
nur ve aydınlık ile genel olarak gönderilmiş bir pey-
gamberdir.”

ŞERH:

Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem, ra sûl le rin en büyüğü
(8) Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/2; Tirmizî, Kitabu’zZühd, Babu’şŞe

faati. (3618) İbn Mâce, Kitabu’zZühd, Babu Zikri’şŞefaati, (4307), 
Ebû Said elHudrî hadîsi

(9) Müslim, Kitabu’lMesacid, Babu’nNehyi an Binai’lMesacidi ale’l
Kubûr, 1/377 (H. 532)
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dür. O’nun me sa jı hem in san la ra, hem de cin le re dir. Ondan 
ön ce ki Pey gam ber le r sa de ce ka vim le ri ne gönderilmiştir. 
Ama o, hem cin le re hem de in san la ra ra sûl ola rak gön de
ril di. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: “Biz se ni âlem le re 
an cak rah met ola rak gön der dik.” (el-En bi ya: 107) Rasûlullah 
sallallahu aley hi ve  sel lem de şöy le bu yur muş tur: “Ben den ön ce 
gön de ri len peygamber ler sa de ce ken di ka vim le ri ne gön de
ri lir ler di. Ben ise tüm in san la ra gön de ril dim.”(10)

Yüce Allah onu hak ve hiâyet ile göndermiştir. Nitekim 
Allah azze ve celle şöyle bu yu rur: “Müşrikler hoş görme-
seler de, dinini bütün dinlere üstün kılmak için, rasûlünü 
hidâyetle ve hak dinle gönderen O’dur.” (es-Saff: 9)

Al lah onu, dosdoğru yola ileten bir nûr ile gön der di. 
Nitekim şöy le bu yu ru r: “Si ze Al lah’tan ha ki ki bir nûr ve 
apaçık bir Ki tab gel miş tir.” (Mâ ide: 15) Kur’ân doğ ru yo la gö
tü ren ışık tır. O hem nûr, hem de gö nül le re şi fa dır.

Özet

Mu ham med sallallahu aley hi ve  sel lem peygamberimiz
dir. O, Al lah’ın se çil miş ku lu dur. Hem cinlere, hem de in
san la ra hidâyet ve hak din ile gön de ril miş Al lah el çi si dir. 
Peygamberle rin so nun cu su dur; on dan son ra peygamber 
yok tur. Kim ken di si ve ya baş ka sı için peygamber lik id di
asın da bu lu nur sa, kâ fir dir. Onu doğ ru la yan da kâ fir dir. 
Da ha doğ ru su bun dan şüp he eden de kâ fir dir.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem bü tün cin ve in san

(10) Buhari, Kitabu’tTeyemmüm, Babu’tTeyemmüm, 1/435 (335)  
Müslim, Kitabu’lMesacid ve Mevadiu’sSalat, 1/370 (521); Câbir 
b. Abdillah hadîsi
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la ra mı, yok sa sa de ce kav mi ne mi peygamber ola rak gön
de ril miş ti?

2. Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’den son ra peygam
berlik id dia ede nin hük mü ne dir?

3. Ra sû lul lah’ın şe mâ ilin den ne ler bi li yor su nuz?
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َوَأْنَزَلُه  َقْواًل،  َكْيِفيٍَّة  بَِل  َبَدَأ  ِمنُْه  ِه،  اللَّ َكَلُم  اْلُقْرآَن  َوإِنَّ 
ا،  َقُه اْلُمْؤِمنُوَن َعَلى َذلَِك َحقًّ َعَلى َرُسولِِه َوْحًيا، َوَصدَّ
بَِمْخُلوٍق  َلْيَس  بِاْلَحِقيَقِة،  َتَعاَلى  ِه  اللَّ َكَلُم  ُه  َأنَّ َوَأْيَقنُوا 
َفَقْد  اْلَبَشِر  َكَلُم  ُه  َأنَّ َفَزَعَم  َسِمَعُه  َفَمْن  ِة،  اْلَبِريَّ َكَكَلِم 
َقاَل  َحْيُث  بَِسَقَر،  َوَأْوَعَدُه  َوَعاَبُه  ُه  اللَّ ُه  َذمَّ َوَقْد  َكَفَر، 
لَِمْن  بَِسَقَر  ُه  اللَّ َأْوَعَد  ا  َفَلمَّ َسَقَر﴾،  َتَعاَلى: ﴿َسُأْصلِيِه 
ُه َقْوُل  َقاَل: ﴿إِْن َهَذا إاِلَّ َقْوُل اْلَبَشِر﴾، َعلِْمنَا َوَأْيَقنَّا َأنَّ

َخالِِق اْلَبَشِر، َواَل ُيْشبُِه َقْوَل اْلَبَشِر
33. “Şüphesiz ki Kur’ân, Allah’ın kelâmıdır. Keyfiy-
yetsiz ve sözlü olarak O’ndan sadır  olmuştur. Allah 
onu rasûlüne vahiy olarak indirmiştir. Mü’minler de bu 
şekilde onu hak bilerek tasdîk etmişlerdir. Onun ha-
kikaten Allah’ın kelâmı olduğuna kesinlikle inanmış-
lardır. O yaratılmışların sözü gibi mahluk değildir. Her 
kim Kur’ân’ı işitir de onun insan kelâmı olduğunu iddia 
ederse kâfir olur. Allah böylesini kınamış, ayıplamış ve 
onu Sekar (cehennem) ile tehdit etmiştir. Yüce Allah 
şöyle buyurmaktadır: “Ben onu Sekar’a sokacağım.” (74/

el-Müddessir, 26) Yüce Allah; “Bu insan sözünden başka bir 
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şey değildir.” (74/el-Müddessir, 25) diyen kimseleri Sekar ile 
tehdit ettiğine göre; kesin olarak şunu bilmiş ve inan-
mış oluyoruz ki: O insanları yaratanın sözüdür ve in-
sanların sözüne hiçbir şekilde benzemez.”

ŞERH:

Kur’ân hakiki olarak Yüce Al lah’ın sö zü dür. O’ndan 
sâ dır ol muş tur. Al lah subhânehu ve teâlâ’nın onu na
sıl ko nuş tu ğu nu bil mi yo ruz. Ancak onun O’nun hakiki 
kelâmıdır. Ke lâm, Yüce Al lah için sâ bit bir kemâl sı fa tıdır. 
Kar şı tı, Al lah’ın ten zih edileceği ek siklik sı fatıdır. Yüce 
Allah şöyle buyurdu:

“Al lah Mu sa ile gerçekten konuştu.” (en-Ni sâ: 164)

Öyleyse ke lâm/konuşma, celâline ve kemâline yara
şır bir keyfiyyette Allah için sâbit bir sıfattır. Kelâm hem 
zâtî bir sıfattır hem de fiilî bir sıfattır. Meşîetine bağlı ola
rak Allah, dilediği zaman ve dilediği keyfiyyette konuşur. 
O’nun kelâmı ses ve harf iledir. Kur’ân hem manası hem 
de harferi itibariyle O’nun kelâmıdır. Nitekim Yüce Allah 
şöyle buyurur: “Eğer  müş rik ler den bi ri si se nin gü ven ce ne 
sı ğın mak is ter se, ona gü vence ver. Ta ki, Al lah’ın Ke lâmı’nı 
din le sin. Son ra da gü ven için de bu lu na ca ğı ye ri ne ka dar onu 
ulaş tır.” (et-Tev be: 6)

Âyette Allah’ın Kelâmı’ndan mak sat Kur’ân’dır. O 
ger çek ten Al lah’ın Kelâmı’dır. Onu ra sû lü Mu ham med 
sallallahu aley hi ve  sel lem’e va hiy le in dir miş tir. Mü’min ler de 
onu böy le ce tasdîk et miş ler dir. Kur’ân’ın ger çek ten Al lah 
kelâmı ol du ğu na ya kîn bir ilim le inan mış lar dır.

Kur’ân ya ra tıl mış de ğil dir. Çünkü sı fat lar, zâta tâbidir. 
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Al lah’ın sı fat la rı ka dîm dir, ya ra tıl ma mış tır. Be şer sö zü ise 
ken di le ri gi bi ya ra tıl mış tır. Kur’ân’ın be şer ke lâ mı ol du ğu
nu zan ve id dia eden her kes kâ fir dir. Al lah böylesini ce hen
nem aza bıy la kor kut muş tur.

“Ve “Bu, baş ka sın dan nak le di len bir si hir dir. Bu, an cak 
beşer sö zü dür” de di..... Onu “sa kar” de nen ce hen nem ate şi ne 
soka ca ğım.” (el-Müd des sir: 24-26)

Yüce Allah Kur’ân’a “be şer sö zü” di yen le ri Ce hen
nem aza bıy la kor kut muş tur. Mü’min ler, Kur’ân’ın be şer 
sö zü gi bi ya ra tıl ma mış ol du ğu na ke sin ola rak îmân et ti ler. 
O’nun sö zü el bet te in sa nın sö zü ne ben ze mez. Bi lâ kis Al
lah’a ait olan bütün sı fat lar için deriz ki: Al lah’ın zâ tı  kul
la rı nın zât la rı na ben ze mediği gibi sıfatları da, kul la rı nın 
sı fat la rı na ben ze mez.

Özet

Kur’ân, Al lah’ın gerçekten kelâmıdır. Al lah onu ger
çekten ko nuş muş; Cib ril aley his se lam onu işitmiş ve Ra sû lul
lah sallallahu aley hi ve  sel lem’in kal bi ne in dir miştir. Bun dan 
an la şı lı yor ki, Kur’ân mah luk de ğil dir, Al lah’ın kelâmıdır. 
Kim bu nun be şer kelâmı ol du ğu nu id dia eder se, kâ fir dir.

Ko nu nun An la şıl ma sı İçin So ru lar

1. Kur’ân ne dir?

2. “Kur’ân yaratılmıştır” di ye nin hük mü ne dir?
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َكَفَر،  َفَقْد  اْلَبَشِر  َمَعانِي  ِمْن  بَِمْعنًى  َه  اللَّ َوَصَف  َوَمْن 
اْنَزَجَر،  اِر  اْلُكفَّ َقْوِل  ِمْثِل  َوَعْن  اْعَتَبَر،  َهَذا  َأْبَصَر  َفَمْن 

ُه بِِصَفاتِِه َلْيَس َكاْلَبَشِر َوَعلَِم َأنَّ
34.  “Yüce Allah’ı insanlara ait hususiyetlerden birisi 
ile vasf eden kimse kâfir olur. Artık kim basiretiyle 
bunları kavrarsa ibret alır ve kâfirlerin sözlerine ben-
zer sözler söylemekten uzak durur. Yüce Allah’ın sıfat-
larının insanların sıfatlarına benzemediğini de kat’î ola-
rak bilmiş olur.”

ŞERH:

Kim Yüce Allah’ı yaratılmışların sı fat la rıy la sı fat lan dı
rır; isimlerinin ve sıfatlarının anlamlarında veya keyfiyyet
lerinde Allah’ı yarattıklarına benzetirse, azîm olan ve şöyle 
buyuran Allah’a karşı kâ fir ol muş olur: “O’nun ben ze ri hiç 
bir şey yok tur. O işitendir, görendir.” (eş-Şû râ: 11)

İn san bu nu gö rür ve an lar sa, mut la ka kâ fir le rin on la rı 
küf re so kan söz le rin den ka çı na cak tır. Zi ra Al lah böy le le ri
ni ce hen nem ate şiy le kor kut muş tur.

Ehli Sünnet ve’lCemaat; Yüce Allah’ın, Kur’ân ve 
sahîh sünnette sâbit olmuş sıfatlarını inkar etmediği yahut 
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anlamlarını tahrîf etmediği gibi, bu sıfatların kulların sı
fatları gibi olduğunu asla kabul etmez. Allah’ın sıfatlarına 
tekyîfsiz(11) ve teşbîhsiz(12) îmân eder. 

Özet

Al lah’ın sı fat la rı insanların sı fat la rı gi bi de ğil dir. 
Kur’ân’da O’nun ken di ne vasıfandırdığı ve sahîh sünnette 
rasûlünün O’nu vasıfandırdığı sı fat la rı kabul etmek gere
kir. Ancak Al lah’ın bu sı fat la rı nın insanların sı fat la rı na 
ben ze di ği ni id dia eden kâ fir olur.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Al lah’ın sı fat la rı nın insanların sı fat la rı gi bi ol ma dı
ğı nın de li li ne dir?

2. Al lah’ın sı fat la rı nı insanların sı fat la rı na ben ze te nin 
hük mü ne dir?

 

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



ONUN CU DERS

ْؤَيُة َحقٌّ ِلَْهِل اْلَجنَِّة، بَِغْيِر إَِحاَطٍة َواَل َكْيِفيٍَّة، َكَما  َوالرُّ
َها  َربِّ إَِلى  َناِضَرٌة  َيْوَمئٍِذ  :﴿ُوُجوٌه  نَا  َربِّ كَِتاُب  بِِه  َنَطَق 
ُه َتَعاَلى َوَعلَِمُه.َوُكلُّ  َناظَِرٌة﴾. َوَتْفِسيُرُه َعَلى َما َأَراَدُه اللَّ
ُسوِل  الرَّ َعِن  ِحيِح  الصَّ اْلَحِديِث  ِمَن  َذلَِك  فِي  َجاَء  َما 
َنْدُخُل فِي  اَل  َأَراَد،  َما  َوَمْعنَاُه َعَلى  َقاَل،  َكَما  َفُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص 
َما  ُه  َفإِنَّ بَِأْهَوائِنَا،  ِميَن  ُمَتَوهِّ َواَل  بِآَرائِنَا،  لِيَن  ُمَتَأوِّ َذلَِك 
ِه َعزَّ َوَجلَّ  َولَِرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َم لِلَّ َسلَِم فِي ِدينِِه إاِلَّ َمْن َسلَّ

َوَردَّ ِعْلَم َما اْشَتَبَه َعَلْيِه إَِلى َعالِِمِه
35.  “Cennet ehlinin ru’yeti (Allah’ı görmesi) -ihata ve 
keyfiyyetin idraki söz konusu olmaksızın- Rabbimizin 
Kitabının dile getirdiği şekliyle bir gerçektir:  “O günde 
yüzler var ki apaydınlıktır. Rab’lerine bakıcıdırlar.” (75/

el-Kıyâme, 22-23) Bunun açıklaması Yüce Allah’ın murad 
ettiği ve bildiği şekildedir. Bu hususta Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’den sahîh olarak gelmiş 
heyşey buyurduğu gibidir ve bunların manası murad 
ettiği şekildedir. Şahsi görüşlerimizle te’vîller yaparak 
ve hevâlarımıza göre vehimlere kapılarak bu konulara 
dalmayız. Çünkü (bu gibi hususlarda) Allah azze ve 
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celle’ye ve Rasûlüne teslim olup kendisi için müteşabih 
olanların bilgisini, bilenlere havale edenler dışında hiç 
kimse dininde selâmete eremez.”

ŞERH:

Mü’min le rin kıyâmet gü nü Rabb’le ri ni çıp lak göz
le gör me le ri Ki tap ve Sün net ile sâ bit tir: “O günde yüzler 
var ki apaydınlıktır. Rablerine bakıcıdırlar.” (el-Kı yâ me: 22-23) 
“İh san da bu lu nan lar için iyi lik ve da ha da faz la sı var dır.” 

(Yu nus: 26)

Al lah Ra sû lü sallallahu aley hi ve  sel lem  faz la lı ğı (ayet te ki 
“zi ya de” ke li me si ni) “Al lah az ze ve cel le’nin yü zü ne bak
mak” ola rak tef sir et miş tir. Al lah Ra sû lü sallallahu aley hi 
ve  sel lem “Rabbini zi, gör mek te hiç zor lan ma dı ğı nız şu ayı 
görür gi bi gö re cek si niz.”(13) bu yur muş tur. Bu nun an la mı, 
hâşâ Al lah’ı ku şa ta rak iha ta et mek de ğil dir. Ancak bu, 
ger çek bir göz le gör me dir. Yok sa, kalp le gö rü len ma ne vi 
rü’yet değildir. Bu, cen net eh li nin âhi rette sa hip ola ca ğı 
en bü yük ni met tir. Bu ko nu da Ra sû lul lah sallallahu aley hi 
ve  sel lem’den gelen rivâyetler hadîs imamlarının da belirt
tiği gibi mütevatirdir. Bu ayet ve hadîs le r açık an lam la rıy la 
şu nu ifa de et mek te dir ler: Mü’min le r kıyâmet gü nü Al lah’ı 
göz leriyle gö receklerdir. Biz bu ko nu da ge len ha ber le ri; kı
sır gö rüş le ri miz le te’vil et me den ve onun  ger çe ği ne ay kı rı 
ola rak he va mı za uy ma dan, ol du ğu gi bi tasdîk ede riz. Bu 
ha ber le rin ha ki ka tı na ay kı rı ola rak he va ve he ve si mi ze uy
ma yız.

Di nin de sa pık lık ve da lâ let ten ken di ni ko ru mak is

(13) Buhârî, Kitabu Mevakiti’sSalat, Babu Fadli Salati’lAsri: 2/33 (54). 
Müslim, Kitabu’lMesacid, Babu Fadli Salateyi’sSubhi ve’lAsr, 
1/439 (633) Cerir b. Abdillah rivayet etmiştir.
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teyen kişi, Al lah ve Ra sû lü’ne teslimiyet göstermeli, sahîh 
yol lar dan ge len haberleri tasdîk etmelidir. Her han gi bir şey
de şüp he ye düş tü ğün de, onu Al lah’a ha va le eder. Nitekim 
Yüce Allah şöy le bu yu rur: “Kalp le rin de eğ ri lik bu lu nan 
kim se ler, fit ne çı kar mak ve te vi li ne yel ten mek ar zu suy-
la mü te şa bih olan ayet le rin ardına düşerler. Oy sa onların 
te’vili ni Al lah’tan baş ka sı bil emez. İlim de yük sek de re ce ye 
eriş miş olan lar ise, ‘biz ona îmân ettik; hep si Rab bi miz ka-
tın dan dır’ der ler. Bu nu, akıl sâ hip le rin den baş ka sı dü şün-
mez.” (Âl-i İm ran: 7)

التَّْسـلِيِم  َظْهـِر  َعَلـى  إاِلَّ  ْسـَلِم  اْلِ َقـَدُم  َتْثُبـُت  َواَل 
َوااِلْستِْسـَلِم، َفَمـْن َراَم ِعْلَم َمـا ُحظَِر َعنْـُه ِعْلُمُه، َوَلْم 
َيْقنَْع بِالتَّْسلِيِم َفْهُمُه، َحَجَبُه َمَراُمُه َعْن َخالِِص التَّْوِحيِد، 
يَمـاِن، َفَيَتَذْبـَذُب َبْيَن  َوَصافِـي اْلَمْعِرَفـِة، َوَصِحيِح اْلِ
ْقـَراِر  يَمـاِن، َوالتَّْصِديـِق َوالتَّْكِذيـِب، َواْلِ اْلُكْفـِر َواْلِ
ًقا،  ا َزائًِغا، اَل ُمْؤِمنًا ُمَصدِّ ْنَكاِر، ُمَوْسَوًسا َتائًِها، َشاكًّ َواْلِ

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

ŞERH:

Kur’ân ve Sün net’in nass’la rı na tam tes lim olup, onu 
tasdîk ve ita at le ka bul et me den, he va sı na uya rak ka bul et
ti ği ay kı rı ve şüp he li gö rüş le ri bı rak ma dan, man tık ve fa
sid kı yas la Kur’ân ve Sün net’in nassla rı na kar şı çık mak tan 
vaz geç me den, İs lâm’ın hakikati or ta ya çı k maz.

Bir in san tah si li müm kün ol ma yan ve Al lah’ın hik me ti 
ve hük mü hak kın da, yarattıklarından giz le miş ol du ğu bir 
il mi elde etmeye kalkışır da, Al lah’ın murâd ettiğine ve 
Ra sû lü’nün murâd ettiğine teslim olup aklıyla ve anlayışıya  
bununla ikna ol maz sa; bu kasdı sebebiyle halis tev hîdin ha
kikatinden, tertemiz Al lah bil gi sinden; tasdîk, ita at, ka bul, 
it ti ba ve tes li mi yet üze rine ku ru lu sa hîh îmândan mah rum 
ka lır. Böylelikle o; tasdîk ile tekzîb, sahîh ha ber lere îmân 
ile kü für, ik rar ile in kâr ara sın da gi der ge lir. Ves ve se le rin, 
şüphelerin ve boş ha yal le rin pe şin de şaş kın şaş kın do la şıp 
du rur. Sürekli konum değiştirir, bel li bir ka rar lı lık gös ter
mez. O, ne ger çek ten îmânı kâmil bir mü’min dir, ne de tam 
an la mıy la red de dip in kâr eden bir kâ fir dir. Îmânın ger çe
ği; hik me ti  biz ce bi lin me yen ve hakikatlerini aklın idrak 
edemediği, Allah ve rasûlünden gelen haberler ile yetinip 
tasdîk ve tes li mi yet  göstermektir.

لَِمِن  َلِم  السَّ َداِر  ِلَْهِل  ْؤَيِة  بِالرُّ يَماُن  اْلِ َيِصحُّ  َواَل 
َتْأِويُل  َكاَن  إِْذ  بَِفْهٍم،  َلَها  َتَأوَّ َأْو  بَِوْهٍم،  ِمنُْهْم  اْعَتَبَرَها 

بَِتْرِك  ُبوبِيَِّة  الرُّ إَِلى  ُيَضاُف  َمْعنًى  ُكلِّ  َوَتْأِويُل  ْؤَيِة  الرُّ
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َوَمْن  اْلُمْسلِِميَن  ِديُن  َوَعَلْيِه  التَّْسلِيِم،  َوُلُزوِم  التَّْأِويِل 
َفإِنَّ   ، التَّنِْزيَه  ُيِصِب  َوَلْم  َزلَّ  َوالتَّْشبِيَه  النَّْفَي  َيَتَوقَّ  َلْم 
نَا َجلَّ َوَعَل َمْوُصوٌف بِِصَفاِت اْلَوْحَدانِيَِّة، َمنُْعوٌت  َربَّ

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

ŞERH:

Müs lü man lar dan “rü’yet”i kendi anlayışıyla veya ger
çekte vehim olan şeylerle te’vil eden ve ya ken di ken di ne 
bu nun key fi ye ti nin bi li ne bi le ce ği ni zannedenler büyük bir 
hataya düşmüşlerdir ve hakiki anlamda rü’yete îmân etme
miştirler. Çün kü, rü’ye tin ger çe ği ni ve key fi ye ti ni Al lah’tan 
başka kim se bi le mez. Rü’yet meselesi olsun, ya ra tı cı ile ilgi
li diğer meseleler olsun; bütün bunların sahîh olan te’vil ve 
tefsîri, tefsîr ve insanların dünyalarında bildikleri şeylerle 
tekyîf edilmemeleridir. Bi la kis o nun delâlet ettiği an la mı 
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tasdîk eder, tekyîf etmeyiz. Yüce Allah’tan ve rasûlü sallal
lahu aleyhi ve sellem’den gelen haberlere teslimiyyet gösterip 
boyun eğeriz.

İşte Yüce Allah’ın, peygamberini kendisiyle gönderdiği  
müs lü manla rı n sahîh din i budur. Müs lü ma n, şu iki şey den 
mutlaka ka çın malıdır:

1. Al lah’ın ken di  zâtını vas fet ti ği  sıfatları nefyetmek
ten, bu sıfatlar hususunda sapkınlığa düşmekten ve bu sı
fatlarla murâd olunan hakîki manaları tahrîf etmekten sa
kınmalıdır.

2. Yüce Allah’ı zâtında, fiillerinde, isimlerinde ve sı fat
la rın da, ya ra tıl mış la ra ben zet mekten sakınmalıdır. Bu iki 
husus şu âyette bir araya gelmiştir:

“O’nun ben ze ri hiç bir şey yok tur. O işitendir, görendir.” 

(eş-Şu ra: 11)

Aye tin ilk ya rı sı teş bih ve denk li ği in kâr, ikin ci ya rı sı ise 
sı fat la rın is ba tı dır. Ayet ten zih ile is ba tı bir ara da zik ret miş
tir. Kim bu iki şeyden, yani nefiy ve teşbîhten sa kın maz sa, 
aya ğı ka yar ve akî de sin de ha ta ya dü şüp, doğ ru yu bu la maz. 
Böy le ce de, Al lah hak kın da va cip olan “ten zih”i ger çek leş ti
re mez. Bu ten zih, Al lah’ı ben zer, denk ve or tak lar dan ten zih 
et mek tir. Bu böyledir, çün kü Al lah az ze ve cel le fi il le rin de, 
isim le rin de, sı fat la rın da, ya rat ma sın da ve em rin de vah da
ni yet sıfatlarıyla muttasıftır. Aynı şekilde bü tün bun lar da 
teklik ile muttasıftır. Hiç kim se ye ih ti ya cı yok tur. Ehad’dir, 
Ferd’dir, Samed’dir. Or ta ğı ve ben ze ri yok tur. Ya rat tık la
rı nın hiç bi ri si bun la rın an la mın da ve zâ tın da, fi il le rin de, 
isim le rin de ve sı fat la rın da O’na ben zemez.

َواْلَْعَضاِء  َواْلَْرَكاِن  َواْلَغاَياِت،  اْلُحُدوِد  َعِن  َوَتَعاَلى 
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َكَسائِِر  تُّ  السِّ اْلِجَهاُت  َتْحِويِه  اَل  َواْلََدَواِت، 
اْلُمْبَتَدَعاِت.

38. “O, sınırlardan ve nihâî noktalardan yüce ve mü-
nezzehtir. Erkân, organ ve araçlardan münezzehtir. 
Sonradan yaratılmış diğer mahlûkât gibi altı cihet de, 
O’nu ihata etmez.”

ŞERH:

Yüce Allah sı nır lardan ve nihaî noktalardan yü ce ve 
mü nez zeh tir. Al lah’ın kendisini sınırlayan ne bir had di var
dır ve ne de kendisinde son bulduğu bir nihâî nokta vardır. 
Bunun anlamı O’nun, ya rat tık la rıy la bir leş ti ği ve aralarına 
girdiği değildir. Bilakis O, subhânehu ve teâlâ, ya rat tık la
rın dan ayrıdır.

Yine, Al lah subhânehu, kulların yanındaki organlar
dan ve çalışma aletlerinden; kendileriyle faydalı hususların 
kazanıldığı zararlı hususlardan korunulduğu erkân, or gan 
ve alet ler den de mü nez zeh tir. Böy le bir şey Yüce Allah için 
söz  ko nu su de ğil dir. Bunlardan Allah’ı tenzîh ederken aynı 
zamanda bizler, Yüce Allah hak kın da va rid olan tüm isim
le ri ve sı fat la rı ka bul ede r ve şöy le de riz: Bu  isim ve sıfat
ların kendilerine delâlet ettikleri hakiki anlamları vardır. 
Bu an la mları bilir, kav rar ve Al lah’a la yık bir şe kil de ka bul 
edi yo ruz. Fa kat key fi ye ti ni iza ha kalkış ma yız. Çün kü key
fiyyetinin ilmini, Al lah ken di si ne öz gü kıl mış tır. 

Yine, diğer mahlûkât gibi altı cihet de O’nu ihata ede
mez. Al lah bun dan mü nez zeh tir. Bu ndan ci he tin mutlak 
anlamda nefyi anlaşılmaz. Bilakis O, subhânehu ve teâlâ,  
yük seklik cihetindedir. Burada kasıt sadece diğer mahlûkât 
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O’nu kuşatamadığı gibi cihetlerinde O’nu kuşatmadığıdır. 
yü ce lik sa hi bi dir. Hiç bir güç O’nu ku şa ta maz.

Onun, kelâmcıların kasdettiklerini kasdetmediğini 
yakînen bilsek de; Tahâvî’nin, bu kelâmî terimleri kullan
mamasını di ler dik. Çünkü o, “yüz”, “uluv” ve bunlardan 
başka sı fat la rı açıkça is bat et miştir. An cak bun dan da ha 
iyi si, onun kelâm cı la ra ait olan bu terimleri hiç kul lan ma
ma saydı. Çün kü o terimler ay nı za man da hem hak kı, hem 
de bâ tı lı içer mek te dir.

Ehli Sün net ve’lCe ma at’in bu gibi durumlardaki tu
tumu, tafsîlden sonra hüküm vermektir. Me se la: “O, sınır
lardan ve nihâî noktalardan mü nez zeh tir” sö zü nü söy le yen 
kim se, eğer bu nun la Yüce Allah’ı hiç bir şe yin ku şa ta ma
ya ca ğı nı ve var olan hiç bir şe yin O’nu sı nır lan dı ra ma ya
ca ğı nı söy lü yor sa, bu hak tır. An cak, eğer bu nun la Al lah’ın 
yük seklik ci he tiy le ol ma dı ğı nı söy lü yor sa, bu du rum da bâ
tıl olan bir söz söy le miş tir. Çün kü, bu ma na da Al lah’ın, ya
rat tık la rın dan yüksekte ol ma dı ğı nı söy le miş olur.

“Er kan, or gan ve araç lar dan mü nez zeh tir” sö züy le, Al
lah’ın yüz, iki el, iki göz gi bi sıfatlarında ya rat tık la rı nın 
yüz le ri ne ve sı fat la rı na ben ze me di ği ni söy lü yor sa, bu hak
tır. An cak bu nun la Al lah’ın yü zü nün (vec hi nin) ve iki eli
nin ol ma dı ğı nı söy lü yor sa, bu söz ba tıl dır.

“O’nu al tı yön ku şa ta maz” sö züy le eğer Yüce Allah’ın 
al tı yön den her han gi bi ri sin de ol ma dı ğı nı söy le mek is ti yor , 
ne yukarıdadır, ne de aşağıda; ne sağdadır ne de solda; ne 
öndedir ne de arkada diyorsa bu söz bâ tıl dır. Çün kü bu, 
“yokluğun” hatta “imkansızlığın” sı fa tı dır ve bu, açık bir 
kü für dür. Çünkü bu, Allah’ın buyruklarını, hatta Allah’ın 
varlığını inkar etmektir. Bu nun la, var olan hiç bir şe yin 
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O’nu sı nır lan dı ra ma ya ca ğı nı söy lü yor sa, bu hak tır. Al lah 
en doğrusunu bi lir.

Özet

Yüce Allah, kıyâmet gü nün de çıp lak göz le gö rü lür. 
Mü’min ler O’nu, ihata söz konusu olmaksızın ha ki ka ten 
gö rür ler. Bu, bu konudaki (mü te va tir) hadîslerin özeti
dir. Her müs lü ma na te’vil den ve Al lah’ın sı fat la rı nı inkar 
edenlerin sözlerinden uzak dur ma sı; Yüce Allah’ı sonra
dan yaratılan hususlardan ve ya ra tıl mış lar a benzemekten 
mü nez zeh olduğunu bilmesi va cip tir.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Kıyâmet günü Yüce Allah’ı gör me nin ha ki ka ti ne
dir?

2. Âyet ve hadîs ler de be yân edi len sı fat lar hak kın da 
müs lü ma na va cip olan ne dir?

3.  “Al lah al tı cihetten mü nez zeh tir.” sö zün ün doğru 
anlamı nedir?

 



ON  Bİ RİN Cİ DERS

َوُعِرَج  ملسو هيلع هللا ىلص،  بِالنَّبِيِّ  ُأْســِرَي  َوَقْد   ، َحقٌّ َواْلِمْعَراُج 
َشاَء  َحْيُث  إَِلى  ُثمَّ  َماِء،  السَّ إَِلى  اْلَيَقَظِة  فِي  بَِشْخِصِه 
َما  إَِلْيِه  َوَأْوَحى  َشاَء،  بَِما  ُه  اللَّ َوَأْكَرَمُه  اْلُعَل،  ِمَن  ُه  اللَّ
َعَلْيِه  ُه  اللَّ َفَصلَّى  َرَأى﴾.  َما  اْلُفَؤاُد  َكَذَب  َأْوَحى:﴿َما 

َم فِي اْلِخَرِة َواْلُوَلى َوَسلَّ
39. “Mi’rac haktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra 
ile (geceleyin) yürütülmüştür. Uyanık bir halde bedeni 
ile mi’rac’la göklere yükseltilmiştir. Daha sonra da Yüce 
Allah’ın dilediği yüceliklere çıkartılmıştır. Allah, ona di-
lediği ikramlarda bulunmuş ve vahyettiği şeyleri vah-
yetmiştir. “Kalp gördüğünü yalanlamadı” (53/en-Necm, 11), 
dünyada da, âhirette de Yüce Allah’ın salât ve selâmı 
olsun ona.”

ŞERH:

Ehli Sün net ve’lCe ma at, Al lah Ra sû lü’nün şahsı, be
de ni ve ru hu ile İs ra ge ce si Mi ’rac’a gö tü rül düğü ne îmân 
eder. “İs ra” Ki tap, Sün net ve İc ma ile sa bit tir. İs ra, Mek
ke’den Bey tu’lMak dis’e ol muş tur. Nitekim Yüce Allah şöy
le buyurmuştur:
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“Ku lu (Mu ham med’i), bir ge ce, Mes cid-i Ha ram’dan, 
Mes cid-i Ak sa’ya gö tü ren Al lah her tür lü nok san sı fat lar dan 
mü nez zeh tir.” (el-İs ra: 1) Al lah Ra sû lü sallallahu aley hi ve  sel lem 
ora da peygamberle re imam lık ede rek na maz kıl dır dı. Aynı 
şekilde, onun sallallahu aley hi ve  sel lem  ye din ci kat gö ğe şe refi 
be den leriy le git me si (Mi ’rac) de sâbittir. Ora dan da, Sid rei 
Mün te ha’ya ki Cen ne tu’l Me’va’ya oradadır gö tü rül dü.

Yüce Allah onu dilediği şeylerle ikramda bulundu.  
Bunlardan bazıları şunlardır: Onun la ara da bir va sı ta ol
ma dan bizzat ko nuş tu. Onu ondan başkasının ula ş ma dı ğı 
bir mekâna çıkardı. Allah ona seslendi. Ona cen net ile ce
hen nem’in hal le ri ni gös ter di. Ona di le di ği ni vah yet ti. Ona 
bir gün ve ge ce de kı lı na cak beş va kit na maz ı teşri kıldı. 
Nebi sallallahu aley hi ve  sel lem’in kalbi gördüklerini yalanla
madı. Gör dük le ri ni ger çek ten göz le riy le gör dü. Bu da ona 
di ğer ra sûller den fark lı ola rak Al lah’ın bir ik ra mı ve onun 
yü ce li ği nin bir iz ha rıy dı. Bu ge ce gerçekleşen olay la rın 
hep si Al lah Ra sû lü’nden Buhârî, Müslim ve diğer kaynak
larda sahîh ola rak ri va yet edil miş tir.

تِِه- َحقٌّ ُه َتَعاَلى بِِه -ِغَياًثا ِلُمَّ َواْلَحْوُض الَِّذي َأْكَرَمُه اللَّ
40. “Yüce Allah’ın ona ikram ve ümmetine de bir 
yardım olmak üzere lutfedeceği Havz da haktır.”

ŞERH:

Al lah Ra sû lü’nden ge len hadîs ler de “Havz”ın var lı ğı
nın hak ol du ğu sâ bit tir. “Havz” hadîs le ri ilim eh li nin de 
açık la dı ğı gi bi mü te va tirdir.

Havz oldukça büyüktür. Cen netin ne hir le rin den akıp 
gelir. Su yu süt ten daha be yaz, bal dan da ha tat lı ve ko ku su 
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misk ten da ha gü zel dir. Onun uzun lu ğu ile ge niş li ği ay nı
dır. Bir kö şe siy le di ğer kö şe si ara sın da ki me sa fe bir ay lık 
yol mesafesidir. Ka deh le ri gök yü zü nün yıl dız la rı kadardır. 
On dan bir yu dum içen bir daha ebe dî ola rak su sa maz. O 
kıyâmet gü nü nün en bü yük, en tat lı ve içen le ri en çok ola n  
“Havz”ıdır. O kı yâ met gü nü nün su suz lu ğun dan Üm meti 
Mu ham med’e bir yardım ve kur tu lu ştur. 

Bu, Al lah’ın, peygamberi sallallahu aley hi ve  sel lem’e bir 
lütfudur. Allah bununla, ona ikramda bulunmuş ve di ğer 
Pey gam bere onu üstün kılmıştır. Al lah he pi mi zi kıyâmet 
gü nü onun “Havz”ın dan içen ler den ey le sin!

Özet

Mek ke’den Bey ti’lMak dis’e olan İs ra hak tır. Göğe çık
mak anlamında Mi’rac da hak tır. Gökte va hyedilenler hak
tır. Havz haktır. Bu ko nu da Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel-
lem’den ne ka dar sahîh hadîs gel miş se hep si hak tır. 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. İs ra’yı in kâr ede nin hük mü ne dir?

2. İs ra ne re den ne re ye, Mi’rac ne re den ne re ye ol du?

3. Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’in kıyâmet’te ki 
Havz’ı hak kın da ne bi li yoruz?



ON İ KİN Cİ DERS

فِي  ُرِوَي  َكَما   ، َحقٌّ َلُهْم  َخَرَها  ادَّ الَّتِي  َفاَعُة  َوالشَّ
اْلَْخَباِر

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

تِِه َحقٌّ يَّ ُه َتَعاَلى ِمْن آَدَم َوُذرِّ َواْلِميَثاُق الَِّذي َأَخَذُه اللَّ
42. “Yüce Allah’ın Âdem’den ve onun zürriyetinden 
almış olduğu mîsâk haktır.”

ŞERH:

Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’in şe fa ati birkaç çeşit
tir. Bunların en bü yüğü; Al lah’ın, aralarında hükmetmesi 
için, mah şer halkının tamamı için yapacağı şe fa attir. Yüce 
Al lah Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’e; “Şe fa atte bulun, 
şe fa at in kabul edilecektir.”(14) bu yu rur. Bu şe fa at şek ve şüp
he edil me ye cek bir sû ret te sa bit ve hak tır. Yine, kö tü lük le
ri ile iyi lik le ri denk ge len kim se le re şe fa at ede cek tir. Yi ne 
ce hen neme git me le ri em re di len kimselere de şe fa at ede cek  
onlar da oraya girmeyeceklerdir. Ra sû lul lah sallallahu aley-
hi ve  sel lem’in bir di ğer şe fa ati de, cen nete gir miş olan la rın 

(14) Buhârî, Kitabu’tTevhid, Babu Kelâmi Rabbi’lAzz’e ve Celle 
13/473 (H. 7510), Müslim, Kitabu’lÎmân, 1/182 (H. 326) Her ikisi 
Enes b. Malik’ten rivayet ettiler.
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de re ce le ri nin yük sel me si için dir. Yine, he sap gör me den 
cen nete gi re cek ler hakkında da şefaat edecektir. Baş ka bir 
şe fa ati de, ha  edilen azabın ha fife til me si için olacaktır. 
Yi ne, mü’min le rin tamamı için, cen nete gir me le ri için şe
fa at edecektir. Ay rı ca, ümmetinden bü yük gü nah la rın dan 
do la yı ce hen neme girenlerin çıkarılması için de şe fa ati ola
cak tır.

Bu şe fa at tür le ri nin hep si sahîh rivâyetler gereğince 
onun hakkında hak tır ve sâbit tir. An cak bu şe fa at le rin hep
si, ancak Al lah’ın iz ni ile olacaktır. Nitekim Allah azze ve 
celle şöyle buyurur: “De ki: Şe fa at tümüyle Al lah’a aittir.” 

(ez-Zü mer: 44) “On lar, Al lah’ın ra zı ol duğu kimselerden baş-
kasına şe fa at edemez ler.” (el-En bi ya: 28) “Allah katında, şefaat 
etmesine izin verdiği kimseden başkasının şefaatı fayda ver-
mez.” (Se be’: 23) Öyleyse bu, kendisinde hiçbir şüphe olma
yan haktır. Ancak, Allah’ın izni ile olacaktır. 

Mîsâk da hak tır. Bu, Al lah’ın Adem aley his selam’dan ve 
zürriyyetinden aldığı bir sözdür. Allah Adem aley his selam’ın 
sır tı nı eliy le mes he dip ondan kıyâmet gü nü ne gelecek zür
ri ye tini çıkarmış, rable ri  olduğuna dair ait aldı. On lar da 
şe ha det te bu lundular. İşte bu, birinci mîsâktır.  Yüce Allah 
bu nu şöy le zik re der:

“Ha ni Rabbin, Ade mo ğul la rı nın sırt la rın dan zür ri yet-
le ri ni al mış ve on la rı ken di le ri ne şa hid tutarak, “ben si zin 
Rabbiniz de ğil mi yim?” (de miş ti). On lar da; “Evet, Rabbimiz-
sin, buna şahidiz” de mişler di.” (el-A’raf: 172)

Özet

Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’in üm me ti için şe fa
ati hak tır. Kıyâmet günü en büyük şefaat onundur. Şefaat 
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Allah’ın iznine ve rızasına bağlıdır. Al lah’ın, Adem aley his-
se lam ve zür ri ye tin den al dı ğı mî sâk da hak tır.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Âhi ret’te ki en bü yük şe fa at ne dir ve ki min dir?

2. Şe fa atin çe şit le ri ne ler dir?

3. Al lah’ın Âdem aley his se lam’dan ve zür ri yetin den al dı ğı 
ilk mî sâk ne dir?

 



ON Ü ÇÜN CÜ DERS

ُه َتَعاَلى فِيَما َلْم َيَزْل َعَدَد َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة،  َوَقْد َعلَِم اللَّ
َوَعَدَد َمْن َيْدُخُل النَّاَر ُجْمَلًة َواِحَدًة، َفَل ُيَزاُد فِي َذلَِك 

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

َوُكلٌّ  َيْفَعُلوُه،  َأْن  ِمنُْهْم  َعلَِم  فِيَما  َأْفَعاُلُهْم  َوَكَذلَِك 
َمْن  ِعيُد  َوالسَّ بِاْلَخَواتِيِم،  َواْلَْعَماُل  َلُه  لَِما ُخلَِق  ٌر  ُمَيسَّ

ِه. ِقيُّ َمْن َشِقَي بَِقَضاِء اللَّ ِه، َوالشَّ َسِعَد بَِقَضاِء اللَّ
44. “Yine onların, yapacaklarını bildiği fiillerini de 
aynı şekilde bilmiştir. Herkes ne için yaratılmışsa, ona 
o kolaylaştırılır. Ameller de sonuçlarladır. Mutlu olan 
kimse Allah’ın kazası gereği mutlu olandır, bedbaht 
olan kimse de Allah’ın kazası gereği bedbaht olandır.”

ŞERH:

Yüce Allah ezel de, il miy le, Ade mo ğul la rın dan cen
nete ve ce hen neme gi re cek olan la rın tümünü sayısıyla bi
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lir. Bu nu hem tüm ay rın tı la rıy la hem de toplu bir şekilde 
olarak bi lir. On la rın sa yı la rın da art ma ve ya ek sil me ol maz. 
Bütün insanların anne karnında iken bedbaht mı yoksa 
saadet sahibi mi olacağı yazılmıştır. Aynı şekilde levhi 
mahfûz’da da yazılmıştır. Yüce Al lah’ın bu ko nu da ki il mi 
ebediyyen de ğiş mez.

Allah, kul la rı nın fi il le rini da ha kul la rı iş le me den bi
lir. Al lah onları ezelde bilmiştir. Bu nu böy le ce ya zıp tak dir 
et miştir. Her in sana kendisi için ya ra tıl dığı şey kolaylaştı
rılır. Cen net eh line, cen net eh li nin ame li kolaylaştırılır, ce
hen nem eh line, ce hen nem eh li nin amel le ri  kolaylaştırılır. 
Amel ler sonlara bağlıdır. Bir kim se nin durumu kö tü ame
lin den son ra sa lih amel iş le yerek sonlanmış ise, cen nete gi
rer. Bir kim senin de durumu, da ha ön ce sa lih amel iş le di ği 
hal de kötü ameller ile sonlanırsa ce hen neme girer. İtibar 
edilen son durumdur. 

Saadet ehli ancak Al lah’ın hakkında saadete hükmet
tiği, bunu takdir ettiği, bunu yazdığı ve onun ehlinden kıl
dığı kimsedir. Bedbaht da ancak Allah’ın hakkında bed
bahtlıkla hükmettiği, bunu takdir ettiği, bunu yazdığı ve 
onun ehlinden kıldığı kimsedir. “O (Al lah) yap tı ğı şeyden 
sorulmaz, fakat onlar (insanlar) sorulurlar.” (el-En bi ya: 23)

َلْم َيطَّلِْع َعَلى  َتَعاَلى فِي َخْلِقِه،  ِه  اللَّ اْلَقَدِر ِسرُّ  َوَأْصُل 
َوالنََّظُر  ُق  َوالتََّعمُّ ُمْرَسٌل،  َنبِيٌّ  َواَل  ٌب،  ُمَقرَّ َمَلٌك  َذلَِك 
َوَدَرَجُة  اْلِحْرَماِن،  ُم  َوُسلَّ اْلُخْذاَلِن،  َذِريَعُة  َذلَِك  فِي 
َوفِْكًرا  َنَظًرا  َذلَِك  ِمْن  اْلَحَذِر  ُكلَّ  َفاْلَحَذَر  الطُّْغَياِن، 
َه َتَعاَلى َطَوى ِعْلَم اْلَقَدِر َعْن َأَناِمِه،  َوَوْسَوَسًة، َفإِنَّ اللَّ
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﴿اَل  كَِتابِِه:  فِي  َتَعاَلى  َقاَل  َكَما  َمَراِمِه،  َعْن  َوَنَهاُهْم 
ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن﴾. َفَمْن َسَأَل: لَِم َفَعَل؟  ُيْسَأُل َعمَّ
َفَقْد َردَّ ُحْكَم اْلكَِتاِب، َوَمْن َردَّ ُحْكَم اْلكَِتاِب َكاَن ِمَن 

اْلَكافِِريَن.
45.  “Kader asıl itibariyle Yüce Allah’ın mahlukatı 
hakkında bir sırrıdır. Buna ne mukarreb bir melek, ne 
mursel bir peygamber muttalî olmuştur. Bu hususta 
derinliğe dalmak ve üzerinde çokça düşünmek, ilahi 
yardımdan uzak kalmaya götüren bir yol, mahrumi-
yete götüren bir merdiven, tuğyana çıkaran bir basa-
maktır. Bu husustaki kıyas, düşünce ve vesveselerden 
alabildiğine sakınmak gerekir. Çünkü Yüce Allah ka-
der ilmini mahlûkâtına karşı kapalı tutmuştur. Onun 
hakkında tartışmayı da yasaklamıştır. Nitekim Yüce 
Allah Kitabında şöyle buyurmaktadır: “O, yaptığından 
sorgulanmayandır. Ama kendilerine sorulacaktır.” (21/el-

Enbiyâ, 23) Buna göre kim: Niye yaptı? diye soracak olur-
sa, Kitabın hükmünü reddetmiş olur. Kitabın hükmünü 
reddeden de kâfirlerden olur.”

ŞERH:

Ka de r, as lolarak Yüce Al lah’ın sır rı dır. Yaratılmışlardan 
hiç kim se ona muttali olamaz. Bu ko nu da de rin lere inmek 
ve ka de rin ger çe ği ne ulaş ma ça ba la rı doğ ru de ğil dir. Ni te
kim Nebî sallallahu aley hi ve  sel lem şöy le bu yur muş tur: “Ka der 
anı lın ca su su nuz!”(15) 

(15) etTaberâni, elMu’cemu’lKebîr, 10/223, 224; Ebû Nuaym, el
Hilye, 4/108. Her iki rivayet de Ebû Vail yoluyla İbn Mes’ud’dan 
gelmektedir. elLâlekâî, Şerhu Usûli’lİ’tikâd: 1/126. elElbânî, 
Silsiletu’lEhadîsi’ sSahîha 1/46’da sahîh olduğunu söylemiştir.
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Kim ka de rin ger çe ği ni an la mak is ter se, gi de ce ği yol 
hüs ran ve mah ru mi yet yo lu dur. Bu yol da ba şa rı lı ola maz 
ve hidâyet ten mah rum olur. Tuğ ya na sap la nır ve had
di aşar. Zi ra, ka de rin ger çe ği ni Yüce Allah’tan baş ka hiç  
kim se bi le mez. İn san lar ne ka dar dü şü nür ler se dü şün sün
ler, ka de rin ha ki ka tine erişe mez ler. An cak biz, (1) Yüce 
Allah’ın her şe yi bil di ği ne, (2) bunları yaz dı ğı na, (3) olma
larını irâde ettiğine ve (4) onları yarattığına îmân edi yo ruz. 
Bunlar, ka de rin mutlaka bil me miz ge re ken dört de re ce si
dir. Ak si tak dir de in san ka de re îmân etmemiş olur. Müs lü
ma nın yap ma sı ge re ken, ka der ko nu sun da dü şün ce ola rak 
de rin leş mek ten ka çın mak ve ves ve se le re tes lim ol ma mak
tır. Bi lin me li dir ki, Al lah ka der il mi ni kul la rın dan giz le
miş ve on la rı ka de rin ger çe ği ni araş tır mak tan alı koy muş
tur: “O (Al lah) yap tı ğın dan sorulmaz fakat, on lar (in san lar) 
sorulurlar.” (el-En bi ya: 23) Ku lun, “Al lah ni çin bu nu yap tı?” 
di ye sor ma sı ca iz de ğil dir. Çün kü bu du rum da Kur’ân’ın 
hük mü nü in kâr et miş sa yı lır, bu da açık bir kü für dür. An
cak in sa nın, şu ve ya bu hük mün ardındakis ila hi hik met le
ri araş tır ma sın da her han gi bir sa kın ca yok tur.

ٌر َقْلُبُه ِمْن َأْولَِياِء  َفَهَذا ُجْمَلُة َما َيْحَتاُج إَِلْيِه َمْن ُهَو ُمنَوَّ
.ِلَنَّ  اْلِعْلِم  فِي  اِسِخيَن  الرَّ َدَرَجُة  َوِهَي  َتَعاَلى،  ِه  اللَّ
فِي  َوِعْلٌم  َمْوُجوٌد،  اْلَخْلِق  فِي  ِعْلٌم  ِعْلَماِن:  اْلِعْلَم 
َعاُء  َوادِّ ُكْفٌر،  اْلَمْوُجوِد  اْلِعْلِم  َفإِْنَكاُر  َمْفُقوٌد،  اْلَخْلِق 
بَِقُبوِل  إاِلَّ  يَماُن  اْلِ َيْثُبُت  َواَل  ُكْفٌر،  اْلَمْفُقوِد  اْلِعْلِم 

َفإِْنَكاُر  اْلَمْفُقوِد  اْلِعْلِم  َطَلِب  َوَتْرِك  اْلَمْوُجوِد،  اْلِعْلِم 
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َواَل  ُكْفٌر  اْلَمْفُقوِد  اْلِعْلِم  َعاُء  َوادِّ ُكْفٌر  اْلَمْوُجوِد  اْلِعْلِم 
َطَلِب  َوَتْرِك  اْلَمْوُجوِد  اْلِعْلِم  بَِقُبوِل  إاِلَّ  يَماُن  اْلِ َيْثُبُت 

اْلَمْفُقوِد اْلِعْلِم 
46. “İşte bunlar Yüce Allah’ın dostlarından (veli kul-
larından) kalpleri (îmân) nuru ile aydınlanmış kimsele-
rin gerek duyduğu şeylerin özetidir ve bu, ilimde de-
rinleşmiş olanların mertebesidir. Çünkü ilim iki türlü-
dür: Birisi mahlukat arasında var olan (onlar tarafından 
bilinen), diğeri ise mahlukat arasında bulunmayandır. 
Var olan ilmin inkârı küfürdür, olmayan ilmi bilmek id-
diasında bulunmak da küfürdür. Îmân var olan ilmi ka-
bul edip bulunmayan ilmi elde etmeyi terketmedikçe 
sabit olmaz.”

ŞERH:

Bu ra ya ka dar zik ret ti ği miz me se le nin öze ti şu dur: İh
ti yaç du yu lan ma’ri fet ve îmân; sa de ce Al lah’ın, kalp le ri ni 
nu ruy la ay dın lat tı ğı ve lî le ri ne ve de rin ilim ve tak va sa hi bi 
olan la ra na sib olur. Ve bu âlim ler Al lah’tan ge len il mi ka
bul edip ona tes lim olur lar.

İlim iki tür dür:

Bi ri si Al lah’ın in san la ra gön der di ği şe ri at il mi, onun 
as lı ve ay rın tı la rı dır.

Di ğer ilim ise, Al lah’ın, kul la rın dan giz le di ği ka der il mi
dir. Kim Yüce Allah’ın gön der di ği il mi in kâr eder se, Al lah’ın 
kul la rın dan giz le miş ol du ğu nu da in kâr et miş sa yı lır. Kim 
de kader ve gayb il mi ni bil di ği ni id dia eder se, küf re gir miş tir. 
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Çün kü Al lah gay bın il mi ni sa de ce ken di si ne öz gü kıl mış tır. 
Gayb il mi ni bil di ği ni id dia et mek, ay nı za man da, bu il min 
Al lah’a özgü ol du ğu na da ir olan nass’la rın da in kâ rı sa yı lır.

Bir ku lun îmân eh li olup ol ma dı ğı na ve ya o ku lun 
îmânı nın be ka ası na hük met mek için; o ku lun gön de ri len 
il mi ka bul et me si ve ken di sin den sak la nı lan ilim hak kın da 
da id di ada bu lun ma ma sı ge re kir.

Özet

Her şey Al lah’ın ka za ve ka de ri ile dir. Al lah, kul la rı
nın han gi ame li iş le ye ce ği ni, kul la rı nın cen net eh li ve ya 
ce hen nem eh li olan la rı nı bi lmiş,  bunları yazmış ve ira de 
etmiştir. Ka der, Al lah’ın giz li bir sır rı dır. Sa lih in san lar ka
de ri araş tı ra rak on da de rine inmeye kalkışmazlar. Ka de re 
tes lim ol ma dık ça, hiç kim se nin îmânı sa bit ol maz.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Ka der üze ri ne tar tış ma ca iz mi dir?

2. İl min iki tü rü ne ler dir?
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َفَلِو  ُرِقَم،  َقْد  فِيِه  َما  َوبَِجِميِع  َواْلَقَلِم،  ْوِح  بِاللَّ َوُنْؤِمُن 

فِيِه  َتَعاَلى  ُه  اللَّ َكَتَبُه  َشْيٍء  َعَلى  ُهْم  ُكلُّ اْلَخْلُق  اْجَتَمَع 

َوَلِو  َعَلْيِه،  َيْقِدُروا  َلْم  َكائٍِن  َغْيَر  لَِيْجَعُلوُه  َكائٌِن؛  ُه  َأنَّ

فِيِه؛  َتَعاَلى  ُه  اللَّ َيْكُتْبُه  َلْم  َشْيٍء  َعَلى  ُهْم  ُكلُّ اْجَتَمُعوا 

ُهَو  بَِما  اْلَقَلُم  َجفَّ  َعَلْيِه،  َيْقِدُروا  َلْم  َكائِنًا  لَِيْجَعُلوُه 

َكائٌِن إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَما َأْخَطَأ اْلَعْبَد َلْم َيُكْن لُِيِصيَبُه، 

َوَما َأَصاَبُه َلْم َيُكْن لُِيْخطَِئُه
47. “Biz Levh’e ve Kalem’e de îmân ederiz. (Levh’e 
kalem ile) yazılan herşeye de. Yüce Allah’ın orada 
olacak diye yazdığı bir şeyin olmamasını sağlamak 
üzere bütün mahlukat bir araya gelip toplansalar, 
buna güç yetiremezler. Aynı şekilde Yüce Allah’ın 
orada olmayacak diye yazmış olduğu bir şeyin olması 
için hepsi bir araya gelecek olsalar, yine buna güç 
yetiremezler. (Çünkü) Kalem kıyâmete kadar olacak 
şeyleri yazmış ve artık (mürekkebi) kurumuştur. Kula 
isabet etmeyen bir şey hiçbir şekilde ona isabet edecek 
değildi. Ona isabet eden herhangi bir şeyin de ona 
isabet etmemesi imkânsızdır.”
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ŞERH:

Biz ke sin bir îmân  ve kat’î bir tasdîk ile “Levh”in hak 
ol du ğu na ina nı yo ruz. Nitekim Yüce Allah şöyle buyur
maktadır: “Bilakis o, şok şerefli bir kur’ândır. Bir levh-i 
mahfûzdadır” (el-Bu rûc: 21-22) 

“Levhi Mah fûz”, Al lah’ın, bütün ya ratılmışların ka
der le ri ni yaz dı ğı lev ha lar dır. Adı anılan “Ka lem”e gelin
ce Allah onu yaratıp kendisiyle levhi mahfûz’a kaderleri 
yazmıştır. Ni te kim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöy le 
bu yu ru r: “Al lah’ın ilk ya rat tı ğı şey Ka lem’dir. Ona “Yaz!” 
de di. Ka lem, “Ne ya za yım?” de di. (Al lah), “Kıyâmet sa ati ne 
ka dar her şeyin ka de ri ni yaz.” buyurdu.”(16) 

Her şey bu “Levh”de ya zıl mış tır. Ya ra tıl mış la rın hep si 
birden, Al lah’ın ol ma sı nı takdîr ettiği bir şe yin olmamasını 
isteseler, bu nu yapmaya güç le ri yet mez. Bü tün ya ra tık lar 
bir ara ya gel se ler ve Al lah’ın olmamasını yazdığı birşeyin  
ol ma sı nı di le se ler, bu na da yapmaya güç ye ti re mez ler.

Ka lem, kıyâmet’e ka dar ola cak şey le rin hep si ni yaz
mış tır ve bunlarda hiçbir değişiklik olmaz. Ku lun ba şı na 
gel me yen şey, zaten gelmeyecekti. Başına gelen şey zaten 
mutlaka gelecekti. Al lah dilediği olur. Dilemediği ol maz. 
Bun la rın hep si, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bir 
hadîsin den alı nan an lam lar dır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem İbn Ab bas’a şöy le der: “Bil ki, in san la rın tümü her
hangi bir şeyle sana yarar sağ la mak üzere bir araya top
lansalar, Allah’ın yazdığı müstesna hiç bir yarar sağlaya
mazlar. Yine on la rın tümü herhangi bir şeyle sa na za rar 
ver mek üzere bir araya gelseler Al lah’ın yaz dı ğı müstesna 

(16) Ebû Dâvûd, 4700; etTirmizî, Kitabu’lKader: 2156, Kitabu’t
Tefsir: 3316. Hadîs sahîhtir.
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sana hiçbir zarar veremezler. Ar tık ka lem ler kaldırılmış, 
sa hi fe ler dü rül müş tür.”(17)

َه َقْد َسَبَق ِعْلُمُه فِي ُكلِّ َكائٍِن  َوَعَلى اْلَعْبِد َأْن َيْعَلَم َأنَّ اللَّ
فِيِه  َلْيَس  ُمْبَرًما،  ُمْحَكًما  َتْقِديًرا  َذلَِك  َر  َفَقدَّ َخْلِقِه،  ِمْن 
ٌب، َواَل ُمِزيٌل َواَل ُمَغيٌِّر، َواَل َناِقٌص َواَل  َناِقٌض َواَل ُمَعقِّ
َعْقِد  ِمْن  َوَذلَِك  َوَأْرِضِه  َسَماَواتِِه  فِي  َخْلِقِه  ِمْن  َزائٌِد 
ِه  اللَّ بَِتْوِحيِد  َوااِلْعتَِراِف  اْلَمْعِرَفِة،  َوُأُصوِل  يَماِن،  اْلِ
﴿َوَخَلَق  كَِتابِِه:  فِي  َتَعاَلى  َقاَل  َكَما  َوُرُبوبِيَّتِِه،  َتَعاَلى 
َأْمُر  ﴿َوَكاَن  َتَعاَلى:  َوَقاَل  َتْقِديًرا﴾،  َرُه  َفَقدَّ َشْيٍء  ُكلَّ 
َقْلًبا  اْلَقَدِر  َلُه فِي  َفَوْيٌل لَِمْن َضاَع  َمْقُدوًرا﴾  َقَدًرا  ِه  اللَّ
اْلَقَدِر  فِي  َقْلُبُه  َصاَر  لَِمْن  َفَوْيٌل  نسخة:  –وفي  َسِقيًما 
ا  َقْلًبا َسِقيًما، َلَقِد اْلَتَمَس بَِوْهِمِه فِي َفْحِص اْلَغْيِب ِسرًّ

اًكا َأثِيًما َكتِيًما، َوَعاَد بَِما َقاَل فِيِه َأفَّ
48. “Kul şunu bilmelidir: Yüce Allah’ın yarattığı ve 
medyana gelen herbir hususa dâir bilgisi ezeldendir. 
O, bunu son derece muhkem ve kat’î bir şekilde takdir 
etmiştir. Göklerde ve yerdeki yaratılmışlardan hiçbir 
kimse bunu nakzedemez; kimse onu bozamaz, iza-
le edemez, değiştiremez, başka bir yere havale ede-

(17) etTirmizî, Sıfatu’lKıyâme: 2518 Tirmizî, “Hasen sahîhtir.” der. 
Hadîsi ondan başkaları de rivâyet etmiştir.
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mez, eksiltemez, O’na bir şey ilave edemez. İşte bunlar 
inanılması gereken esaslar, marifetin temelleri, Yüce 
Allah’ın tevhîd ve rubûbiyyetini kabul etmenin kapsa-
mı içerisindedir. Nitekim Yüce Allah Kitab-ı Kerîm’inde 
şöyle buyurmaktadır: “Ve O herşeyi yaratıp inceden 
inceye takdir ve ta’yin etmiştir.” (25/el-Furkân, 2); “Allah’ın 
emri yerini bulan bir kaderdir.” (33/el-Ahzâb, 38) Kader husu-
sunda kalbi hastalanan -bir nüshada: hastalıklı kalbini 
kaybeden- kimselere yazıklar olsun! Çünkü böylele-
ri vehimleriyle gaybta son derece gizli bir sırrı ortaya 
çıkarmaya çalışmışlar; buna dayanarak söyledikleri ile 
de günahkâr bir iftiracı olup çıkmışlardır.”

ŞERH:

Ku lun bil me si ge re kir ki, Yüce Allah’ın il mi, ya rat tı
ğı her  şey den ön ce dir. Her şe yi ya rat ma dan ön ce bi lir. Bu, 
hem toplu bir şekilde hem de ayrıntılı bir şekilde bilme
dir. Ya rat tı ğı her şe yi çok muh kem bir bi çim de ya rat mış tır. 
Ne gök ler deki ne yer deki ne de her iki si ara sın da bulunan 
yaratılmışlardan, bu nu bo za cak, ge cik ti re cek, ip tal ede cek 
ve ya de ğiş ti re cek, ek sil tip art tı ra cak hiç  kimse yok tur. Yüce 
Allah, herşeyi bilmiş, takdîr etmiş ve yazmıştır. Bunu bil
mek, îmânın kesin ve kat’î ge rek le rin den  ve Al lah’ı bilme
nin ve O’nun ru bû bi yye ti ni ik rar et me nin as lı dır. Bundan 
dolayı, Al lah az ze ve cel le Ki tab’ın da şöy le bu yu ru yor: 
“Her şe yi ya rat mış ve bir ölçü ile tak dir et miş tir.” (el-Fur kân: 2) 

“Al lah’ın em ri tak dir olun muş bir ka der dir.” (el-Ah zâb: 38)

Yüce Allah, Her şeyi Allah, olmadan önce bilmiş ve öy
lece Levhi Mah fuz’da yazmıştır. Sonra olmasını irâde eder 
ve onu fiilen yaratır. Yüce Allah ile mücadeleye kalkışanla
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rı da Al lah olmadan önce bilmiş, öylece Levhi Mahfûz’da 
yazmış, sonra olmasını irâde buyurup fiilen yaratmış
tır. Allah ile takdîri hakkında mücadele etmeye kalkışan 
ve ondan herhangi bir şeyi yalanlayan her kişiyi de... Rab 
subhânehu ve teâlâ’nın ilmini ve kudretini inkar ettiğinden 
dolayı vay haline bu kişinin! Ka de re has ta bir kalp le ba kıp 
da hak ve doğ ru luk bil gi sin den sa pa na! Zi ra böy le si, gay
bı araş tır mak ve Al lah’ın bütün yaratılmışlardan giz le miş 
ol du ğu sır la rı bul mak için, hastalıklı ev ha mı na gü ve nip 
sap mıştır. Bu kim se ka der ko nu sun da ne ka dar ko nu şur
sa ko nuş sun, bu söz le riy le, so nun da ya lan söy le yen ler den 
ol muş ola cak ve ka de rin ger çe ği ne de hiç bir za man ula şa
ma ya cak tır. Do la yı sıy la bil me si ya sak lan mış ola nı ve araş
tır ma sın dan sa kın dı rıl mış ol du ğu bir bil gi yi araş tır mış ol
mak tan do la yı, bü yük bir gü nah iş le miş ola cak tır.

Özet

Levh hak tır, Ka lem hak tır. Levh’de ya zı lan tüm şey ler, 
mah lûkâtın ya ra tıl ma sın dan ön ce ya zıl mış tır. Bun da ne 
art ma, ne ek sil me, ne de de ğiş me olur. Mah lu kat is ter ra zı 
ol sun is ter ol ma sın, is ter ka bul et sin is ter et me sin; Yüce 
Allah’ın mu râd et ti ği her şey olur.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Levh ve Ka lem hak kın da ne bi li yor su nuz?

2. Mah lu kat, Yüce Allah’ın irâ de bu yur du ğu bir şe yi 
de ğiş ti re bi lir mi?
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َواْلَعْرُش َواْلُكْرِسيُّ َحقٌّ
49.  “Arş ve Kürsî haktır.”

َوُهَو ُمْسَتْغٍن َعِن اْلَعْرِش َوَما ُدوَنُه. 
50. “O’nun Arş’a da, Arş’ın altındaki varlıklara da ihti-
yacı yoktur.”

َحاَطِة  اْلِ َعِن  َأْعَجَز  َوَقْد  َوَفْوَقُه،  َشْيٍء  بُِكلِّ  ُمِحيٌط 
َخْلَقُه

51. Herşeyi kuşatandır ve herşeyin üstündedir. Yara-
tılmışları ise kendini kuşatmaktan aciz kılmıştır.”

ŞERH:

Al lah’ın “Arş”ı hak tır ve bun da hiçbir şüp he yok
tur. Yüce Allah Arş’ı bir çok âyet te zik ret miş tir: “O, Arş-ı 
mecîd’in sa hi bi dir.” (el-Bu rûc: 15)

Arş, yaratılmışların en bü yü ğü dür. Onu, Allah tebâreke 
ve teâlâ’dan başkası kuşatamaz. Onu, meleklerin en büyük
lerinden bazıları taşır. Arş, Cen neti Fir devs’in ta va nı dır. 
Bunların hepsi, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den sahîh 
olarak sâbit olmuştur. Yine sahîh hadîste Arş’ın ayak la rı 
olduğu sâbittir. Bu da, Arş’ın egemenlik an la mı nda ol du ğu 
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yö nün de ki bâtıl yo rum la rı ip tal et mek te dir.

Kür sî de hak tır. Onu Al lah’tan gay ri hiç kim se ku şa ta
maz. Kür sî tüm gök le ri ve ye ri içine almıştır. Nitekim Yüce 
Allah şöyle buyurur: “O’nun Kür sî’si gök le ri ve ye ri içi ne al-
mış tır.” (el-Ba ka ra: 255) Bu ayeti ke rîme, Kür sî’nin ilim ol du
ğuna dair bâtıl yorumu ip tal et mek te dir.

Al lah’ın Arş’a da, Kür sî’ye de ihtiyacı yoktur. Al lah, 
Arş’a ih ti ya cı ol du ğu için değil, yüce bir hikmetten dolayı 
is ti va et  miştir. O, Arş’a da, ondan aşağıdakilere de muh taç 
ol mak tan mü nez zeh tir. Al lah’ın şanı bundan çok daha yü
ce dir. Arş da, Kür sî de Al lah’ın kud re ti ve egemenliği ile 
ta şın mak ta  ve ayakta durmaktadır.

Yüce Allah subhânehu ve teâlâ, ya ratılmışların tümü
nü Arş’ı da onun aşağısındakileri de ku şat mış tır. Arş’ın 
yukarısında Al lah’tan baş ka hiç kim se yok tur. Al lah, ya
rat tık la rı nın tümünü hem ilim ve idrak olarak hem de ege
menlik ve galebe olarak çepeçevre kuşatmıştır. Al lah’ı ise 
ya rat tık la rın dan hiç bi ri si ku şa ta maz. Nitekim Yüce Allah 
şöyle buyurmuştur: “Al lah on la rın önlerindekini de arkala-
rındakini de bi lir; fakat on lar, bilgileriyle O’nu kuşatamaz-
lar.” (Ta- ha: 110)

Özet

Arş ve Kür sî hak tır. Al lah’ın on la ra ih ti ya cı yok tur. Al
lah her şe yi ku şat mış tır. Hiç kim se O’nu hiçbir şekilde ku
şa ta maz.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Yüce Allah ne ye is ti va et miştir?

2. Arş ve Kür sî hak kın da ne bi li yor su nuz?
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ُه ُموَسى  َم اللَّ َخَذ إِْبَراِهيَم َخلِيًل، َوَكلَّ َه اتَّ َونُقوُل: إِنَّ اللَّ
َوَتْسلِيًما َوَتْصِديًقا  إِيَماًنا  َتْكلِيًما، 

52. “Bizler, deriz ki: Muhakkak Allah İbrâhîm’i halîl 
edinmiş, Mûsâ ile gerçek bir şekilde konuşmuştur. Buna 
îmân eder, tasdîk eder ve teslimiyetle kabul ederiz.”

َعَلى  َلِة  اْلُمنَزَّ َواْلُكُتِب  َوالنَّبِيِّيَن،  بِاْلَمَلئَِكِة  َوُنْؤِمُن 

ُهْم َكاُنوا َعَلى اْلَحقِّ اْلُمبِيِن اْلُمْرَسلِيَن، َوَنْشَهُد َأنَّ
53. “Meleklere ve peygamberlere ve rasûllere indiril-
miş olan kitaplara îmân ederiz. Rasûlerin hepsinin apa-
çık hak üzere olduklarına da şâhidlik ederiz.”

ŞERH:

Al lah, İb râ hîm aley his se lâm’ı ken di si ne “Ha lîl” edin miş
tir. Nitekim şöyle buyurmaktadır: “Al lah İb râ hîm’i ha lîl 
edin di.” (en-Ni sâ: 125)

Onu ken di si ne yak laş tır dı, in san lar ara sın dan se çip yü
celt ti ve onu Mu ham med sallallahu aley hi ve  sel lem’den baş ka 
kim se nin ula şa ma dı ğı bir ma ka ma ulaş tır dı. O, subhânehu 
ve teâlâ, Mûsâ aleyhisselâm ile de gerçekten konuştu. Nitekim 
şöyle buyurur: “Al lah Mû sâ ile gerçekten ko nuş tu.” (en-Ni sa: 
164)
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Yüce Allah Mûsâ aley his se lâm ile ger çek ten ko nuş tu ğu
nu is bat ve te’kid et mek için “Ke li me”, fi ili nin mas da rı olan 
“Tek lim” si ğa sı nı zik ret miş tir ki, bu da ko nuş ma nın ger çek 
ol du ğu na de lil dir. Al lah’ın ko nuş ma sı, ken di yü ce za tı na la
yık bir keyfiyyette ses ve har 
len haberleri îmân ve tasdîk ederek, Allah’ın murâdına ve 
rasûlünün murâdına teslim olarak, nassla rda vârid olduğu 
şekilde îmân ede riz. Ne inkar ederiz ne de te’vîl ederiz. 

Me lek le rin, nû râ nî ve büyük yaratılmışlar ol du kları
na îmân ede riz. “Me lek ler Al lah’ın on la ra em ret ti ği şey ler de 
O’na is yan et mez ler. Ne ile  em ro lun muş lar ise, onu ya par-
lar.” (et-Tah rim: 6) “Hamd gök le ri ve ye ri hiç yok tan var eden, 
Me lek le ri iki şer, üçer, dör der ka nat lı el çi ler ya pan... Al lah’a 
mah sus tur.” (el-Fâ tır: 1)

Onlara toplu bir şekilde îmân ederiz. Ha ber ler de ayrın
tılı olarak gel en; Cib rîl, Mi kâîl, İs râ fîl, Ölüm Me le ği, cen
net ve ce hen nem me lek le ri , Münker ve Nekir, Ra kib, Atîd 
ve Ha fa ze melekleri gibi  meleklere de ayrıntılı olarak îmân 
ederiz. 

Al lah’ın in san lar ara sın dan se çip, vah yi ve şe ri at la rı ile 
şe refen dir di ği peygamberlere de îmân ede riz. Onlar, hür, 
er kek ve kavimlerinin en seçkinleri idiler. Peygamberlerden 
isim ve durumları ayrıntılı olarak haber verilenlere ayrıntı
lı bir şekilde îmân ederiz. Haklarında bir haber gelmemiş 
olanlara da topluca îmân ederiz. Nitekim Yüce Allah şöyle 
buyurur: “Da ha ön ce (kıs sa la rı nı) sa na an lat tı ğı mız pey-
gam ber ler le, an lat ma dı ğı mız baş ka pey gam ber le re de vah-
yet tik.” (en-Ni sâ: 164)

Al lah’ın bu peygamberlere in dir di ği ki tap la ra da îmân 
ederiz. Al lah’ın bi ze bil dir di ği; Tev rat’a, Zebûr’a, İn cil’e, 
Kur’ân’a ve İb râ hîm aley his se lâm’ın sa hi fe le ri ne îmân ede riz. 
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Kur’ân âyetlerinde bu nlara şöyle işa ret edil miş tir:

“Şüp he siz bu ilk sa hi fe le rde, İb râhîm ve Mû sâ’nın sa hi-
fe le rin de de ya zı lı dır.” (el-A’la: 18-19) “... Da ha ön ce de Tev-
rat’ı, İn cil’i in san la ra hidâyet ol mak üze re inzal et miş ti; 
hak ile ba tı lı ayı ran Fur kân’ı da in dir miş tir.” (Âl-i İm rân: 3-4) 
“Dâvûd’a da Ze bûr’u ver miştik.” (en-Ni sa: (163)

Biz bu ki tap la rın hep si ne îmân et mek te yiz. Ha ber ler de 
ay rın tı la rıy la be lir til me ye ne de ol du ğu gi bi îmân edi yo ruz. 
Çün kü bu, Kur’ânı Kerîm’de ic ma lî ola rak zik re dil miş tir. 
Bü tün ra sûl le rin açık bir hak din, dosdoğru bir yol ve sı
ratı müs ta kîm üze re ol duk la rı na ve kendilerinden istendi
ği gibi Allah’ın risâletini tebliğ ettiklerine şehâdet ederiz. 
“On lar dan hiç bi ri si nin ara sı nı ayır ma yız. Biz Al lah’a teslim 
ol duk.” (el-Ba ka ra: 136)

Özet

“Hıllet” ve “Kelâm” sı fat la rı Allah hakkında hakîkatı 
üzere sâ bit tir. Biz buna îmân ederiz. Me lâ ike tu’lKi râm’ı, 
bü tün pey gam ber le ri ve in di ri len ki tap la rı tasdîk ede riz. 
On la rın hep si, hak ve hidâyet üzere idiler.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Al lah’ın ha lîl’i kim dir?

2. Al lah ki min le va sı ta sız ola rak ha ki ki kelâm la ko nuş
tu?

3. Me lek le ri, pey gam ber le ri ve ki tap la rı in kâr ede nin 
hük mü ne dir?

4. Al lah’ın gön der di ği ki tap lar han gi le ri dir?



ON  YEDİNCİ DERS

بَِما  َداُموا  َما  ُمْؤِمنِيَن،  ُمْسلِِميَن  ِقْبَلتِنَا  َأْهَل  ي  َوُنَسمِّ
َوَأْخَبَر  َقاَل  َما  بُِكلِّ  َوَلُه  ُمْعَتِرفِيَن،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  بِِه  َجاَء 

ِقيَن ُمَصدِّ
54. “Biz kıblemiz ehlini, Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem’in getirdiklerini itiraf edenler olarak kaldıkları, 
söylediği ve haber verdiği herşeyi tasdîk ettikleri süre-
ce müslümanlar ve mü’minler olarak adlandırırız.”

ŞERH:

Bun dan amaç şu dur: İs lam iddiasında bulunan, na
mazda kıb le mi ze yö ne len, din en zorunlu olarak bi lin en 
bir ha ra mı he lal ve he la li de ha ram kıl mayan, Al lah Ra sû
lü’nün söy le yip ha ber ver di ği akî de, şe rî at ve ah kâ mı ka bul 
eden her kişiyi mü’min ve müs lü man olarak adlandırırız. 
Kişiyi; İslâm’ı bozan şeylerden birisini bilerek ve kasıtlı iş
lemesi müstesna, helal olarak görmedikçe gü na hı dolayı
sıyla  tekfîr etmeyiz. 

Tahâvî’nin sö zün den an la şıl dı ğı ka da rıy la o, “îmân” 
ve “is lam”ı ay nı an lam da gö rmektedir. Doğru olan şudur: 
Bu iki kav ram tek başına zikredildiğinde, birbirlerinin an
lamına kuşatıcı olarak delâlet ederler. Böyle bir durumda 
îmân denilince islâm da ona dahildir. Yine islâm denilin
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ce îmân da ona dahildir. Eğer bu iki kav ram; îmân ve is
lâm ay nı yer de be ra ber zik re di lir se, is lam, zâ hi rî amel le re; 
îmân, kalbî amel le re de lâ let eder. Al lah da ha iyi si ni bi lir.

Özet

Her kim Ra sû lul lah sallallahu aleyhi ve sellem’in ge tir
diklerine îmân edip boyun eğer, onun verdiği haberleri 
tasdîk eder, kıbleye dönerse, onun müs lü man lı ğı na şe hâ det 
ede riz.

Konunun anlaşılması İçin Sorular

1. Ki me müs lü man di ye bi li riz?

2. İs lam ile Îmânın far kı var mı dır? Var ise bu fark lar 
ne ler dir?

 



ON SEKİZİNCİ DERS

ِه ِه، َواَل ُنَماِري فِي ِديِن اللَّ َواَل َنُخوُض فِي اللَّ
55. “Allah’ın zâtı hakkında ileri geri konuşmayız, 
Allah’ın dini hakkında da tartışmalara girmeyiz.”

ُه َكَلُم َربِّ اْلَعاَلِميَن،  َواَل ُنَجاِدُل فِي اْلُقْرآِن، َوَنْشَهُد َأنَّ
ًدا  ُمَحمَّ اْلُمْرَسلِيَن  َسيَِّد  َمُه  َفَعلَّ اْلَِميُن،  وُح  الرُّ بِِه  َنَزَل 
ِه  اللَّ َكَلُم  َوُهَو  أجمعين،  آله  وعلى  عليه  الله  صلى 
َواَل  اْلَمْخُلوِقيَن،  َكَلِم  ِمْن  َشْيٌء  ُيَساِويِه  اَل  َتَعاَلى 

َنُقوُل بَِخْلِقِه، َواَل ُنَخالُِف َجَماَعَة اْلُمْسلِِميَن
56. “Kur’ân hakkında mücadele etmez, onun âlem-
lerin Rabbinin kelâmı olduğuna tanıklık ederiz. Onu 
er-Rûhu’l-Emîn vasıtasıyla indirmiş, Rasûllerin efendisi 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e öğretmiştir. O, Yüce 
Allah’ın kelâmıdır, yaratılmışların hiçbir sözü ona denk 
olamaz. Onun mahluk olduğunu söylemeyiz, Müs-
lümanların cemaatine muhalefet etmeyiz.”

ŞERH:

Al lah’ın zâ tı ve işleri hak kın da ileri geri konuşmayız. 
Bu, ya ra tıl mışların as lâ bi le me ye ce ği gay bî bir me se le dir. 
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Bu ko nu da dilimizi tutarız. Al lah’ı, ken di si ni isimlendirdi
ği isimler ile isimlendirmekle ve kendisini vasıfandırdığı 
sı fat lar ile vasıfandırmakle yetiniriz. Bu hususta bi ze ge
len sahîh ha ber le rin dı şı na çık ma yız. Yine Al lah az ze ve 
cel le’nin di nin de ce del ve tartışmadan uzak dururuz. Hak 
eh linin kalplerine şüpheler atmayız. Zi ra bu, tel bis ve if sad
dır.

Kur’ânı Ke rîm üze rin de, kendi gö rüş le ri miz le tartış
maya girmeyiz. Onun hak kın da cedel yapmaz, da lâ let eh li
nin sözlerini söylemeyiz. Onun âlemlerin rabbinin kelâmı 
olduğuna, Cib rîl va sı ta sıy la indirildiğine ve Muhammed sal-
lallahu aley hi ve  sel lem’e öğretildiğine şehâdet ede riz. Nitekim 
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Şu ra sı bir ger çek tir ki, 
Kur’ân, alem le rin Rab bı nın in dir di ği (bir ki tap)dir. Uya rı cı-
lar dan ol man için (ey Mu ham med) onu se nin kal bi ne apa çık 
bir arap çay la Ceb râîl in dir miş tir.” (eş-Şu ara: 192-195)

Deriz ki: Kur’ân hakiki olarak Al lah’ın kelâmıdır. 
Yaratılmışların kelâmından hiç birşey ona eşit ya da benzer 
ya da yakın olamaz.

Ceh miy ye’nin sapıklık ile id dia et ti ği gi bi, Kur’ân’ın 
ya ra tıl mış ol du ğu nu söy le me yiz. O Allah’ın kelâmıdır der, 
bu konuda haddi aşmayız. Sa ha be, ta bi în ve kıyâmete kadar 
on la ra iyi lik le uyanlardan oluşan cemaatu’lmüslimîn’in 
îmân et ti ği ne ina nı rız. On la ra muhâlefet edenlere gelince, 
o apaçık bir sa pık lık içe ri sin de dir.

Özet

Al lah’ın zâ tı ve di ni üze rin de tar tış mak ca iz de ğil dir. 
Al lah’ın zâ tı nın nasıllığını araş tır mak ca iz ol maz. Kur’ân 
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üze rin de de tar tış mak ca iz de ğil dir. Kur’ân Al lah’ın 
Kelâm’ıdır, mah lûk de ğil dir. Ay rı ca, müs lü man la rın ce ma
ati ne mu ha le fet et mek de ca iz de ğil dir.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Al lah’ın zâ tı hak kın da tar tış ma nın hük mü ne dir?

2. Kur’ân üze rin de tar tış mak ca iz mi dir?

3. Ce ma atu’lMüs li mîn kim dir?

 



ON DOKUZUNCU DERS

ُه.  ُر َأَحًدا ِمْن َأْهِل اْلِقْبَلِة بَِذْنٍب، َما َلْم َيْسَتِحلَّ َواَل ُنَكفِّ
57. “Kıble ehlinden hiç kimseyi -helâl kabul etmediği 
sürece- bir günah sebebiyle tekfîr etmeyiz.”

يَماِن َذْنٌب لَِمْن َعِمَلُه َواَل َنُقوُل: اَل َيُضرُّ َمَع اْلِ
58. “Îmân oldukça günah, işleyenine zarar vermez 
de, demeyiz.”

َعنُْهْم،  َيْعُفَو  َأْن  اْلُمْؤِمنِيَن  ِمَن  لِْلُمْحِسنِيَن  َنْرُجو 

َوُيْدِخَلُهُم اْلَجنََّة بَِرْحَمتِِه، َواَل َنْأَمُن َعَلْيِهْم، َواَل َنْشَهُد 

َلُهْم بِاْلَجنَِّة، َوَنْسَتْغِفُر لُِمِسيئِِهْم، َوَنَخاُف َعَلْيِهْم، َواَل 

ُنَقنُِّطُهْم
59. “Mü’minler arasından ihsan sahiplerini (Yüce 
Allah’ın) affedeceğini, onları rahmetiyle cennete girdi-
receğini ümit ederiz. Bununla birlikte onlar hakkında 
(azab görmeyeceklerine dâir) emîn olmayız. Onların 
cennetlik olduklarına şâhidlik etmeyiz. Günahkârlarına 
mağfiret diler ve onlar için korkarız, hiçbir ümitlerinin 
olmadığını söylemeyiz.”
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ŞERH:

Ehli Sün net ve’lCe ma at, bir müs lü ma na, kü çük ol sun 
bü yük ol sun işlediği günah sebebiyle kâfir hükmü vermez. 
An cak bu  günahı, kal bi ile he lal ka bul edip onun ha ram 
ol ma dı ğı na ina nması müstesnâdır. Bu durumda, Al lah’ın 
ha ram kıl dı ğı nı he lal kabul ettiğinden dolayı tek fîr olu nur.  
Bir günahı amelen işlemek tekfîri gerektiren “helal kabul 
etme” değildir. Hâ ri cî ler ise, müs lü ma nı iş le di ği gü nah tan 
ötü rü tek fir et miş ler dir.

Ehli Sün net ve’lCe ma at, îmân  oldukça gü nah, işle
yenine za rar ver mez.” de mez. Zi ra bu Mür cie’nin gö rü şü
dür. So nun da gü nah kâr lar hak kın da ge len tehditleri içeren 
ayet le ri n ya lan lan ma sı nı be ra be rin de ge ti rir. Bilakis gü
nah, îmânı ek sil tir. Bu gü nah la rı iş le yen kim se le rin îmânı
nın eksile eksile yok olmasından ve on la rın Al lah’ın aza bı
na müs te hak ol ma sın dan kor ka rız.

Ehli Sün net ve’lCe ma at, ih san sa hi bi mü’mi nin cen
net’e gi re ce ği ni ümid eder. Eğer bu şe kil de öl müş se, onu 
müj de le riz. Fa kat bu na rağ men onun hakkında Al lah’ın 
saptırmayacağından emin olmaz ve onun mut lak ola rak 
cen nete gireceğini söyleyemeyiz. Gü nah kâr in san için tev
be ve is tiğ far da bu lu nu lur. Onun hakkında korkar ama 
mut la ka ce hen nem lik ol du ğu nu da söy le ye me yiz. Zi ra bu, 
Al lah’ın rah me tin den ümit kes mek tir.

Ehli Sün net ve’lCe ma at, Ki tab ve Sün net’in be lir le di
ği nin dı şın da hiç kim se için “Cen net eh li dir.” de mez. Hiç
kim se hak kın da da nass’lar la hak kın da açık haber ol ma
dık ça “Ce hen nem liktir.” de mez.

َوَسبِيُل  ْسَلِم،  اْلِ ِة  ِملَّ َعْن  َينُْقَلِن  َياُس  َواْلِ َواْلَْمُن 
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اْلِقْبَلِة َبْينَُهَما ِلَْهِل  اْلَحقِّ 
60. “Güven duymak ve ümit kesmek İslâm dininden 
çıkmaya sebebtir. Hak yol ise ehl-i kıblenin yolu olan 
ikisi arasıdır.” 

يَماِن إاِلَّ بُِجُحوِد َما َأْدَخَلُه فِيِه َواَل َيْخُرُج اْلَعْبُد ِمَن اْلِ
61. “Kul kendisini îmâna girdiren bir şeyi inkâr etme-
dikçe, îmândan çıkmaz.”

بِاْلَجنَاِن. َوالتَّْصِديُق  َساِن،  بِاللِّ ْقَراُر  اْلِ ُهَو  يَماُن:  َواْلِ
62. Îmân, dil ile ik rar, kalp ile tasdîk tir.

ŞERH:

Al lah’ın saptırmasın dan emin ol mak ve Al lah’ın rah
me tin den ümit kes mek in sa nı İs lam’dan çı ka rır. Yüce Allah 
şöy le bu yu ru r: “Allah’ın rahmetinden kâfir olanlardan baş-
kası ümit kesmez.” (Yu suf: 87) “Al lah’ın tu za ğın dan hüs ra na 
uğ ra yan kim se ler den baş ka sı emin ola maz.” (el-A’raf: 99)

Hak eh li nin yo lu bu iki si ara sın da or ta bir yol tut mak
tır. Ku lun yap ma sı ge re ken, Al lah’ın tuzağından kork ma 
ile O’nun rah me tin den ümit var ol ma ara sın da ol mak tır.

“Mü’min, îmân dan an cak onu bozan bir şey le çı kar. 
Me se la; îmân dan olan bir şe yi in kâr et mek, o ol ma dan 
îmânın ger çek le şe me ye ce ği bir şe yi ka bul et me mek, gi bi. 
Bun lar, onun ilk ik ra rı nı yok eder. Bu nda, “bü yük gü nah 
iş le yen kâ fir olur” di yen Hâ ri cî ler le, “îmân dan çıkıp  iki 
men zil ara sı nda olmak”tan söz eden Mu’te zi le ye bir red 
var dır. Bilakis, müs lü man gü na hın dan tev be edin ce ye ka
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dar gü nah kâr dır. Günah onun îmânını is ya nı ölçüsünce 
eksiltir. Îmânın tamamı ve as lı  git me dik çe “mü’min” is mi 
kül lî an lam da on dan kal dı rıl maz. Îmânın ba zı sı nın git me
siy le hep si git mez. Zi ra îmân, şu be ler ha lin de dir.

Tahâvî’nin “îmân dil ile ik rar, kalp ile tasdîk tir” gö
rü şü yan lış bir gö rüş tür. Ehli Sün net ve’lCe ma at’in üze
rin de ol du ğu hak yol ve alim le rin ço ğu nluğunun gö rü şü, 
“Îmân kalp ile tas dîk, dil ile ik rar ve be den ile amel dir” 
şek lin de dir. Bu, Ehli Sün net ve’lCe ma at’in temel esasla
rındandır. Ame lin îmân dan ol du ğu na da ir Ki tap ve Sün
net’te bir çok de lil var dır. Bu na gö re, Ehli Sün net’in gö rü
şü, îmânın amel le ar tıp ek si le ce ği yö nün de dir. İta at le ar tar, 
is yan la ek si lir. Yüce Allah şöy le bu yu ru r: “Îmân eden le re 
ge lin ce, on la rın îmânı nı ar tır dı ve on lar bir bir le ri ni müj-
de ler ler.” (et-Tev be: 124) “Îmânlarına îmân katıp artırmaları 
için mü’minlerin kalplerine huzuru indiren O’dur.” (Fe tih: 4) 

“Al lah doğru yolda olanların hidâyeti ni daha da art tı rır.” 
(Mer yem: 76)

Eğer amel ler îmânın ta nı mı na da hil ol ma say dı, o za
man tak va sa hi bi, fâ cir, ita at kâr, is yan kar kim se le rin hep
si nin, Al lah’ın var lı ğı nı ka bul et tik le ri müd det çe îmân da 
eşit ol ma la rı ge re kir di. An cak bu fa sid bir esastır. Doğ ru su, 
bi zim di le ge tir di ği miz Ehli Sün net ve’lCe ma at’in gö rü
şü dür.

Özet

Kıb le eh lin den olan bir müs lü ma nı, he lal ka bul et me
di ği müd det çe iş le di ği bir gü nah tan do la yı tek fir et me yiz. 
Gü nah kâr in sa nın îmânı gü na hın dan do la yı eksilir ve gü
na hı ko nu sun da Al lah’ın vaîdi ni (azabını) ha ket miş tir. 
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Hiç bir müs lü man için, hak kın da nass ol ma dık ça cen net
lik tir ve ya ce hen nem lik tir di yeme yiz. Al lah’ın aza bın dan 
emin ol mak ve rah me tinden ümit kes mek, ki şi yi din den 
çı ka rır. As lo lan kor ku ile ümit ara sın da ol mak tır. Îmân, 
Ehli Sün net’e göre kalbin tasdîkinden, dilin ile ik rarından 
ve azaların amelinden oluşur.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Bir mü’mi ni gü na hın dan do la yı tek fîr et me nin hük
mü ne dir?

2. Ki şi nin iş le di ği gü nah îmânı na za rar ve rir mi?

3. Bir kim se için, ke sin ola rak cen net lik ve ya ce hen
nem lik di ye bi lir mi yiz?

4. Bir müs lü ma nın îmân sı fa tı ne za man kal kar?

5. Ehli Sün net’in gö rü şü ne gö re îmân ne dir?

 



YİRMİNCİ DERS

ْرِع َواْلَبَياِن  َوَجِميُع َما َصحَّ َعْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الشَّ

 . ُه َحقٌّ ُكلُّ
63. “Rasûllullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sahîh olarak 
gelen şerîat ve beyânın tamamı haktır."

َوالتََّفاُضُل  َسَواٌء،  َأْصلِِه  فِي  َوَأْهُلُه  َواِحٌد  يَماُن  َواْلِ

َوُمَلَزَمِة  اْلَهَوى،  َوُمَخاَلَفِة  َوالتَُّقى،  بِاْلَخْشَيِة  َبْينَُهْم 

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

ِه  ْحَمِن، َوَأْكَرُمُهْم ِعنَْد اللَّ َأْولَِياُء الرَّ ُهْم  َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلُّ

لِْلُقْرآِن. َوَأْتَبُعُهْم  َأْطَوُعُهْم 
65. “Mü’minlerin hepsi Rahmân’ın velîleridir. Allah 
nezdinde en değerlileri, Allah’a en çok itaat edenleri 
ve Kur’ân’a en çok uyanlarıdır.”
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ŞERH:

Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’den şe rî at ve din me
se le le ri ile il gi li ola rak sahîh yol lar la ge len açık la ma la rın 
tümü hak tır. Mü te va tir bir yol la veya âhâd bir yolla gel miş 
ol ması arasında fark yoktur. Bu, hak eh li nin mez he bi dir. 
Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’e ya lan hadîs nis bet eden 
her ke si Al lah ortaya çıkarmıştır.

Tahâvî’nin, “Îmân birdir, îmân ehli îmânın aslında 
birbirlerine eşittir.” sözü îmânın ta nı mı na dâir da ha ön ce 
zik ret ti ği esa sa gö re dir. Dolayısıyla bu da diğeri gibi yan
lış ve Ehli Sünnet’in üzerinde bulunduğu hakka aykırıdır. 
Hak olan şudur: İn san lar îmânın as lın da de re ce de re ce dir
ler. Yok sa, “Bi zim de îmânı mız Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  
sel lem’in îmânı gi bi dir.” ve ya “bi zim de îmânı mız me lek le
rin îmânı gi bi dir.” di ye bi lir dik. Bu ise apa çık bâ tıl olan bir 
söz dür. Şüphesiz amel ler îmâna da hil dir ve insanlar onda 
birbirlerinden farklı derecelerdedir. Hat ta tasdîk te bi le in
san lar bir bir le riy le ay nı dü zey de de ğildir. Bi zim tasdîki
miz ile Cib rîl aley his se lâm’ın tasdîki bir de ğil dir. Aynı şe
kilde tak vada da bir bir le rin den farklıdır lar. Ni te kim Yüce 
Allahşöyle buyurmuştur: “Al lah ka tın da en üs tün ola nı nız, 
Al lah’tan en çok korunup sakınanınızdır.” (el-Hu cu rat: 13) Ay
rı ca in san lar, he va la rı na uy ma ma la rı ve Al lah’ın sev di ği 
ame lleri iş le me ne de niy le de bir bir le rin den farklı derece
dedirler.

Mü’min le rin hep si Al lah’ın ve lî le ri dir. Yüce Allah şöy
le bu yu ru r: “Şüp he siz ki Al lah’ın ve lîleri için kor ku yok tur, 
on lar üzülmeyeceklerdir de. On lar îmân eden ler ve korunup 
sa kı nan lar dır.” (Yû nus: 62-63)

Mü’minler îmân ve takvalarındaki fark lı lık la rı na gö re, 
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ve lâ yet de re ce le rin de bir bir le rin den fark lı dır lar. On la rın 
Al lah ka tın da en üstünleri, Al lah’a ve Ra sûl’üne en çok ita
at edip, Ki tap ve Sün net’e en çok uyanları dır. 

Özet

Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’den şerîat ve hidâyetin 
beyânına dâir sahîh olarak her ne gel miş se, hak tır. Ehli 
îmân, îmân ın aslında ve derecelerinde birbirlerinden fark
lı dır lar. Mü’min ler Al lah’ın ve lî le ri dir. Bun la rın da, tak va
la rı na gö re de re ce le ri fark lı dır. 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. İn san lar îmânın as lın da eşit mi dir ler?

2. Ev li yaullah kim ler dir?
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َوُكُتبِِه،  َوَمَلئَِكتِِه،  ِه،  بِاللَّ يَماُن  اْلِ ُهَو  يَماُن:  َواْلِ

َوُحْلِوِه  ِه،  َوَشرِّ َخْيِرِه  َواْلَقَدِر  اْلِخِر،  َواْلَيْوِم  َوُرُسلِِه، 

ِه َتَعاَلى ِه ِمَن اللَّ َوُمرِّ
66. “Îmân: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygam-
berlerine, âhiret gününe, hayrıyla şerriyle, acısıyla 
tatlısıyla kadere ve (hepsinin) Allah’tan geldiğine îmân 
etmek demektir.”

ŞERH:

Allah’a îmân, zâ tı nda, sı fat la rı nda, fi il le ri nde, isim le
ri nde, ibâdet edilmeye hak sa hi bi ol masında Al lah’ın bir
liğine inanmaktır. Me lek le re îmân, ic ma lî ve taf si lî ola rak 
on la rın varlıklarına, varid olmuş sı fat la rı na ve şekillerine 
inanmaktır. Ra sûl le re îmân, bil di ği miz ve bil me di ği miz 
rasûllerin tü mü ne icmalî ve tafsîlî olarak îmân et mek tir. 
Ra sûl le rin il ki Nûh aley his se lâm, so nun cu su da Mu ham med 
sallallahu aley hi ve  sel lem’dir. On la rın hep si nin ri sa let le ri ne ve 
teb liğ et tik le ri ne tam ola rak îmân ede riz. On la rın rehjber
liği en ol gun ve en gü zel rehberliktir. Âhi ret’e, ye ni den di
ri li şe, he sab’a, cen net ve ce hen nem’e inan mak da îmân dan
dır. Ka de rin Al lah’tan ol du ğu na, hay rın ve şer rin Al lah’ın 
ya rat ma sıy la ol du ğu na; ka za ya, acı sı na, tat lı sı na ve Al lah’ın 
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ira de si ne inan mak da îmân dan dır. Yüce Allah şöy le bu yu
ru r: “De ki: Hepsi Al lah ka tın dan dır.” (en-Ni sâ: 78)

Bu temel esasları şu âyeti kerîmeler içer mek te dir: “Fa-
kat iyi lik, Al lah’a, âhi ret gü nü ne, me lek le re, ki tap la ra ve 
pey gam ber le re îmân...dır.” (Ba ka ra: 177) “Biz her şe yi bir ka der 
ile ya ra tık.” (el-Ka mer: 49) “Kim Al lah’ı, me lek le rini, ki tap la-
rı nı, peygamber le ri ni ve âhi ret gü nü nü inkar ederse, şüp he-
siz apaçık bir şe kil de sa pık lı ğa düş müş olur.” (en-Ni sâ: 136)

Îmânın bu altı er kan ve temel esaslarından bi ri si ni yi
ti ren, îmânın as lı nı yi tir miş tir. Bu kim se den îmân kal kar. 
Bu nun ye ri ne ken di si ne Allah korusun kâ fir adı ve ri lir.

ِمْن  َأَحٍد  َبْيَن  ُق  ُنَفرِّ اَل  ِه،  ُكلِّ بَِذلَِك  ُمْؤِمنُوَن  َوَنْحُن 
ُهْم َعَلى َما َجاُؤوا بِِه ُقُهْم ُكلَّ ُرُسلِِه، َوُنَصدِّ

67. “Biz bütün bunlara îmân edenleriz. Peygamberleri 
arasında kimseyi diğerinden ayırmayız. Getirdikleri 
şeylerde onları tasdîk ederiz.”

ŞERH:

Pey gam ber le rin hep si ne, ara la rın da hiç bir fark gö zet
mek si zin îmân edi yo ruz. Bir kısmına îmân edip diğerlerini 
inkar etmiyoruz. On la rın Allah’tan vahiyle ge tir dikleri bü
tün ha ber le re îmân edi yo ruz.

Yüce Allah şöy le bu yu rur: “Biz O’nun el çi le ri ara sın da 
hiç bi ri ni (di ğe rin den) ayır det me yiz.”  (el-Ba ka ra: 285)

“On lar ara sın da bir ayı rım yap ma yız. Biz an cak (Al-
lah’a) tes lim ol muş müs lü man lar da nız.” (el-Ba ka ra: 136)
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Özet

Îmân; Al lah’a, me lek le ri ne, ki tap la rı na, âhi ret’e, hay rı 
ve şer riy le Ka de re îmân dır ve bun la rın da hep si Al lah’tan
dır.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Îmânın rukün le ri ne ler dir?

2. Ka de re îmân ne dir?
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص  فِي النَّاِر اَل ُيَخلَُّدوَن،  ِة ُمَحمَّ َوَأْهُل اْلَكَبائِِر ِمْن ُأمَّ
ُدوَن، َوإِْن َلْم َيُكوُنوا َتائِبِيَن،  َبْعَد  إَِذا َماُتوا َوُهْم ُمَوحِّ
إِْن  َوُحْكِمِه:  َمِشيَئتِِه  فِي  َوُهْم  َعاِرفِيَن،  َه  اللَّ َلُقوا  َأْن 
َعزَّ  َذَكَر  َكَما  بَِفْضلِِه،  َعنُْهْم  َوَعَفا  َلُهْم،  َغَفَر  َشاَء 
َيَشاُء﴾.  لَِمن  َذلَِك  ُدوَن  َما  ﴿َوَيْغِفُر  كَِتابِِه:  فِي  َوَجلَّ 
ِمنَْها  ُيْخِرُجُهْم  ُثمَّ  بَِعْدلِِه،  النَّاِر  فِي  َبُهْم  َعذَّ َشاَء  َوإِْن 
َيْبَعُثُهْم  ُثمَّ  َطاَعتِِه  َأْهِل  ِمْن  افِِعيَن  الشَّ َوَشَفاَعِة  بَِرْحَمتِِه 

َمْعِرَفتِِه،  َأْهَل  َتَولَّى  َتَعاَلى  َه  اللَّ بَِأنَّ  َوَذلَِك  َجنَّتِِه،  إَِلى 
َخاُبوا  الَِّذيَن  ُنْكَرتِِه  َكَأْهِل  اَرْيِن  الدَّ فِي  َيْجَعْلُهْم  َوَلْم 
ْسَلِم  اْلِ َيا َولِيَّ  ُهمَّ  َينَاُلوا َواَلَيَتُه. اللَّ َوَلْم  ِمْن ِهَداَيتِِه،  

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

ŞERH:

Bü yük gü nah lar, hak kın da bir had ce zası veya lanet 
veya ce hen nem ate şiy le kor kut ma ve ya o gü na hın çok çir kin 
bir bi çim de ifa de edil diği gü nah lar dır. Bu nları iş le yenler 
tevhîd üzere öldükleri için tevbe etmeseler bile cehenne
me girseler de ebe dî ola rak ce hen nemde kal ma ya ca klardır. 
Îmân ve O’nu bi le rek Al lah’a kavuşan kimsenin durumu 
Al lah’ın di le me si ne kal mış tır. Di ler se onu adâletiyle ce za
lan dı rır ve azaba uğratır, fa kat ebe dî ce hen nem de bı rak
maz. Bi lâ kis onu, Allah’ın rahmeti ve ita at ehlinden olan 
şefaatçilerin şe fa atiy le ce hen nemden çı ka rır. O gün şe fa at 
ede cek in san la rın en bü yü ğü, Mu ham med sallallahu aley hi ve  
sel lem’dir. Büyük günah işleyeni Al lah di ler se ba ğış lar, ik ra
mı ve faz lı ile onu afe der. Şirk ten baş ka her gü na hın Al lah 
ta ra fın dan ba ğış lan ma sı umu lur. Al lah azze ve celle  şöyle 
şöy le bu yu rur: “Al lah ken di si ne or tak ko şul ma sı nı asla ba-
ğış la maz. Bun dan başka günahları di le di ği  kimse için ba ğış-
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lar.” (en-Ni sâ: 48) Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem de şöy le 
bu yu rur: “Kim bu gü nah lar dan ba zı sı nı iş ler ve Al lah da 
onu giz ler se, onun du ru mu Al lah’a kal mış tır. İs ter se onu 
ba ğış lar, di ler se azap eder.”(18)

Büyük gü na hı iş le yen tev be et me den öl se bile bu böyle
dir. Hak olan budur. Mu’te zi le’nin ve Hâ ri cî le rin id di ala rı
nın ak si ne o, ebe dî ola rak Ce hen nem’de kalmaz. Bu da Al
lah’ın rah me ti dir ki, O, ken di ni bi lip îmân eden le ri, in kâr 
edip bil me yen ler le ne dünyada ne de âhirette bir tut ma mış
tır. Ni te kim Yüce Allah şöy le bu yur mak ta dır: “Yok sa kö tü-
lük le ri iş le yen ler, ha yat la rın da ve ölüm le rin de, ken di le ri ni, 
îmân eden ve sâ lih amel iş le yen kim se ler le bir tu ta ca ğı mı zı 
zan ne di yor lar?” (el-Ca si ye: 21) “Müs lü man la rı günahkarlarla 
bir mi tutacağız?” (el-Ka lem: 35) İslâm’ın ve müslümanların 
mevlâsı olan Allah’tan kendisine müslümanlar ve mümin
ler olarak kavuşuncaya dek kalplerimizi İslâm’da sâbit kıl
masını dileriz.

اْلِقْبَلِة،  َأْهِل  ِمْن  َوَفاِجٍر  َبرٍّ  ُكلِّ  َخْلَف  َلَة  الصَّ َوَنَرى 
وَعَلى َمْن َماَت ِمنُْهْم.

69. “Ehl-i Kıble olan iyi ve günahkâr herkesin arka-
sında namaz kılınacağı ve onlardan ölenlerin cenaze 
namazının kılınacağı görüşündeyiz.”

َعَلْيِهْم  َنْشَهُد  َواَل  َناًرا  َواَل  َجنًَّة  ِمنُْهْم  َأَحًدا  ُل  ُننَزِّ َواَل 
َشْيٌء  ِمنُْهْم  َيْظَهْر  َلْم  َما  بِنَِفاٍق،  َواَل  بِِشْرٍك  َواَل  بُِكْفٍر 

ِه َتَعاَلى. ِمْن َذلَِك، َوَنَذُر َسَرائَِرُهْم إَِلى اللَّ
(18) Buhârî, Kitâbu’Îmân, (1/64) hadîs no: 11; Müslim, Kitâbu’l

Hudûd, (3/1333) hadîs no: 1709. Ubâde b. Sâmit hadîsi.
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70.  “Ehl-i kıble’den herhangi bir kimse hakkında ke-
sin olarak cennetliktir veya cehennemliktir demeyiz. 
Bu hususta kendilerinden herhangi bir şey açığa çık-
madıkça Ehl-i kıble hakkında küfür, şirk ya da nifâk şâ-
hidliğinde bulunmayız, onların iç hallerini Yüce Allah’a 
bırakırız.”

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ َمْن  ِة ُمَحمَّ ْيَف َعَلى َأَحٍد ِمْن ُأمَّ َواَل َنَرى السَّ
ْيُف َوَجَب َعَلْيِه السَّ

71. “Biz -üzerlerine kılıç vâcib olanlar müstesnâ- 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden hiç 
kimseye karşı kılıç çekileceği görüşünde değiliz.”

ŞERH:

Ehli Sün net ve’lCe ma at ola rak, mü’min ler den olan 
her sâ lih ve fâ ci rin ar dın da na maz kı la rız. Bununla birlik
te arkasında namaz kılmakta bir meşakkat yoksa ve fâcir 
imamın ardında namazı terk etmek fitneye yol açmayacak 
ise sâ lih imam ın arkasında namaz kılmayı tercîh ederiz. 
An cak bu fâcir imam, yöneticilerin ta yin et ti ği bir imam 
olur da ar dın da na maz kıl ma mak fit ne ye yol aça cak sa, kı
lı nır. Küf re gö tü re n bir bid’at sa hi binin ise ardında namaz 
kılınmaz.

Ehli Sün net ve’lCe ma at, müs lü man ola rak ölen sâ
lih ve fâ ci rin üze rin e ce na ze na ma zı  kıl ma k görüşündedir. 
An cak İslâm üzere öl memiş se, üze ri ne ce na ze na ma zı kı
lın maz.

Kıb le eh lin den her han gi bir in sa nın cen net lik ve ya 
ce hen nem lik ol du ğu hükmetmeyiz. İyi olanlar hakkında 
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cenneti ümid eder, Allah’ın azabından emin olmayız. Kim 
de kö tü lük ler de bu lun muş sa ona acı r ve onun hakkında 
Al lah’ın rah me tin den ümid kes me yiz.

Hiç bir müs lü man hak kın da İslâm dininden çıkarıcı 
olarak küf rü ne, şir ki ne ve ni fa kı na şa hid likte bulun mayız. 
Ancak onlardan, böyle bir şeyin sâdır olması, tekfîrin şart
larının gerçekleşmesi ve tekfîre engel durumların ortadan 
kalkması müstesnadır. On la rın giz li yan la rı nı Al lah’a bı
ra kı rız. Zi ra Al lah her şe yi bil di ği hal de, in san lar an cak 
amel le rin zâ hi rî olan la rı nı bi le bi lir ler.

Ehli Sün net ve’lCe ma at, Al lah’tan ve Ra sûlü’nden 
emir ol ma yan bir ko nu da bir tek müs lü manın bi le öl dü rül
me si ni ca iz gör mez. Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem şöy le 
bu yur mak ta dır: “Müs lü man kim se nin an cak üç şey le ka nı 
he lal olur...”(19) “An cak Al lah ka tın dan ke sin ve açık bir kü
für ol du ğu na da ir de li li niz var sa...”(20)

Yüce Allah şöy le bu yur mak ta dır: “Al lah ve Ra sû lü’ne 
kar şı sa vaş açan la rın ve yer yü zün de boz gun cu lu ğa ça lı şan-
la rın ce za sı, an cak öl dü rül me le ri dir.” (el-Mâ ide: 33)

Âyet ve hadîslerde zikredilen bu ve benzeri durumlar
da müslümanın kanı helal olur. Ancak bunların dışında bir 
müslümanın kanı asla helal olmaz.

Özet

Bü yük gü nah iş le yen le rin du ru mu Al lah’ın dilemesine 
kal mış tır. Diler se on la rı ce za lan dı rır, diler se afe der. İs ter 
fa cir ol sun is ter mut ta ki, her müs lü ma nın ar dın da na maz 
kı la r ve ce na ze sin de bu lu nu ruz. Kim se nin, ke sin ola rak 

(19) Buhârî, Kitâbu’tDiyât, (12/201) hadîs no: 6878; Müslim, Kitâbu’l
Kasâme, (3/1303) hadîs no: 1676. Abdullah b. Mes’ûd hadîsi.

(20) Müslim, Kitâbu’lİmâra, (3/1470) hadîs no: 42. Ubâde b. Sâmit ha
dîsi.
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Cen net lik ve ya Ce hen nem lik ol du ğu nu söy le me yiz. Hak lı 
bir se bep ol ma dan, hiç bir mü’mi ne kı lıç çekmeyiz.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Eh li Sün net’in, bü yük gü nah iş le yen hak kın da ki 
gö rü şü ne dir?

2. Fa sı kın ar dın da na maz kı lı nır mı?

3. Han gi me se le ler de müs lü ma nın kat li caizdir?
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َوإِْن  ُأُموِرَنا  َوُواَلِة  تِنَا  َأئِمَّ َعَلى  اْلُخُروَج  َنَرى  َواَل 
َطاَعتِِهْم،  ِمْن  َيًدا  َننِْزُع  َواَل  َعَلْيِهْم،  َنْدُعو  َواَل  َجاُروا، 
َلْم  َما  َفِريَضًة،  ِه َعزَّ َوَجلَّ  اللَّ َوَنَرى َطاَعَتُهْم ِمْن َطاَعِة 

َلِح َواْلُمَعاَفاِة َيْأُمُروا بَِمْعِصَيٍة، َوَنْدُعو َلُهْم بِالصَّ
72. “Devlet başkanlarımıza ve bize yöneticilik eden-
lere karşı ayaklanmayı -haksızlık etseler dahi- uygun 
görmeyiz. Onlara beddua etmeyiz, onlara itaat etmek-
ten el çekmeyiz. Onlara itaati aziz ve celil olan Allah’a 
itaatin bir parçası ve bir fariza olarak görürüz. Elverir ki 
bize bir masiyet emretmesinler. Onların salah bulmaları 
ve esenlik için dua ederiz.”

َواْلِخَلَف  ُذوَذ  الشُّ َوَنْجَتنُِب  َواْلَجَماَعَة،  نََّة  السُّ َوَنتَّبُِع 

َواْلُفْرَقَة
79.  “Sünnet’e ve cemaate tabi oluruz. Şâz görüşler-
den, ihtilâftan ve tefrikadan da uzak dururuz.”

ŞERH:

Ehli Sün net ve’lCe ma at, in san la ra zul met seler ve ki
şi lik le rin de fa sık lık da bu lun sa bi le, devlet başkanlarına 
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ve yöneticilere karşı ayaklanmanın ha ram ol du ğu na ina
nır. Bu nun ne de ni, on la ra kar şı is yan da mey da na ge le cek 
olan kan akıt ma, kar ga şa gi bi çok kö tü so nuç la rın do ğa ca
ğından dır.

İs lam da ire sin de ka ldıkları, Al lah’ın di ni ni de ğiş tir
me dik le ri ve ken di le rin den kü für sâdır ol ma dığı sürece 
bu böyledir. Onlara bedduada bulunmaz, isyan etmeyiz. 
Ma’rufu emrettikleri sürece onlara itaat etmek farzdır. An
cak Allah’a isyan olan bir hususu emrettiklerinde, bu emir
leri dinlenilmez ve onlara itaat edilmez. Çünkü Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöy le bu yur mak ta dır: “Müs lü manın 
hoşuna giden ve gitmeyen her hususta itaat etmesi gerekir. 
Allah’a isyan olan husuların emredilmesi müstesnâdır.”(21) 
“İta at an cak ma’rufta dır.”(22) 

Yöneticilerimize esenlik ve afiyet bulmaları, Allah’ın 
indirdikleri ile hükmetmekte muvafak olmaları için dua 
ederiz. Çün kü on la rın sa la hı, üm me tin sa la hı; on la rın fe
sa dı ise üm me tin fe sa dı dır.

Ehli Sün net ve’lCe ma at, müs lü man la rın ce maatı
na kar şı çık maz. Ak si ne, hidâyeti Al lah Ra sûlü’nün Sü
nnet’ine ve müs lü man la rın ce ma atı na uy ma da; da la le ti, 
ce ha le ti, sapkınlığı ise ce maat ten ay rıl ma da, di ni me se le
ler de ih ti lafta ve mu ha le fet te, müs lü man la rın safa rı nı ayı
ran bö lün me de gö rür ler. Bu, müs lü man la rın ce ma ati Al
lah’ın emir le ri  üzerinde olduğu, hidâyet ve hakka uyduğu, 
emri ma’ruf ve nehyi münker yapıldığı zaman böyledir.

An cak, in san lar bo zul du ğun da, şe rîatın emir le ri de ğiş

(21) Buhârî, Kitâbu’lAhkâm, (13/121) hadîs no: 7144; Müslim, 
Kitâbu’lİmâra, (3/1469) hadîs no: 1839. Abdullah b. Ömer 
hadîsi.

(22) Müslim, Kitâbu’lİmâra, (3/1469) hadîs no: 1840. Ali b. Ebî Tâlib 
hadîsi.
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ti ri lip sün net ler bid’at ve bid’at ler de sün net ha li ne ge ti ril
di ğin de, ma’ruf mün ker ve mün ker de ma’ruf ol du ğun da, 
in san la rı ter ke dip tek ba şı na ya şa mak ca iz olur. 

He vâ ve da la let eh li olan  bid’atçılar da ter ke di lir. Al lah 
Ra sû lü sallallahu aley hi ve  sel lem, in san la rın böy le ta ma men 
fe sa da git tik le ri bir za man da şöy le dav ra nıl ma sı nı emir 
bu yu rmuştur:

“... O za man bu fır ka la rın hep si ni ter ket. Bir ağa cın kö
kü ne diş le ri ni ge çi rip ya şa san bi le, ölüm sa na ge lin ce ye ka
dar bek le.”(23)

اْلَجْوِر  َأْهَل  َوُنْبِغُض  َواْلََماَنِة،  اْلَعْدِل  َأْهَل  َوُنِحبُّ 
َواْلِخَياَنِة

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

ŞERH:

İda re ci ol sun ida re edi len ol sun, âdil olan her ke si se
ve riz. Al lah’ın ve in san lar ın sevdiği gibi her emin in sa nı 
se ver; yö ne ten de ol sa, yö ne ti len de ol sa her za lim e, Al lah 
ve Ra sû lü sallallahu aley hi ve  sel lem’e hı ya net te bu lu nana ve 
emanete ihanet edene buğz ede riz.

Yüce Allah şöy le bu yu rmaktadır: “Ey îmân eden ler! Al-
lah’a ve Ra sû lü’ne ha in lik et me yin. Ak si hal de bi lip du rur-
ken, ken di ema net le ri ni ze ha in lik et miş olur su nuz.” (el-En fal: 
27)

(23) Buhârî, Kitâbu’lMenâkib, (6/165) hadîs no: 3606); Müslim, 
Kitâbu’lİmâra, (3/1475) hadîs no: 1847. Huzeyfe b. Yemân 
hadîsi.
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Bu nu hak ola rak gö rü yo ruz. Mü’min, tak va sa hi bi 
mü’min le ri se ver. Gü nah kâr fa sık la ra da buğ ze der. Rasûlul
lah sallallahu aleyhi ve sellem şöy le bu yu rur: “Îmânın en sağ
lam kul pu Al lah için sev mek ve Al lah için buğ zet mek tir.”(24) 

“Kim de şu üç şey bu lu nur sa, îmânın lez ze ti ni bu lur: 
Al lah ve Ra sû lü’nü her kes ten da ha çok se ven ve bir kim se
yi sev di ğin de sa de ce Al lah için se ven kim se.....”(25)

Biz bir kim se yi, ita ati ve tak va sı ka dar se ver, gü na hı ve 
fü cu ru ka dar da on a buğz ede riz.

Özet

Ehli Sün net’e gö re, îmân üze re ol duk la rı müd det çe 
yöneticilere ita at et mek farzdır. Müs lü man la rın ce ma atı nı 
haksız yere böl mek ca iz de ğil dir. Sün net ve ce ma ate uya rız. 
Emin ve âdil olan la rı se ve r; ha in ve za lim olan la ra buğ ze
de riz.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Za lim yöneticilere ita atin hük mü ne dir?

2. Za lim yöneticilere kar şı gel me nin hük mü ne dir?

3. Al lah için sev me nin ve Al lah için buğ zet me nin öl
çü sü ne dir?

 

(24) Ahmed ve Taberânî rivâyet etmiş, elElbânî Sahîhu’l-Câmi’de 
sahîh olduğunu belirtmiştir.

(25) Enes hadîsi olarak muttefekun aleyhtir.
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ُه َأْعَلُم فِيَما اْشَتَبَه َعَلْينَا ِعْلُمُه َوَنُقوُل: اللَّ
75. “İlmi bizim için müteşâbih olan hususlarda Allah 
daha iyi bilir, deriz.”

َكَما  َواْلَحَضِر،  َفِر  السَّ فِي  ْيِن  اْلُخفَّ َعَلى  اْلَمْسَح  َوَنَرى 
َجاَء فِي اْلََثِر.

76. “Yolculukta da, mukîm iken de -rivâyetlerde gel-
diği üzere- mestler üzerine mesh edileceği görüşün-
deyiz.”

َواْلَحجُّ َواْلِجَهاُد َماِضَياِن َمَع ُأولِي اْلَْمِر ِمَن اْلُمْسلِِميَن، 
َشْيٌء  ُيْبطُِلُهَما  اَل  اَعِة،  السَّ ِقَياِم  إَِلى  َوَفاِجِرِهْم  ِهْم  َبرِّ

َينُْقُضُهَما َواَل 
77. “Hac ve cihâd, iyileriyle ve kötüleriyle, müslüman 
olan yöneticiler ile birlikte kıyâmet gününe kadar 
geçerlidir. Hiçbir şey bunları iptal etmez ve bunların 
farziyetlerini kaldırmaz.”

ŞERH:

Ehli Sün net ve’lCe ma at da ima kendilerine müteşa
biş gelen hususların il mi ni Al lah’a mah sus gö rür ve “Al lah 
da ha iyi bi lir” der. Adâ let li olan da bu dur. Bun dan da amaç, 
Al lah adı na ilimsiz olarak söz söy le me nin haram olduğu
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dur. Bu, gü nah la rın en bü yü ğü ve en çir ki ni dir. Aynı şekil
de, in sa na bil me di ği bir şey so rul du ğun da, “Al lah da ha iyi 
bi lir” de me si ge re kir.

Ehli Sün net ve’lCe ma at, fı kıh ki tap la rın da zikredilen 
şartlarla yol cu için üç gün üç ge ce; mu kim için de bir gün 
ve bir gece mest ler üze ri ne mes h e dilebileceği gö rü şün de
dir. Yine, ço rap ve ça rık üze ri ne de mes h e dil me si ni ca iz 
gö rür. Râ fı zî ler bu na mu ha le fet et miş ler dir. Hâlbuki mest
ler üze ri ne mes h et mek, “mü te va tir” hadîs lerle sâ bit tir.

Müs lü man lar, fâ cir ol sun sâ lih ol sun, İs lâm da ire sin
den çık ma dı ğı müd det çe yönetici le riy le be ra ber kıyâmet 
gü nü ne ka dar hacc ve ci ha dın sü re ce ği ne îmân eder ler. 
Kıyâmet gününe kadar onları hiçbir şey iptal edip boza
maz. Hiçbir şey farzlık hükmünü kaldırmaz. Zâlim olsun, 
âdil olsun yöneticiler ile birlikte edâ edilir. Zâlimin kuvveti 
müslümanlara yarar, zulmü kendi kendine zarar verir. Bun, 
yöneticiler İslâm dairesinde kaldıkları müddetçe böyledir, 
İslâm’dan çıkmaları durumu başka bir konudur.

Özet

Bir müs lü ma nın bil me di ği şe ye “Al lah da ha iyi bi lir” 
de me si  gerekir. Bil me di ği şey de tekellüf altına gir me me li
dir. Yolculukta ve mukim iken, mest ler üze ri ne mes h et mek 
caiz dir. Hacc ve ci had, sâ lih ve ya fâ cir emir ler le, kıyâmete 
ka dar ge çer li dir.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Bir şey so rul ur da, bil mez sek ne dememiz gerekir?

2. Mest ler üze ri ne, mes h et me nin hük mü ve müd de ti 
ne dir?

3. Za lim yöneticiler le beraber ci hadın hük mü ne dir?
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َعَلْينَا  َجَعَلُهْم  َقْد  َه  اللَّ َفإِنَّ  اْلَكاتِبِيَن،  بِاْلكَِراِم  َوُنْؤِمُن 
َحافِظِيَن.

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

َأْرَواِح  بَِقْبِض  ِل  اْلُمَوكَّ اْلَمْوِت،  بَِمَلِك  َوُنْؤِمُن 
اْلَعاَلِميَن.

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

َوَنكِيٍر  ُمنَْكٍر  َأْهًل،َوُسَؤاِل  َلُه  َكاَن  لَِمْن  اْلَقْبِر  َوبَِعَذاِب 
ِه َوِدينِِه َوَنبِيِِّه، َعَلى َما َجاَءْت بِِه اْلَْخَباُر  فِي َقْبِرِه َعْن َربِّ
َحاَبِة  َم، َوَعِن الصَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ َعْن َرُسوِل اللَّ

ِه َعَلْيِهْم.  ِرْضَواُن اللَّ
80. “Hak eden kimseler için kabir azabına, kabir’de 
Münker ve Nekir’in kişiye Rabbi, dini ve peygamberi 
hakkında soru sormalarına -gerek Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem’den, gerek Ashâb-ı Kirâm’dan (Allah tümünden 

razı olsun) gelen haberlere uygun olarak- îmân ederiz.”
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ŞERH:

Ehli Sün net ve’lCe ma at Ki râ men Kâ ti bîn Me lek le ri
ne ina nır. Al lah on la rı üze ri miz de amel le ri mi zi kay de di ci 
ola rak gö rev len dir miş tir. O Me lek ler söz le ri mi zi, dav ra
nış la rı mı zı kay de der ler. Bi zi an cak tu va let te ve cin sel iliş ki 
es na sın da yal nız bı ra kır lar. Yüce Allah Kur’ânı Kerîm’de 
on lar dan söz eder: “Oysa üzerinizde, yaptıklarınızı bilen şe-
refli kâtipler, hafaza melekleri vardır.” (el-İn fi tar: 10-12)

Ra kîb ve Atîd de onlardandır Yüce Allah onları şu 
buyruğunda söz konusu etmiştir: “Onun söy le di ği hiçbir söz 
olmasın ki yanında onu kay de den Rakîb ve Atîd olmasın.” 
(Kaf: 18)

Ehli Sün net ve’lCe ma at, in san la rın ve cin le rin ruh la
rı nı al mak için Yüce Allah’ın gö rev len dir di ği “Ölüm Me le
ği”ne îmân eder. Nitekim Yüce Allah şöy le buyurur: “De ki: 
Ru hu nu zu al mak la gö rev lendilirilen Ölüm Me le ği canınızı 
alır. Son ra da Rabbini ze dön dü rü lürsünüz.” (es-Sec de: 11)

Bu ra da ölü mün “Ölüm Me le ği”ne nis bet edil me si, 
onun Allah’ın izniyle ölüm ola yın da gö rev len di ril me sin
den dir. Bu olacağı zaman Allah’ın izni ve irâdesi ile olur. 
Ölüm âyetlerde Allah’a da nisbet edilmiştir. Çünkü ger çek
te fâil Al lah’tır. Nitekim şöyle buyurmaktadır: “Ölüm va-
kit le ri gel di ğin de ne fis le ri Allah öl dü rür.” (ez-Zü mer: 42)

Bu ra da her han gi bir çe liş ki yok tur. Bu Ölüm Meleği, 
Al lah’ın em ri ile ruh la rı kab ze der. O, ya ra tı lış ola rak me
lek le rin en büyüklerinden biridir. O’nun hak kın da Kur’ân 
ve Sün net’te bel li bir isim geç mez. Adının “Azrâil” oldu
ğuna dâir gelen ha ber ler de sahîh de ğil dir. Bu, an cak Ehli 
Ki tab’ın söz le rin den dir.

Ehli Sün net ve’lCe ma at, kâ fir le rin, mü na fık la rın ve 
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müs lü man la rdan Allah’ın dilediği fa sık la rın kabirde ger
çek bir azap ile azap göreceklerine îmân ederler. Ka birden 
murâd edilen bil di ği miz çu ku r de ğil dir. Murâd edilen, 
“Ber zah” adı ve ri len âlem dir. Aza bı ha ke den ler ka bir de de 
ol sa lar, ye rin di bin de de ol sa lar, de niz di bin de, ba lık la rın 
kar nın da, kuşların kursağında veya yırtıcı hayvanların 
karnında da ol sa lar, Ber zah’ta azap gö rür ler. Ehli Sün net 
ve’lCe ma at bu nun, ha ke den ler için âdil bir karşılık ol du
ğu na ina nır. Mün ker ve Ne kir, her in sa na kab rin de Rabbin  
kim? Di nin  ne? Ve Peygamberin kim? diye soru so ran Me
lek ler dir. Bu ha ber le rin hep si Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  
sel lem’den te va tür yo luy la bi ze ulaş mış tır ve gereğince iti
kad etmek farzdır.

ُحَفِر  ِمْن  ُحْفَرٌة  َأْو  اْلَجنَِّة،  ِرَياِض  ِمْن  َرْوَضٌة  َواْلَقْبُر 
النِّيَراِن

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

ŞERH:

Ka bir, sa lih mü’mi ne cen net bah çe le rin den bir bah çe 
gi bi olur. Al lah onu kab rin de, me lek le rin so ru la rı kar şı sın
da se bat için de tu tar. Kâ firler, mü na fık lar ve müs lü man la
rın za lim ve fa sık la rdan Allah’ın diledikleri için ce hen nem 
çu kur la rın dan bir çu kur dur. “Ka bir ya cen net bah çe le rin
den bir bah çe yahut ce hen nem çu kur la rın dan bir çu kur
dur” sözü Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’den sahîh bir 
hadîs olarak gel miş de ğil dir. An cak kabirler hakkında on
dan ge len mü te va tir hadîs le rin an la mın dan böy le bir ifa de 
çı ka rıl mış tır.
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Özet

Biz, Ki râ men Kâ ti bîn meleklerine îmân ederiz. Ölüm 
Me le ği’ne de îmân ediyoruz. Ka bir’de sor gu ya, ka bir aza
bı na ve mü kâ fa tı na ina nı yo ruz. Mün ker ve Ne kir’e ina nı
yo ruz. Ka bir hak kın da sahîh ola rak ge len her ha be re ina
nı yo ruz.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Ki râ men Kâ ti bîn kim ler dir?

2. Ölüm Me le ği hak kın da ne bi li yor su nuz?

3. Ka bir de azab ve mü kâ fa at hak kın da ne bi li yor su
nuz?

4. Mün ker ve Ne kir kim ler dir?

 



YİRMİ ALTINCI DERS

َوُنْؤِمُن بِاْلَبْعِث َوَجَزاِء اْلَْعَماِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواْلَعْرِض 
َواْلِعَقاِب،  َوالثََّواِب  اْلكَِتاِب،  َوِقَراَءِة  َواْلِحَساِب، 

َواْلِميَزاِن َراِط  َوالصِّ
82.  “Ba’s’a (öldükten sonra dirilişe), kıyâmet gününde 
amellerin karşılıklarının verileceğine, arz’a, hesab’a, 
kitapların (amel defterlerinin) okunmasına, sevaba, 
cezaya, Sırât’a ve Mîzân’a da îmân ederiz.”

َتبِيَداِن،  َواَل  َأَبًدا  َتْفنََياِن  اَل  َمْخُلوَقَتاِن،  َوالنَّاُر  َواْلَجنَُّة 
اْلَخْلِق، َوَخَلَق  َقْبَل  اْلَجنََّة َوالنَّاَر  َتَعاَلى َخَلَق  َه  َوإِنَّ اللَّ
َلُهَما َأْهًل، َفَمْن َشاَء ِمنُْهْم إَِلى اْلَجنَِّة َفْضًل ِمنُْه، َوَمْن 
َراِن  ُمَقدَّ رُّ  َوالشَّ َواْلَخْيُر  ِمنُْه  َعْداًل  النَّاِر  إَِلى  ِمنُْهْم  َشاَء 

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

ŞERH:

Ehli Sün net ve’lCe ma at, Al lah’ın, kıyâmet gü nü ölü
le ri ye ni den di ril tip on la ra iş le dik le ri ame le gö re kar şı lık 
ve re ce ği ne îmân eder. Nitekim Yüce Allah şöy le bu yu rur: 
“Küfreden ler ke sin ola rak di ril til me ye cek le ri ni öne sür dü ler. 
De ki: Ha yır, Rab bime yemîn olsun ki siz, mu hak kak di ril ti-
le cek si niz; son ra mut la ka si ze yap tık la rı nız dan ha ber ve ri le-
cek tir. Bu Al lah’a gö re çok ko lay dır.” (et-Te ğa bün: 7)

Ehli Sün net ve’lCe ma at, amel le rin kıyâmet gü nü Al
lah’a ar z e di le ce ği ne îmân eder. Yüce Allah şöy le bu yu rur: 
“O gün Al lah’a ar zo lu nur su nuz. Yap tık la rı nız dan hiç bir şey 
(Al lah’a) giz li kal maz.” (et-Hak kâ: 18) “Oku ki ta bı nı! Bu gün 
nef sin he sap so ru cu ola rak sa na ye ter!” (el-İs râ: 14)

Yi ne Ehli Sün net ve’lCe ma at, iyi lik eden le rin kar şı
lı ğın da iyi lik, kö tü lük ya pan la rın da kar şı lı ğında ce za ala
cak la rı na; ha se ne nin on mis li veya daha fazlası ile ödül
len di ri le ce ği ne, kö tü lü ğün ise aynen bir mis liy le kar şı lık 
gö re ce ği ne ve ya ba ğış la na bi le ce ği ne, Ce hen nem üze ri ne 
ku ru la cak olan Sı rât’a îmân eder. Sı rât kıl dan in ce, kı lıç tan 
kes kin dir. Sâ lih olan lar onu ge çip cen nete gi der. Azap eh li 
olan lar ise onun üze rin den alı nıp ce hen nem’e atı lır lar. 

Ay rı ca Ehli Sün net, Mîzân’ın hak ol du ğu na ina nır. 
Mî zân’la kul la rın amel le ri tartılır. Mîzân, bir kefesine iyi
lik ler  diğer kefesine kö tü lük ler konulacak olan ger çek bir 
tartıdır. 

Ehli Sün net ve’lCe ma at, cen net ve ce hen nemin şu 
anda var ol du ğu na îmân eder. Cen net tak va eh li nin yur du, 
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ce hen nem ise kâ fir le rin, mü na fıkla rın, müş rik le rin ve gü
nah kâr la rın yur du dur. Gü nah kâr la rın ate şi biter ama kâ
fir le rin ate şi ebe dî ola rak bit mez. Cen net de, Ce hen nem de 
ebe dî ola rak ka la cak ve yok ol ma ya cak lar dır. Yüce Allahc 
en neti ve ce hen nemi, mahlûkâtı ya rat ma dan ön ce va ret
miş tir. Her iki si ne gi de cek in san la rı ve cin le ri de ya rat mış
tır.

Cen net eh li, cen net eh li nin amel le ri ni kendisine mü
seyyer olmuş kimselerdir. Ce hen nem eh li ise ce hen nem 
eh li nin amel le ri  kendilerine müseyyer olmuş kimselerdir. 
Cen net eh li Al lah’ın lütfu ile cen nete, ce hen nem eh li ise 
Al lah’ın adâleti ile ce hen nem’e gi rer. 

Her kes Al lah’ın ken di si için tak dir et ti ği ka dar amel iş
ler, her kes Al lah’ın takdir ettiği ye re doğ ru gi der.

َراِن َعَلى اْلِعَباِد رُّ ُمَقدَّ َواْلَخْيُر َوالشَّ
84. Hayır ve şer kullar hakkında takdir edilmiştir.” 

ŞERH:

Hayır da şer de Allah’ın kazası ve kaderi ile olur. 
Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “De ki: Hep si Al-
lah ka tın dan dır.” (en-Ni sâ: 78) “Si zi ha yır ve şer ile de ne yip im-
ti han ede ce ğiz!” (el-En bi yâ: 35)

Kâinatta ce re yan eden ha yır ve şer  cinsinden ne var
sa hep si, Al lah’ın tak di ri ve ira de si ile dir. Al lah’ın di le diği 
olur, di le me diği ol maz.

التَّْوفِيِق  َنْحِو  ِمْن  اْلِفْعُل  بَِها  َيِجُب  الَّتِي  َوااِلْستَِطاَعُة 
َمَع  َفِهَي  بِِه،  اْلَمْخُلوُق  ُيوَصَف  َأْن  َيُجوُز  اَل  الَِّذي 
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َواْلُوْسِع  ِة  حَّ الصِّ ِجَهِة  ِمْن  ااِلْستَِطاَعُة  ا  َوَأمَّ اْلِفْعِل، 

َوبَِها  اْلِفْعِل،  َقْبَل  َفِهَي  اْلاَلِت  َوَسَلَمِة  ِن  َوالتََّمكُّ

ُيَكلُِّف  ﴿اَل  َتَعاَلى:  َقاَل  َكَما  َوُهَو  اْلِخَطاُب،  ُق  َيَتَعلَّ

ُه َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها﴾ اللَّ
85. “Kendisi ile fiilde bulunmanın gerekli olduğu 
istitâa (güç yetiriş) fiil ile birliktedir ve mahluk’un 
kendisi ile nitelendirilemeyeceği tevfîk kabilindendir. 
Sağlıklı oluş, genişlik ve imkân buluş, araçların esenlikte 
oluşu yönünden istitââ ise fiilden öncedir ve hitab da 
bununla alâkalıdır. Bu da Yüce Allah’ın: “Allah hiçbir 
kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez.” (2/

el-Bakara, 286) buyruğunda dile getirdiği gibidir.”

ŞERH:

İstitâa/güç ye tir iş iki tür lü dür:

Bi ri ncisi: Fiilin ortaya çıkması için gerekli olan; kud
ret, güç, araç ve gereçler an la mın da istitâadır. Bu, fiil için 
gerekli olan her şiyi içine alır.  Fi il den ön ce ge lebilir. Hatta 
aslen fiilden önce gelir. Emir ve ne hiy bu te mel üze ri ne 
otu rur. Hi tap onunla ilgilidir ve tek lif bu na bağ lı dır. Yüce 
Allah şöy le bu yu rur: “Al lah hiç kim se yi gü cü yet me ye ce ği 
bir şey le yü küm lü tut maz.” (Ba ka ra: 286) “Al lah, her nef se an-
cak ta şı ya bileceğini yük ler.” (et-Ta lak: 7)

İkin ci si: Fiile güç yetirme ve ira de de mek tir. Bu, fi il ile 
be ra ber bu lu nur. Bu, Al lah’tan başka hiç kimsenin nitele
nemeyeceği tevfîk ve hidâyet konumundadır.
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ِه، َوَكْسٌب ِمَن اْلِعَباِد َوَأْفَعاُل اْلِعَباِد َخْلُق اللَّ
86. “Kulların fiilleri Allah’ın yaratması ve kulların 
kesbi iledir.”

ُه َتَعاَلى إاِلَّ َما ُيطِيُقوَن، َواَل ُيطِيُقوَن إاِلَّ َما  ْفُهُم اللَّ َوَلْم ُيَكلِّ
ِه«. َنُقوُل:  َة إاِلَّ بِاللَّ َفُهْم َوُهَو َتْفِسيُر: »اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ َكلَّ
َل ِلََحٍد َعْن  اَل ِحيَلَة ِلََحٍد، َواَل َحَرَكَة ِلََحٍد، َواَل َتَحوُّ
إَِقاَمِة  َة ِلََحٍد َعَلى  ِه، َواَل ُقوَّ ِه إاِلَّ بَِمُعوَنِة اللَّ َمْعِصَيِة اللَّ

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

َوَقَضائِِه  َوِعْلِمِه  َتَعاَلى  ِه  اللَّ بَِمِشيَئِة  َيْجِري  َشْيٍء  َوُكلُّ 
َها، َوَغَلَب َقَضاُؤُه  َوَقَدِرِه، َغَلَبْت َمِشيَئُتُه اْلَمِشيَئاِت ُكلَّ
َس  َها، َيْفَعُل َما َيَشاُء َوُهَو َغْيُر َظالٍِم َأَبًدا، َتَقدَّ اْلِحَيَل ُكلَّ
َه َعْن ُكلِّ َعْيٍب َوَشْيٍن، ﴿اَل  َعْن ُكلِّ ُسوٍء َوَحْيٍن، َوَتنَزَّ

ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن﴾ ُيْسَأُل َعمَّ



Gençler İçin Akâid Dersleri 119

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

ŞERH:

Kul la rın bü tün fi il le ri Al lah ta ra fın dan ya ra tı lır.  Nite
kim Allah azze ve celle şöyle buyurur: “Si zi de yap tık la rı-
nı zı da Allah ya rat tı.” (es-Sa  An cak, bu fi il le ri kul lar 
kes be der. Hak eh linin görüşü bu dur. Ceb ri ye mez he bi ise, 
ku lun ira de si ni ta ma men in kâr et mek te dir. Mu’te zi le ise, 
Allah’ın iradesi olmaksızın kul la rın kendi kötü fi il le ri ni 
yaratıcıları olduklarını id dia eder. Mu’te zi le ’ye gö re Al lah 
şer ri ya rat maz, şer ri ya ra tan in san dır. Bu her iki mez he
bin bi ri if rat di ğe ri tef rit üze re dir ler. Or ta yo l, Ehli Sü nnet 
ve’lCe ma at’in iti ka dı dır.

Al lah, insanlara güç le ri nin yet me ye ce ği ni yük le mez. 
Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Al lah hiç bir nef-
se ta şı ya ma ya ca ğı nı yük le mez.” (el-Ba ka ra: 286) Ku lun bir şe ye 
mükellef kılınması, onun bu na gü cü nün yet ti ği nin de li li
dir. Kul lar Allah’ın kendilerini mükellef tuttuğu şeylerden 
başkasına güç yetiremezler.  Eğer onlardan başkasına da 
güç yetirebilselerdi, Allah bunlarla onları mukellef tutardı. 
Şu anda mükellef tutulduklarından fazlası ile mükellef kı
lınmamaları, onlardan başkasına güç yetiremeyeceklerine 
delâlet eder. Lâ havle velâ kuvvete illa billah’ın anlamı, gü
nahlardan uzak durabilme ve itaate güç yetirebilme ancak 
Allah’ın yardımı ve tevfîki iledir.

Kâinatta olan her şey; Al lah’ın di le me si, il mi, ka za sı ve 
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kud re ti ile olur. Onun di le me si bü tün di le me le re galebe ça
lar. Di le di ği mutlaka olur. İn san lar Allah’ın kazasını boşa 
çıkarmak için ne ya par lar sa yap sın lar, Al lah’ın hük münü 
boşa çıkaramazlar. Allah dilediğini yapar ve O, zu lüm den 
mü nez zeh tir. Herşey Al lah’ın ka de ri ve ka za sı ile mey da na 
ge lir ve bunların hepsi adâletin ta ken di si dir. “Al lah, zer-
re ağır lı ğı ka dar zul met mez.” (en-Ni sa: 40) “Al lah hiç bir şey de 
in san la ra zul met mez. Fa kat in san lar ken di le ri ne zul me der-
ler.” (Yu nus: 44)

Al lah azze ve celle her tür lü zu lüm, kötülük, ayıp ve ek
sik lik ten mü nez zeh tir. “O (Al lah) yap tı ğı şeyden sorulmaz, 
fakat onlar (insanlar) sorulurlar.” (el-En bi ya: 23)

Özet

Kıyâmet gü nü ye ni den di ril mek, Mî zân, Sı rât, cen net 
ve ce hen nem hak tır. Cen net ve ce hen nem ya ra tıl mış tır, 
ama ebe dî dir. Her kul, Al lah onun için ne yi tak dir et miş se, 
ora ya va rır. Ku lun bü tün fi il le ri ni Al lah ya rat mış tır. Güç 
ye tir mek (is ti tâ a) iki tür lü dür. Al lah kul la rı na güç le ri nin 
yet me ye ce ği bir şe yi yük le mez.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Kıyâmet gü nü nün ah va lin den ne ler bi li yor su nuz?

2. Ce hen nemin akı be ti hak kın da doğ ru gö rüş ne dir?

3. Ha yır ve şer ri ya ra tıp takdîr eden Al lah mı dır?

4. “Al lah in san la ra gü cün den faz la sı nı yük ler.” di ye ne 
na sıl ce vap ve ri lir?
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َوفِي ُدَعاِء اْلَْحَياِء َوَصَدَقاتِِهْم َمنَْفَعٌة لِْلَْمَواِت.
89. “Hayatta olanların dua ve sadakalarının ölülere 
faydası vardır.”

َعَواِت َوَيْقِضي اْلَحاَجاِت. ُه َتَعاَلى َيْسَتِجيُب الدَّ َواللَّ
90. “Yüce Allah duaları kabul eder, ihtiyaçları karşı-
lar.”

ِه  َوَيْملُِك ُكلَّ َشْيٍء َواَل َيْملُِكُه َشْيٌء، َواَل ِغنَى َعِن اللَّ
َعْيٍن  َطْرَفَة  ِه  اللَّ َعِن  اْسَتْغنَى  َوَمِن  َعْيٍن،  َطْرَفَة  َتَعاَلى 

َفَقْد َكَفَر، َوَصاَر ِمْن َأْهِل اْلَحْيِن
91. “O herşeye mâlik’tir, hiçbir şey O’na mâlik olamaz. 
Bir göz açıp kırpacak bir an dahi Allah’a muhtaç 
olmamak düşünülemez. Bir göz açıp kırpacak kadar bir 
süre Allah’a muhtaç olmadığını zanneden küfre sapar 
ve helâk olanlardan olur.”

ُه َيْغَضُب َوَيْرَضى، اَل َكَأَحٍد ِمَن اْلَوَرى َواللَّ
92. “Yaratıklardan kimseye benzemesi söz konusu 
olmaksızın Allah hem gazab eder, hem razı olur.”

ŞERH:

Ölü, ya şa yan la rın du asın dan ya rar la nır. Hadîs te, sâ
lih ev lâ dın du ası nın ölüye fayda vere ce ği ha ber ve ril miş
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tir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Yahut kendisine dua 
eden sâlih bir evlat...”(26) buyurmuştur. Ölü, ço cu ğu ol sun 
ve ya baş ka sı ol sun, ya şa yan kim se nin du asından ya rar
la nır. Al lah du ala rı ka bul eder. Nitekim Yüce Allah şöy le 
bu yurmaktadır: “Rab bi niz de di ki: Ba na dua edin, du anı za 
kar şı lık ve re yim.” (Mü’min: 60) Faydalı hususları celb etmek, 
zararlı husuları def etmek türünde kullarının ihtiyaçlarını 
gören O’dur. Çünkü buna O’ndan başkası güç yetiremez.

Al lah, mülkün mâlikidir ve her şeyin mâlikidir. O’nun 
iz ni ol ma dan hiç bir kul, yaratılmışlar üzerinde ta sar ruf
ta bu lu na maz. Göz açıp kapayıncaya kadar bile Al lah’tan 
müs tağ ni ol mak im kâ nsızdır. Bütün yaratılmışlar, yara
tılmak, meydana gelmek, rızıklandırılmak, işlerinin çekip 
çevrilmesi, doğruyu bulmak ve  olgunluğa ermekde Al lah’a 
muh taç tır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey in san lar! 
He pi niz Al lah’a muh taç sı nız; Allah ise, herşeyden müstağni 
ve daima hamd edilmeye layık olandır.” (Fa tır: 15)

Kim bir an bi le ol sa Al lah’tan müs tağ ni ola bi le ce ği ni 
dü şü nür se, o an da bununla kâ fir ler den ve helâk olanlardan 
olur.

Yüce Allah ha ram lar kıldığı şeyler iş lenince ga za ba 
ge lir, rızasına uygun ve em ret ti ği şey ler ya pı lın ca da ra zı 
olur. Rı za ve ga zab Al lah’ın sı fat la rın dan dır. Nitekim Yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır: “Al lah ona ga zab et miş tir.” (en-
Ni sa: 93) “Al lah mü’min ler den ra zı ol du.” (el-Feth: 18) Her iki 
sı fat da tekyîfsiz ve teşbîhsiz olarak Yüce Allah’a lâ yık olan 
an lam da dır. O’nun rı za sı ve ga za bı hiç bir bi çim de in san la
rın rı za sı na ve ga za bı na ben ze mez. “O’nun benzeri hiçbir 
şey yok tur!” (eş-Şu ra: 11)

(26) Müslim, Kitâbu’lVasıyye, hadîs no: 1631. Ebû Dâvûd, Kitâbu’l
Vasâyâ, hadîs no: 2880.
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Özet

Ya şa yan la rın dua ve sa da ka la rın dan ölü ler fayda gö
rürler. Al lah; du ala ra ica bet eden dir. Al lah, yer de ki ve gök
ler de ki mül kün sa hi bi dir. Hiç bir mah luk için O’na muhtaç 
olmaması sözkonusu olamaz. Ga zab ve rı za, Al lah’ın zâ tı
na yaraşır keyfiyyette hakiki iki sıfatıdır. 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Ölü di ri nin sa da ka ve du asın dan fay da la nır mı?

2. Al lah’a ih ti ya cı ol ma dı ğı nı zan ne de nin hük mü ne
dir?

3. Kız mak ve ra zı ol mak, Al lah’ın sı fat la rın dan mı dır?

 



YİRMİ SEKİZİNCİ DERS

َمْن  َوُنْبِغُض  ِمنُْهم،  َأَحٍد  ِمْن  َأ  َنَتَبرَّ َوالَ  ِمنُْهم،  َأَحٍد 
إاِلَّ  َنْذُكُرُهم  وال  َيْذُكُرُهم،  الَحقِّ  َوبَِغْيِر  ُيْبِغُضُهم، 
ُكْفٌر  َوُبْغُضُهم  وإْحَساٌن،  وإيَماٌن  ِديٌن  َوُحبُُّهم  بَِخْيٍر، 

ونَِفاٌق وُطْغَياٌن
93. “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâbını sever, 
onlardan herhangi birisinin sevgisinde aşırıya kaçma-
yız. Onlardan herhangi birisinden de beri olduğumuzu 
söylemeyiz. Onlara buğzedenlere ve hayırdan başka 
türlü onları yadedenlere biz de buğzederiz. Onlardan 
ancak hayırla söz ederiz. Onları sevmek din, îmân, ihsan-
dır. Onlara buğzetmek ise küfür, nifak, tuğyândır.”

َبْكٍر  ِلَبِي  اًل  َأوَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوِل  َبْعَد  اْلِخَلَفَة  َوُنْثبُِت 
ُه َعنُْه  َتْفِضيًل َلُه َوَتْقِديًما َعَلى َجِميِع  يِق َرِضَي اللَّ دِّ الصِّ
ُه َعنُْه، ُثمَّ لُِعْثَماَن  ِة، ُثمَّ لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَّ اْلُمَّ
ُه َعنُْه، ُثمَّ لَِعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َرِضَي  اِن َرِضَي اللَّ ْبِن َعفَّ

ُة اْلُمْهَتُدوَن. اِشُدوَن َواْلَئِمَّ ُه َعنُْه،  َوُهُم اْلُخَلَفاُء الرَّ اللَّ
 94. “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra,
 halifeliği; onun fazîletinin, bütün ümmetin önünde
oluşunun bir belirtisi olarak ilk olarak Ebû Bekr es-
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 Sıddîk radıyallahu anh için sâbit kabul ederiz. Sonra
 Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh’ın halifeliğini (kabul
 ederiz.) Sonra Osman radıyallahu anh için (halifeliği
 sabit görürüz.) Sonra Ali b. Ebî Talib radıyallahu anh

 için (halifeliği sabit görürüz.) İşte râşid halifeler ve
hidâyete iletilmiş olan imamlar bunlardır.”

ŞERH:

Al lah Ra sû lü’nün as hâ bı nı, Ra sû lul lah’a olan sev gi
miz den ve onun da as hâ bı na olan sev gi sin den ötü rü se
ve riz. Râ fi zî le rin, Ali b. Ebî Tâlib ra dı yal la hu anh hak kın da 
aşı rı git tik le ri gi bi on la rın her han gi bi ri ni sev me de aşı rı lı
ğa git me yiz. On lar öy le if ra ta git ti ler ki, onu ilah lık mer
te be si ne çı kar dılar. Yi ne biz, Sa ha be nin hiç bi rin den uzak 
ol du ğu mu zu söy le me yiz. Biz on la rın, in san la rın îmân ve 
ih san da en ol gun la rı, ci had ve ita at te de en yü ce le ri ol du
ğu na ina nı rız.

Sa ha be yi sev me ye ni sev me yiz. On la rı sev me mek, ni
fak ve sapıklık alâ me ti dir. On la rı ha yır dan baş ka bir şey
le anan la ra buğzederiz. Biz on la rı an cak ha yır la ana rız. 
Çünkü Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem on la rı sev di ve 
bi ze de on la rı sev me mi zi tav si ye et ti. On la rı sev mek di nin 
sıh ha ti, îmânın ve ih sa nın alâ me ti dir. On la rı sev me mek 
küf rün, sapıklığın ve az gın lı ğın alâ me ti dir.

Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’den son ra ilk ha li
fe ola rak, üm me tin en fa zi let li si ve en ha yır lı sı olan Ebû 
Be kir ra dı yal la hu anh’i gö rü rüz. Çün kü Rasûlullah sallallahu 
aley hi ve  sel lem bir çok hadîsin de onun hi la fe ti ne işa ret te bu
lun muştur. O, üm me tin ha li fe si ol ma ya en lâ yık olan in
san dı. Müs lü man lar Sa kî fe gü nü it ti fak la ona bey’at et ti ler. 
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Ondan son ra Ömer ra dı yal la hu anh’i ha li fe ola rak ta nı rız. 
Onu da Ebû Be kir ra dı yal la hu anh ha li fe ola rak tav si ye et ti. 
Sahâbe de ona bey’at etti. On la rın her iki si de Rasûlullah 
sallallahu aley hi ve  sel lem’in sa hâ be si dir. On la rın ar dın dan Os
man b. A ra dı yal la hu anh ha li fe dir. O, Rasûlullah sallalla-
hu aley hi ve  sel lem’in iki kı zı nın ko ca sı dır. Bun lar dan son ra 
Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’in kı zı Fâ tı ma ra dı yal la hu 
an hâ’nın ko ca sı Ali b. Ebî Tâ lib ra dı yal la hu anh’ı ha li fe ola rak 
bi li riz. Bu dört ha li fe sa ha benin en fa zi let li le ri dir. On lar 
râ şid ha li fe ler ve Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’in sün
net le ri ne uy ma mı zı em ret ti ği hidâyet imam la rı dır.

َرُهْم  َوَبشَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسوُل  اُهْم  َسمَّ الَِّذيَن  اْلَعَشَرَة  َوإِنَّ 

َرُسوُل  َلُهْم  َشِهَد  َما  َعَلى  بِاْلَجنَِّة  َلُهْم  َنْشَهُد  بِاْلَجنَِّة، 

َوُعَمُر،  َبْكٍر،  َأُبو  َوُهــْم:   ، اْلَحقُّ َوَقْوُلُه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه 

َوَسِعيٌد،  َوَسْعٌد،  َبْيُر،  َوالزُّ َوَطْلَحُة،   ، َوَعلِيٌّ َوُعْثَماُن، 

اِح َوُهَو  ْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّ َوَعْبُد الرَّ

ُه َعنُْهْم َأْجَمِعيَن. ِة َرِضَي اللَّ َأِميُن َهِذِه اْلُمَّ
95. “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in isimlerini saydığı 
ve kendilerini cennet ile müjdelediği on kişinin, Rasû-
lullah sallallahu aleyhi ve sellem’in lehlerine yaptığı şehâdete 
binâen, cennetlik olduklarına biz de şâhidlik ederiz. 
Çünkü onun sözü hakkın kendisidir. Bunlar: Ebû 
Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, ez-Zübeyr, Sa’d, Said, 
Abdurrahman b. Avf ve Ebû Ubeyde b. el-Cerrah’dır ki 
o bu ümmetin eminidir. Allah hepsinden razı olsun.”
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ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسوِل  َأْصَحاِب  فِي  اْلَقْوَل  َأْحَسَن  َوَمْن 
ِسيَن  اتِِه اْلُمَقدَّ يَّ َوَأْزَواِجِه الطَّاِهَراِت ِمْن ُكلِّ َدَنٍس، َوُذرِّ

ِمْن ُكلِّ ِرْجٍس؛ َفَقْد َبِرَئ ِمَن النَِّفاِق
96. “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâb’ı, her 
türlü pislikten tertemiz zevceleri ve her türlü kirlilikten 
uzak mukaddes zürriyetleri hakkında güzel söz söyle-
yen kimse münafıklıktan beri olur.”

ŞERH:

Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’in, as hâbın dan on ki
şi yi açık seçik bir şekilde cen netle müj de le di ği ne îmân ede
riz. Çün kü o şöy le de miş tir: “Ebû Bekr cen nette dir. Ömer 
cen nette dir....”(27) Hadîsin devamında on kişinin diğerleri 
sayılmıştır. Buna da, Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’in, 
sahîh hadîs le r de cen net ile müj de len di ği  onlardan başkala
rına da ina nı rız.

Ra sû lullah sallallahu aley hi ve  sel lem’in as hâ bı hak kın da 
kö tü söz söy le me yen ve onun te miz ha nım la rı nı her tür lü if
ti ra ve ka ra la ma dan ten zih edip, zür ri ye ti ni her tür lü kö tü 
ve kir li şey ler den uzak bilen, uzak tutan ve on la ra uy ma yı 
em re den kim se, ken di ni ni fak tan ko ru muş tur.

Özet

As hâ bı if rat ve tef rit siz se ve riz, on la rın hak la rı nı ve fa
zî let le ri ni ta nı rız. Dört Ha li fe’nin ha li fe oluş sı ra la rı na ve 

(27) Ebû Dâvûd, Kitâbu’sSunne, hadîs no: 4649. Ahmed ve başkaları 
da rivâyet etmişlerdir. Hadîs sahîhtir.
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bu sı ray la as hâ bın en fa zî let li le ri ol duk la rı na ina nı rız. Ra
sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’in cen net’le müj de le di ği on 
sa ha bî nin hak la rı nı ve fa zî let le ri ni ta nı rız. Ra sû lul lah sal-
lallahu aley hi ve  sel lem’in zürriyyetini ve ka dın la rı nı da se ver 
ve sa ya rız. Kim bun la ra dil uza tır sa, onu mü na fık sa ya rız.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. As hâbı Ki râm hak kın da gö re vi miz ne dir?

2. Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  sel lem’in zürriyyeti ve ha
nım la rı hak kın da inancımız nedir?

3. As hâb’a dil uza tan hak kın da gö rü şü müz ne dir?

 



YİRMİ DOKUZUNCU DERS

ِمَن  َبْعَدُهْم  َوَمْن  ابِِقيَن،  السَّ ِمَن  َلِف  السَّ َوُعَلَماُء 

َوالنََّظِر-،  اْلِفْقِه  َوَأْهُل  َواْلََثِر،  اْلَخْيِر  -َأْهُل  التَّابِِعيَن 

اَل ُيْذَكُروَن إاِلَّ بِاْلَجِميِل، َوَمْن َذَكَرُهْم بُِسوٍء َفُهَو َعَلى 

بِيِل السَّ َغْيِر 
97. “Önceki selef âlimleri ile onlardan sonra gelen 
tabiîn -haber ve eser ehli ile fıkıh ve nazar ehli- ancak 
güzellikle anılırlar. Onlardan kötülükle söz eden, hak 
yolun dışında bir yol üzerindedir.”

اْلَْنبَِياِء  ِمَن  َأَحٍد  َعَلى  اْلَْولَِياِء  ِمَن  َأَحًدا  ُل  ُنَفضِّ َواَل 

َجِميِع  ِمْن  َأْفَضُل  َواِحٌد  َنبِيٌّ  َوَنُقوُل:  َلم،  السَّ َعَلْيِهُم 

اْلَْولَِياِء
98. “Hiçbir velîyi, hiçbir peygamber’den -hepsine 
selam olsun- üstün tutmayız. Hatta: Bir tek peygamber 
dahi bütün velîlerden daha fazîletlidir, deriz.”

َوُنْؤِمُن بَِما َجاَء ِمْن َكَراَماتِِهْم، َوَصحَّ َعِن الثَِّقاِت ِمْن 

ِرَواَياتِِهْم



Tahâvî Şerhi130

99. “Onların (evliya’nın sahîh yolla) gelen keramet-
lerine ve güvenilir kimselerden sahîh olarak bize ula-
şan rivâyetlerine inanırız.”

ŞERH:

Sa ha be’den, tabiînden, salâh ve sünnete ittiba ehlinden 
ve fıkıh âlimlerinden geçmiş ulemâyı an cak gü zel bir öv
güy le ana rız. Kim on la rı kö tü lük le anar sa, o da lâ let yo lun
da dır. O alim le ri mi zi sev mek bi ze va cip tir. On la rın gıy be
ti ni ya pan lar bil me li ki, on la rın et le ri ze hir li dir!

Muhyiddîn ibn Ara bî ve ben ze ri da lâ let eh li gibi ve
lî le ri as la peygamber ler den üs tün tut ma yız. Hatta tek bir 
peygamberin, tüm ve lî ler den da ha üs tün ol du ğu na ina nı
rız. Çün kü Yüce Allah, on la rı kul la rı nın için den se çip, on
la ra nü büv vet ve hik met ver miş tir. Al lah azze ve celle şöy le 
bu yu rur: “Al lah me lek ler den ve in san lar dan ra sûl ler se çer.” 
(el-Hacc: 75)

Velîlerin ke ra me ti hak kın da ge len sahîh ha ber le re ina
nı rız. Ke ra me t Al lah’ın, sâ lih kul la rı na verdiği adet ötesi 
iş le rdir. Bunlardan sâbit ve sahîh olanlara inanır. Sa bit ve 
sahîh ol ma ya nı ise red de de riz. 

Bu nun as lı Al lah’ın Ki tab’ın da şöyle zik re dil miş tir: 
“Ze ke ri ya Mih rab’da O’nun ya nı na her git ti ğin de ya nın da 
bir rı zık bul du. De di ki: Ey Mer yem, bu sa na ne re den ge li-
yor? (Mer yem de) de di ki: O Al lah ka tın dan dır!” (Âl-i İm rân: 
37)

Al lah’ın ba zı ve lî kul la rı îmân, takva, ihlâs ve ittiba ehli 
olanlardır. Şey tan’ın velîlerinde görülen harikulade işlere 
gelince bunlar Allah’tan birer ikram değil, tuzaktır.
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Özet

Se lefi Sâ li hîn’in bü tün âlim le ri ni an cak ha yır la ana
rız. Ve lîle ri pey gam ber ler den üs tün tut ma yız. Ev li ya nın 
ke râ met le ri ne ina nı rız.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Se lefi Sâ li hîn hak kın da gö rü şü müz ne ol ma lı dır?

2. Ve lî le ri peygamber le re üs tün tut mak ca iz mi?

3. Ve lî le rin ke râ me ti ne dir? Bu nun ca iz ol du ğu na da ir 
bir de lil zik re di niz.

 



OTU ZUN CU DERS

وُنُزوِل  ال،  جَّ الدَّ ُخُروِج  ِمْن  اَعِة:  السَّ بَِأْشَراِط  َوُنْؤِمُن 
َوُنْؤِمُن  ماِء،  السَّ ِمَن  لُم  السَّ َعَلْيِه  َمْرَيَم  ابِن  ِعيَسى 
ِة الْرِض ِمْن  ْمِس ِمْن َمْغِربَِها، َوُخُروِج َدابَّ بُِطُلوِع الشَّ

َمْوِضِعَها
100. “Deccal’in çıkması, Meryem oğlu İsa aleyhisselam’ın 
gökten inişi gibi kıyâmet alâmetlerine de îmân ederiz. 
Güneşin batısından doğacağına, Dâbbetu’l-arz’ın bu-
lunduğu yerden çıkacağına da inanırız.”

َشْيئًا  ِعي  َيدَّ َمْن  َوالَ  افًا،  َعرَّ َوالَ  َكاِهنًا  ُق  ُنَصدِّ َوالَ 
ِة نََّة وإْجَماَع الُمَّ ُيَخالُِف الكَِتاَب والسُّ

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

ŞERH:

Kıyâmet sa ati nin alâ met le ri ol du ğu na ve bu ala met le
rin çı kı şıy la kıyâmet sa ati nin yak laş mış ol acağına ina nı rız. 
Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem  bu nu hadîs le rin de ha ber 
ver miş tir.
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“Siz on alâ met gör me den kıyâmet kop ma ya cak tır.” 
Bun dan son ra Dec cal’i, Dab be tu’lArz’ı, gü ne şin ba tı dan 
do ğa ca ğı nı ve İsa aley his se lâm’ın gök ten ine ce ği ni zik ret ti.(28)

Bun lar kıyâmet’in bü yük ala met le rin den dir. Bun la rın 
dı şın da kü çük ala met le ri de var dır.

Gay bı bil di ği ni söy le yen  ve gaybdan haber veren ne bir 
kâhin’i (medyum) ve ne de bir falcı’yı doğ ru la yıp tasdîk le
me yiz. Çün kü Al lah az ze ve cel le, “Hiç bir ne fis ya rın ne el de 
ede ce ği ni bi le mez.” (Lok man: 34) bu yu rmuştur. Yi ne bir baş
ka ayeti ke rîme de şöy le bu yu ru lu yor: “De ki: Gök ler de ve 
yer de Al lah’tan baş ka hiç bir kim se gay bı bil mez.” (en-Neml: 
65)

Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem de şöy le bu yu ru yor: 
“Kim bir falcı ve ya kâ hi ne (med yu ma) gi der de onu doğ ru
lar sa, Mu ham med’e in di ri le ni in kâr et miş tir.(29)

Yine Al lah’ın Ki tab’ına ve Ra sû lul lah sallallahu aley hi ve  
sel lem’in Sün net’ine ve üm met’in ic ma’ına ay kı rı dav ra nan 
kim se le rin gö rüş le ri ni kim olur lar sa ol sun lar, ka bul et me
yiz.

Özet

Kıyâmet’in bü yük ve kü çük ala met le ri ne ina nı yo ruz. 
Ki tab’a, Sün net’e ve İc ma’ya kar şı ge len le ri ve kâ hin ve 
med yum la rı ya lan la rız.

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

1. Kıyâmetin ala met le rin den dört ta ne si ni zik re di niz.

2. Ka hin ve falcı’ya gidenin hük mü ne dir?

(28) Müslim, Kitâbu’lFiten, (4/315); İbn Mâce, Eşrâtu’sSâa (2/258).
(29) Ebû Dâvûd (3904); Tirmizî (135); İbn Mâce (639). Hadîs sahîhtir.
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ا َوَصَوابًا، والُفْرَقَة َزْيغًا َوَعَذابًا َوَنَرى الَجَماَعَة َحقًّ
102. “Cemaati hak ve doğru, tefrika’yı sapıklık ve 
azab olarak görürüz.”

ديُن  وُهو  َواِحــٌد،  ماِء  َوالسَّ الرِض  في  الله  َوِديُن 

ِه  اللَّ ِعنَْد  يَن  الدِّ ﴿إِنَّ  تعالى:  الله  قال  ــَلِم،  الْس

ْسَلَم  اْلِ َلُكْم  ﴿َوَرِضيُت  تعالى:  وقال  ْسَلُم﴾،  اْلِ

ِدينًا﴾
103. “Allah’ın yeryüzündeki dini de, semadaki dini 
de birdir. O da İslâm dinidir. Yüce Allah şöyle buyur-
maktadır:  “Şüphesiz Allah nezdinde din İslâmdır.” (3/Âl-i 

İmrân, 19) Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ve size 
din olarak İslâm’ı beğenip seçtim.” (5/el-Mâide, 3) 

َوالتَّْعطِيِل،  التَّْشبِيِه  َوَبْيَن  َوالتَّْقِصيِر،  اْلُغُلوِّ  َبْيَن  َوُهَو 

َوَبْيَن اْلَجْبِر َواْلَقَدِر، َوَبْيَن اْلَْمِن َواْلَياِس
104.  O din aşırı gitmek ile kusurlu kalmak arasında, 
teşbîh ile ta’til arasında, Cebriye ile Kaderiye arasında, 
kendisini emin hissetmek ile ümit kesmek arasında bir 
yoldur.”
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ŞERH:

Ce ma ati hak ve doğ ru üze re; sı râtı müs ta kîm, Kur
tu luş Fır ka sı (Fır kai Nâci ye) olarak görürüz. Cemaat, 
Rasûlullah sallallahu aley hi ve  sel lem’in üze rin de ol du ğu yol 
üze re bu lu nan lardır. Onlardan başka topluluklar da lâ let 
fır ka la rı dır. On la rın yo lu hak tan sap ma ve hak kı bı ra kıp 
baş ka sı nı yol edin me dir. Bu yol dün ya ve âhi ret te azap tır. 
Zi ra Al lah azze ve celle şöyle buyurur: “Ve şüp he siz bu be-
nim dos doğ ru yo lum dur. Ona uyu n, onun dı şın da ki yol la ra 
uy ma yı n. Si zi O’nun yo lun dan ayı rır.” (el-En’am: 153)

Al lah’ın di ni tek tir. O da İs lâm’dır: “Al lah ka tın da din 
an cak İs lam’dır.” (Âl-i İm rân: 19) “Kim İs lam’dan baş ka bir 
din ar zu eder se, Al lah on dan o di ni ka bul et me ye cek tir. Ve 
o Ahi ret’te hüs ra na uğ ra yan lar dan ola cak tır.” (Âl-i İm rân: 85) 
“Ve si zin için din ola rak İs lam’dan ra zı ol dum.” (el-Mâide:3)

İs lam, Al lah ka tın da hak ve tek din dir. Al lah bü tün 
pey gam ber le ri in san la ra İs lam ile gön der miştir. İs lam, yal
nız ca Allah’a ibâdet etmek ve koy du ğu şe rîata gö re ibâdet 
et mek tir. İs lam ile gön de ril miş ol ma yan hiç bir pey gam ber 
yok tur. Ya ’kûb’un ço cuk la rı; “Ve biz O’na teslim (islam) 
olanlarız.” (el-Ba ka ra: 133) de miş ler dir. Mû sâ aley his se lâm da 
şöy le de miş ti: “Ey kav mim! Eğer siz Al lah’a îmân edip müs-
lü man ol du ğu nu zu söy lü yor sa nız, yal nız O’na te vek kül edi-
niz.” (Yu nus: 84) Bel kıs, “Ben Sü ley man’la be ra ber alem le rin 
Rabb’ine tes lim (islam) ol dum” (en-Neml: 44) de miş ti. İsa aley-
his se lâm’ın ha va ri le ri de şöy le de miş ler di: “Al lah’a îmân et-
tik. Bi zim müs lü man ol du ğu mu za şa hid ol!” (Âl-i İm ran: 52)

İs lam va sat (dengeli) bir din dir: “İş te böy le ce biz si zi va-
sat bir üm met kıl dık.” (el-Ba ka ra: 143)

İs lam, ibâdet te aşı rı lık ile tem bel lik ara sı vasat (den
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ge li) bir din dir. Ne bî sallallahu aley hi ve  sel lem hak kın da da 
aşırılık ve kadrini bilmemek arası or ta (den ge li) bir yol dur. 
İs lâm, Al lah’ın sı fat la rı hak kın da da Allah’ı yaratılmışla
ra benzetmek ile sıfatları iptal edip manasını inkar etmek 
arasında va sat (den ge de) bir yol iz ler. Kader hususundada 
in san ira de si ni ta ma men yok sa yan “Ceb ri ye” ile, in sa nı 
fi il le ri nin ya ra tı cı sı ola rak gö ren “Ka de ri ye” ara sın da or ta 
(den ge li) bir yoldur. Yine İs lam, Al lah’ın im ti ha nın dan 
kork mak la, O’nun rah me tin den ümit kes me mek ara sın da 
dengeli bir yol dur.
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إَِلى  ُبَرَءاُء  َوَنْحُن  َوَباطِنًا،  َظاِهًرا  َواْعتَِقاُدَنا  ِدينُنَا  َفَهَذا 
َوَبيَّنَّاُه  َذَكْرَناُه  الَِّذي  َخاَلَف  َمْن  ُكلِّ  ِمْن  َتَعاَلى  ِه  اللَّ
َلنَا  َوَيْختَِم  يَماِن،  اْلِ َعَلى  ُيَثبَِّتنَا  َأْن  َتَعاَلى  َه  اللَّ َوَنْسَأُل 
َقِة،  بِِه، َوَيْعِصَمنَا ِمَن اْلَْهَواِء اْلُمْخَتلَِفِة، َواْلَراِء اْلُمَتَفرِّ
ِة، ِمْثَل اْلُمَشبَِّهِة َواْلُمْعَتِزَلِة َواْلَجْهِميَِّة  ِديَّ َواْلَمَذاِهِب الرَّ
نََّة  السُّ َخاَلُفوا  الَِّذيَن  ِمَن  َوَغْيِرِهْم  ِة  َواْلَقَدِريَّ ِة  َواْلَجْبِريَّ
ُبَرَءاُء،  ِمنُْهْم  َوَنْحُن  َلَلَة،  الضَّ َوَحاَلُفوا  َواْلَجَماَعَة، 

ِه اْلِعْصَمُة َوالتَّْوفِيُق ٌل َوَأْرِدَياُء. َوبِاللَّ َوُهْم ِعنَْدَنا ُضلَّ
105. “İşte bu bizim dinimiz, zâhiren ve batınen i’ti-
kâdımızdır. Bizler Yüce Allah’a, sözünü ettiğimiz ve 
açıkladığımız hususlara muhalefet eden herkesten 
uzak olduğumuzu bildiririz. Yüce Allah’tan bizlere 
îmân üzere sebat vermesini ve îmân ile hayatımızı so-
na erdirmesini, cemaate muhalefet eden, dalâlet ile 
ahidleşmiş bulunan Müşebbihe, Mutezile, Cehmiye, 
Cebriye, Kaderiye ve diğer çeşitli hevâlardan, farklı 
farklı görüşlerden ve bayağı mezheblerden muhafaza 
buyurmasını dileriz. Biz onlardan uzağız, bize göre 
onlar sapık, bayağıdırlar. (Bunlardan) koruyacak olan 
ve başarıyı ihsan edecek olan Allah’tır.”
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ŞERH:

Biz bu ese re miz de kı sa ca di ni mi zin ve akîde mi zin ne 
ol du ğu nu açık la dık. Ki tabımız da di le ge tir dik leri mi zin 
hep si, zâ hir de ve bâ tın da bi zim akîde miz dir. Biz, giz le dik
le ri nin ak si ni dı şa vu ran lar dan de ği liz. An lat tık la rı mı za 
ay kı rı her söz ve bu na ay kı rı dav ra nan her ki şi den Al lah’a 
sı ğı nı rız.

Peygamberimizin du ala rın da söy le di ği gi bi; O’ndan, 
bi zi di nin de se bat üze re kıl ma sı nı di le riz: “Ey kalp le ri çe vi
ren! Kal bi mi se nin di nin üze re sâ bit kıl!”(30)

Rab bi miz den di le di ği miz, bi zi he vâ nın her tü rün den, 
fa sid ev ham dan, iti kad ko nu sun da çar pı şan söz ler den ve 
gö rüş ler den; Mü şeb bi he, Mu’te zi le, Ceh miy ye, Ceb riy ye, 
Ka de riy ye gi bi sa pık mez hep le rin şer rin den ko ru masıdır! 
On la rın hep si Sün net’e ve müs lü man la rın hak olan ce ma
ati ne ay kı rı ta vır ko yup, da lâ le te sap tı lar ve da lâ let gö rüş
le ri ni yay dı lar. Biz on lar dan ol ma dı ğı mı zı açık ça ilan ede
riz. Zi ra müs lü ma nın, kü für ve bid’at eh lin den ol ma dı ğı nı 
açık ça söy le me si ge re kir.

Ko ru yan ve mu vafak eden, Al lah’tır. Al lah’ın sa lâ tı ve 
se lâ mı, ra sû lü Mu ham med sallallahu aley hi ve  sel lem’in üze ri
ne ol sun!

 

(30) Ahmed (4/182); İbn Mâce (1/72).
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