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Bir olan Allâh'a hamd, son PeygamberMuhammed
(s.a.v.)'e,onun âlineve ashâbrnasalâtve selâmolsun'
Gerçekinanç,islâm Dininin ashve tstlann esa$olunca Konferanskonusununbu olmasrruuygull gôrdiilc Ki'
tâp ve SûnnettenoluganEer'îdehllerlesâbittir ki btittin
iq ve sôzlergerçekinançtançrkarsado!- ve makbul
,,lrrr'.Dt,[rrr ,,l,r,uyu,, ittarlçlatt tÛrcyctt igler ve stizler ise

bâtrldrr. Nitekim yùce Allâh çôyle buyurmuçtur: "Kim
irranntayr kabul etmezse' onun ameli boge çrkmrg'
(1) Diger bir
trr ve o, âhirette kaybddenlerdendir."
tosana
ônceve
eenden
âr ertede çôyle buyurmugtur:
'Andoleun,
(Allâh'a)
efer
kilere gôyle vahyedildi:
ortak kogarsan amelin boga çrhar ve ziyôna utravanlardan olursun'!"(2)
Btr anlamda âvetler pek çoktur. Allâh'rn apaçù Kitâ'
br ve O'nun gùvenilir elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in
si.innetiningôsterdif,iûzre "Gerçek Inanç", Allâh'a' me'
leklerine, kitâplanna, peygamberlerine' âhiret gi.inùne,
kaderin hayrr ve çerrine inanmak çeklinde ôzetlenebilir. Allâh'rn, ytce Kitâbrylaindirdi[i ve Elçisi Muham'
rned (s.a.v.)ile gônderdif,i"Gerçek Inanç"rn temeli, igte
bu altr maddedir. Inanrlmast gereken, gayk iliqkin di'
ger çeyler ve Allâh ile Elçisi Muhammed (sa-v.)'in ha'
(l ) l\tâidcSuresi:5
(21 '/'iimer Suresi:65
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lrr.r verdifi her gey bu esaslardançrkar. Bu dtr Esâs'm
delilleri. Kitâp ve Sùnnette çoktur. Açafidaki âyetler bu
<lelillcrdendir:
"Yùzlerinizi do[u ve batr tarafrna çevirmeniz iyilik depildir. Aerl iyilik, o (kimsenin iyili$) dir ki' Allâh'a, âhinet giiniine, meleklene, Kitâba ve lteygamberlere inandr." (3), "ResûI, Rabbinden kendisine
indirilene inandr, mû'minler de. Hepei Allâhtao meleklerine kitaplarrna ve peygamberlerine inandr:
't0'nun
diierinden
hiçbirini
elçilerindën
ayrrdetmeyiz' dedile.." (4), "Ey inananlar, Alliâh'a,
Elçisine ve Elçisine indirdipi Kitâba ve daha ônce
indirrniç bulundufu Kitâba inarun. Kim Allôh'r,
nreleklerini, kitâplannr, peygamberlerini ve âhiret gùnûnû inkâr ederse o, uzak bir sapùhia dûçnriiçtùr." (5). "Bilrrrez misin ki AIlâh gôkte ve yerde
ne varsa hepsini bilir. Bu (bilgisi), bir Kitâb içindetlir. Bu, Allâh'a kolaydrr.'o (6).
Bu esaslaradelâlet eden hadisler d.epek çoktur. Mùslirn'in Sahih'indermù'minlerinemîri Omer ibn el-Hattâb
(r'.a.)'denrir,âyetettifi ûnlt hadis bunlardandrr"Bu hadiste Cebrâîl (selâm ona). Muhammed (s.a.v.)'eimandan sormuç ve çu cevâbr almrçtr: "Imân, Allâh'a,
rneleklerineo kitaplanna, elçilerine, âhiret gùtû(3)
(4)
(5)
(6)

BakaraSuresi: 177
BakaraSuresi:285
NisaSuresi:136
Hac Suresi:70
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ne, kaderin hayrr ve çerrine inanmandrr." Buhârî
ve Mûslim, bu hadîsi, Ebuhûreyre rivâyetinden almrç'
lardrr.
içte inanrlmasrgerekli olan Allâh, âhiret gùnti ve di'
Ser gayba iliçkin geylerin hepsi bu altr esastan tùrer.

r. ALLiH'A hIÂN:
ilâholdu'
YalnrzO'nunibadetedilmelelâyrkyaratrcr
$una inanmak. Çiinkû kullan yaratan, onlara ihsanda
bulunan, onlart besleyen,gizli-açrk her geylerini bilen,
itâat edenleri ôdûllendirmef,e, isyan edenleri cezalan'
drrftaya gûcù yeten yalnrz O'dur. Agatrdaki âyetlerde
btryurduf,u ùzre Allâh, insanlan ve cinleri ancak kendi'
sirrc kulluk için yaratmrçtrrve kendilerinebunu emretr ni ç t i r :
"Ben cinleri ve insanlan, ancak bana kulluk et'
sirrler diye yarattrm. Ben onlardan nzlk ietemiyo'
runr. $iiphesiz nzrk verenr eallam kuwet sâhibi
olan ancak Allâh'trr." (7), "Ey ineanlar, sizi ve eiz'
den ôncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki'
(Allâlr'rn az.âbrndan)
korunaeruz. O (Rab) ki, yeri si'
zin için dôgek, gô!û de binâ yaptr. Gôkten eu inrlirdi, ottunla size nzrk olarsk çegitli iirûnler
çrkardr. Ôyleyse siz de bile bile Allâh'a egler.kogrrra-vrn."(B) âietlerinde buyurdulu gibi yùce Allâh, bu
gerçe$iaçrklayrpbuna davet etmek ve buna aykrn geyù'.rl.n kaçrndrrmakiçin peygamberlergôndermig,kitâp'

lo.l1dir.m!uu._
( 7 ) Z â r i 1 ' aSr u r c s i5: 6 ' 5 8
( 8 1B a k a r aS r r r e s 2
i :l - 2 2
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'Allâh'a kul"Andoleun biz, her millet içinde:
luk edin, çeytan(a tapmak)tan kaçrnrn' diye bir el(9), "Senden ônce hiçbir
çi gônderdik."
peygamber gôndermedik ki ona: 'Benden bagka
tann yoktur, bana kulluk edin!'diye vahyetmiç olmayahm." (10), (Bu), bir Kitâptrr ki, hikmet sâhibi, hergeyden haberi olan (Allâh) tarafrndan âyetleri
eailamlaçtrnlmrç, tofrra da gûzelce açrklanmrçtrr.
Tâ ki Allâh'tan bagkasrna tapmayasrnrz. $iipheeiz
ben, O'ndan size (gônderilmiç)bir mûjdeci ve uyancryrm.'o(l l).
Bu kulluf,un hakikati, kulun bùtûn duâ, korku, umma, namaz, oruç, kurban, adak ve benzeri ibadetlerini
btiytik bir istek, sevgi ve derin bir sayg ile yalnrz Allâh
için yapmasrdr. .Açairdaki âyetlerde gôrùldùSù gibi Kur'ânr Kerîm'in ço[u, bu btiytik esasraçrklamak için inmiçtir:
"Oyleyee sen de dîni yalmz kendisine halis krlarak Allâh'a kulluk et. Iyi bil ki hâlie din, yalmz Al(12), "Rabbino yalnrz kendieine
lâh'rndrr."
tapmamzr emretti." (13), "KâIirlerin hoçuna gitmese de eiz, dini yalmz Allâh'a hâlie krlarak O'na
duâ edin." (14).
(91 Nahl Suresi:36
(10) Enbiyâ Suresi:25
(ll) Htd Suresi:l-!
ll2l Ztmer Suresi: 2-3
(13) isrâ Suresi:23
(14) Mù'min Suresi:l4
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"Ôyleyse sen de dîni yalmz kendisfule halie krlaAilâir'a kulluk et. iyi bil ki hâlie din, yalruz AI"ak
yalmz kendieine
lâhorndrr." (12). "Rabbin,
tapmanrzr emretti." (13), "Kâfirlerin hoguna git-L". de siz, dini yalmz Allâh'a hâlie lularak O'na
duâ edin." (14).
Buhârî ve Mùslim'de Muâz (r.a.)'den rivayet edilen
66Àllâh'hadistePeygamber(s.a.v.)gôylebuyurmugtur:
rn, kullan iizerindeki hakkr, yalnz kendisine ibaclet etmeleri ve O'na ortak kogmamalandrr.t'
Allâh'rn, kullar+nafarz krldrf,r,Islâm'tn beç esastna
inanmak da Allâh'a iman içine girer. Bunlar: Allâh'tan
bagkaTanrt olmadrf,rna,Hz. Muhammed (s.a.v.)'inde
Allâh'rn elçisi oldu$una tanrkhk etmek, namaz lolmak,
zekât vermek, oruç tutmak, gûcù yetenlerin Hacc için
Kâ'be'ye gitmelerive bunlardanbagkatemiz çeÉatrnkoyrlu$u di[er farzlara inanmakur.
Bu esaslannen ônemlisive en biiyùf,ù, Allâh'tan baçka
Tann olmadrf,rnave Hz. Muhammed (s.a.v.)'in,AIIâh'rn elçisi oludf,unatamkLketmektir. Allâh'tan bagkaTann
olmadr[rna tanrk]rkçtmek, ibadetin, baçkasrnade$I, sarlcce Allâh'a yaprlmastnrgerektirir' "Lâilâhe illâllâh:
Altâh'tan baçka Tann yokturo'un anlamtiçte budur.
lJu rlcmcktirki Allâh'tanbaçkaibadetedilecekgerçek
bir nra'bûdyoktur. Allàh'tan baçkataprlaninsan, melek. cin ve benzerigeylerinhepsi bâtrl tanrrlardrr.Yùce
Allâh'rn âyetindebuyurdu[u gibi gerçekma'bud, yalnrz Allâh'trr: " (Bôyledir),çûnkù AIIâh hakur, O'ndan
baska valvardrklan bâtrldrr." (I5)
( l 5 ) L , , k m u nS s r r ' . i : 3 0
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Daha ônce de geçtif,igibi yûce AUâh, insanlan ve cinleri bu esas için yaratmlç, buna uymalannt emretmiç,
bunun için peygamberler gôndermiç, kitâplar indirmiçtir.
Bunu iyice dtiçtin ki, bu esasrbilmediklerinden dolayr mùslùmanlann çof,unun dtiçttigti hatâ anlaçrlsrn.Cehâletleri yùzûnden onlar, Allâh ile birlikte baçkalanna
da ibadet ettiler, Allâh'rn hakkrnr baçkalanna verdiler.
Yardrm ancak Allâh'tandrr.
Allâh'a imamn gereklerinden biri de: Allâh'in, kâinâtrn yaratrcrsr,ilmi ve kudretiyle insanlann kendilerinin
ve yaptrklan içlerin yôneticisi, dùnyâ ve âhiretin sâhibi,
bûtùn âlemlerin Rabbi olduf,una;kendisindenbaçkayaratrcr ve Rab bulunmadrirna inanmaktrr. O, kullannr rslâh. dùnyâ ve âhirette kurtuluç ve mutluluklannr
saSlayacakesaslaradavet için peygamberler gôndermiç,
kitaplar indirmiçtir. Açaf,rdaki âyetlerde buyurduf,u gibi ytce Allâh'rn, yaptrir bu içlerde hiçbir ortaf,ryoktur:
"Allâh, her geyin yaratrcrerdrr, O, herçeyin yôneticieidir." (16), "Rabbiniz O AIIâh'trr ki gôkleri
ve yeri yarattr, 6onra Arç ûzerinde ietivâ etti (oturdu). (O), geceyi, durrnadan onu kovalayan gûndûôrter; gûneçi, ayr ye yrldrzlan
ze bùriiyûp
buyru$una boyun e$naiç vaziyette (yaratan O'dur).
emir (i'nundu". Âlemlerin
iyi-bilin ki, yaiatma
"e
Rabbi Allâh, ne uludur!" (17).
(16) Zùmer Suresi:62
(l?) A'râf Sureei:54
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Allâh'rn gûzel isimlerine ve yiice srfatlanna, bunlan
tahrif etmeden, bozmadan, niteli$ini de[içtirmeden, her'
hangi bir çeye benzetmeden, aziz kitâbrnda geçtif,i ve
gûvenilir elçisinin haber verdif,i gibi inanmak da Allâh'a
irrrunrngerçeklerindendir. Bunlan olduf,u gibi, nasrlhk'
srz kabul etmek ve Allâh'rn yûce vasr{lan olan anlamla'
rrna inanmak gerekir. AIIâh'r, yaratrklann srfatlanna
benzetmeden, kendisine yars$r biçimde bu srfatlarla ni'
telendirmek icabeder. Kendisi gôyle buyurmugtur:
"Zâtrna benzer hiçbir çey yokurr. O içitcndir' gê
rendir." (I8), "Allâh'a megeller vetuefe (birtalsm
benzerler ortaya çrkararak Allâh'r onlara benzetmef,eve
O' n u, koçtu$unuz ortaklarla kryaslamafa) L nlL rnnyaa!
bihèt'
çùnkii AIIâh (benzetme yaPmala) bilir, dz bc
siniz.o' (19).
içte Allâh'rn elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'inashâbrn'
dan ve onlara gùzelce tâbi olanlardan oluçan Ehli sûnnet ve'l-cemâai'in inancr budur. Imam Ebû'l'Hassn
an
el-Eç'arî (AUâh rahmet eylesin)'in "el'Maktlât
AehÂbi'l-haùei ve Ehli'e-Sunnêh" sdh kitâbrnda nak'
lettigi inanç da budur.
El-Evza'i iAllâhrahmet eain) $iyle demiEir: "Ez-Zûhrî
'Oldu$u
ve Mekhûl srfat âyqtlerinden sorulduklannda:
gibi kabul edin!' dediler." El'Vehd ibn Mûslim (Allâh
iahmet etsin) de çôyle demiç: "Melik, Evzâ'î, læys ibn
Sa'd ve Stifyân-i Sevrî (Allâh onlara rahmet etsin) srfat'
tarla ilgili hadislerden sonrlduklannda hepsi de: "Bun( 1 8 ) $ û r â S u r e s i l:l
{19) Nahl Suresi:74
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lan nasrlhksrz,olduf,u gibi kabul edin' dediler." Evzâ'î
çôyle demiç: "Biz aramrzdatâbiîlerin en çok bulundu'Yûce
Allâh Arçr ûzerindedir' der ve haf,u srralarda
dislerde sôzû edilen srfatlara inanrdrk!"
imâm Mâlik'in hocasrRebîa ibn Ebî Abdi'r-Rahmân
(Allâh o4lqa rahmet etsin), istivâ'dan soruldugunda çôyle dedi: "Istivâ meçhul def,il ve keyfiyeti bilinir defiildir. Peygamberlik Allâh taratndan veri.lir. Elçinin gôrevi
açrklamak, bizim gôrevimiz tasdiktir." imam Mâlik de
aynr çeydensorulduf,undaçôyle dedi: "istivâ bilinmektedir. Nasrlh$ bilinmez, ona inanmak vâcib ve ondan
sormak bid'attir." Sonra soru sorana: "Seni kOtti biri
olarak gôrùyorum" dedi ve onun, huzurundan çrkarrlmasrnlemretti.Mù'minlerin annesiUmm-û Seleme(Allâh ondan razrolsun)'dende aynr mânâ rivâyetedilmiçtir.
Imam Ebû Abdirrahmân Abdullâh ibn Mtbârek (Allâh
rahmet etsin) de gôyle demiç: "Rabbimizi, gôklerin ùstùnde, Argr ùzerinde,yaratrklanndan'tamamen
ayn bifirlz.

Bu konuda imamlann sôzleri çoktur. Bunlarrn hepsini bu konferanstanakletmekmtmkùn def,ildir. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen, Sûnnet
bilginlerinin yazdrklan kitaplara baçvursun.Meselâimam
Ahmed'in o[lu Abdullâh'rn"ee-Sunneh" kitâbr,irnuMuhammed ibn Huzeyme'nin'oet-Tevhîd" kitâbr,
Ebû'l-Kâsrmel-Lâlkâî et-Taberî'nino'es-Sunneh" kitâbr, Ebûbekr ibn Ebî Âsrm'rn 'oes-sunneho' kitâbrile
$evhu'l-islâmibn Teymiyye'nin Hama hall<rnacevabr,
bu eserlerdendir.Bu son eser, çok yararh, ônemli bir
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ccvirl)trrki merhum $eyh, onda Ehl'i Sûnnet'in inanct'
n, nç,kJ^*,ç; Ehl-i Sûnnet'in birçok sôzlerini, sûnnetehUni n aeaiUlrinin dof,ruluf,unu; muhalillerinin sôzlerinin
vanhghsrnrgôsterençer'î ue aklî kanrtlan bu eserde nakadh risalesi de btiyledir' Orada
i"tnriitii. "fedmuriyye"
muhaliflerinin butlantnt naklî
ve
inanctnr
Ehl-i Sùnnet'in
izah etmigtir ki bu izahlar
gtzel
ve akiî kanrtlarla ôyle
gerçe[i ôf,renmekamacryletemiz niyetle.okuyanlaragerve stfati"gi g"ô.t".ir ve batrhn beynini daf,rtrr. Isimler
iu."kJnu..rnda ehli sùnnetin inanctnaters dùçen herkes,
murlaka naklî ve aklî delillere ters dùçer, kabul ve reddettifi geylerin hepsinde açrk çeliçki ieile grrer' . --.
Ehj-i'Sti"n"t ve'l-Cemaatise yûce Allâh'rn bûyûk Kitâbrnda kendisi hakkrnda sôylediklerini' yâhut elçisi muhammed (s.a'v')'in sahih SûnnetindeAliâh için verdif,i
srfatlarr,hiçbir geye benzetmedenaynen kabul etmiçler, ve O yûce Zâtr yaratrklarabenzemektentenzih ettikleri gibi srfatlanruhûkùmsù2,ve anlamsu brakmaktan
da kagnmrçlar, bôylece çeligkiyedùgmemeyibaçarmrçlard rr. Onlar btittin sôylediklerinde delillere d ayanmrçlardrr. igte Allâh'rn, peygamberleriylegônderdi$ gerçef,e
sanlan ve bunu izah için bûtûn çabasrruharcayan ve kendisini baçanya ulagtrrmasrnrAllâh'tan dileyen kimseyi
baçarrya ulagtrrmak,Allâh'rn hakim yasasrdrr'Nasrl ki
vùèe Ailâh buyurmugtur:"Hayrr, biz hakkr bâtrlm ûetùne atanz da onun beynini parçalar, derhal bâtrhn cam çrkar." (20), "Onlarur tana getirdiii her
( 2 0 ) E n b i y âS u r e s i l:B
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mieale (her bâtrl soruya) karçr mutlaka biz eana, (o
bâtrlr yok edecek) gerçe$i ve en giizelaçrklamayr getiririz." (21)
Hâfiz ibn Kesîr, ùnlù tefsirinde:o.Rabbiniz o Nlâh'trr ki, gôkleri ve yeri altr gûnde yarattr, sonra da
Arga iativâ etti." (22) âyetini refsir ederken gtzel bir
sôz sôyiemiçtir. Bûytk yaran olacaSrdùçtncesiyle bu
metni burada nakletmekyerinde olur: "Bu konuda insanlar çok çeyler sôylemiçlerdir. Burasr bu sôzleri nakletmenin yeri defildir. Biz sadeceima* Mâlik, Evzâ'î.
Sevrî ve Leys ibn Sa'd. Sâfiî, ima- Ahmed, ishâk ibn
Râheveyhve benzeri eski yeni sâlih selefin gôrùçùne uyanz. Bu da silatlan nasrlhksrz,bir geye benzetmedenve
anlamlannr boçaltmadan, oldulu gibi kabul etmektir.
Benzeticilerin zihinlerine gelen zâhir anlam, Allâh'a isnadedilemez.Çtinki.iyaratrklanndanhiçbir çey Allâh'a
benzemez. Nitekim âyet-i kerîm-e'de:"Zâtrna benzer
hiçbir çey yoktur. O, içitendir, gôrendir." (23) buyurulmuçtur.
Agafrdaki .eeerlerin eatrn ahnmaerru tavsiye
ederiz:
l) Fethu'l-Mecîd $erhu Kitâbi't-Tevhîd
2) Nevevî'nin el-Ezkâr'r
3) Riyâdu's-Sâlihîn
4) El-Akîdetu'l-Vâsrtivve

'ISs!!g

(21) Furkan Sure.si:33
Q2l A'raf Suresi:54
(23) ÇûrôSuresi:I I
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6) El-Usûlu's-selâseh
'l'cfsîri
?) ibn Kesîr
B) Kitâbu't-Tevhîd
9) Es-Sunenve'l-Mubtedeât
10) El-ibdâ' Iî Madârri'l-ibtidâ'
I l) Zâdu'l-Meâd Ii Hedyi Hayri'l-ibâd
I 2) I[âsetu'l-l-ehfânmin-Mesâidi'ç-çeytân
l 3 ) I k t i d â u ' s - s r r â t r ' l - m u s t a k î n frî M u h â l e f e t i
Ashâbi'l-cehîm.
Uuhârî'ninhocasrNuaym ibn Hammâd el-Huzâîve
benzcri imamlar: "Allah'r yarattklannabenzetenkâfir
olLrr:Allâh'rn, kendisininitelendirdif,içeyleriinkâr eden
kâfir olur." demiçlerdir.Allâh'rn, kendisinive Elçisinin
teçbîhyoktur. Açrk âyetlerdeve
O'nu nitelendirmesinde
sahih hadislerdeanlatrlanlan,Allâh'tn zâtrtrayakrçrrbikaldrraninçinrrlekabul eden ve Allâh'taneksiklikleri
san hidâyetyoluna girmiçtir.

2. MELEKLEREÎMÂN'

îmân. onlaraôzetleve ayrtnttltolarak inanlVlt:leklere
rnavriçerir. Mûslùman,Allâh'rn meleklerioldu$unave
unlar, Lendisineitâat için yarattrf,rnainantr' Allâh onla'
ôncekonuçmayan,buyruf,unuderhalye'
lr. kcndisinc.letr
line getiren çerefli kullan olarak nitelendirmiçtir:
"(Allâh), onlann ônlerinde ve arkalannda ne var'
sa (ne yapmlg, ne etmiglerse)bilir. (Allâh'rn) razr ol'
dupundan baçkasrna gefâat edemezler ve onlar,
O'rrun korkueundan titrerler," (24)
{ 2 4 } E n l r i r â S u r e s i :2 8
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l\{eleklerçok çeçitlidir. Bazilan Arçr taçrmaklayùktmlû, bazrlancennetve cehenneminbekçileri, bazrlan kullann yaptrklarr iqleri tesbit ve korur4akla gôrevlidirler.
Aiiâh ve Elçisi'nin, isimlerini bildirdiklerine ayrrntrholarak inanrnz ki: CebrâîI, cehenneminbekçisi Mâlik ve
Sûr'u ùflemekle yûktmlti isrâlîl bunlardandrr.Bunlar
sahihhadislerdezikredilmistir.Mûslim'in,SahihindeHz.
Âiçe (r.a.)'den rivayet etiigi hadiste Hz. Peygamber
(s.a.v.)çôylebuyurmuçtur:o'Melekler nurdano cinler
hâlis ateçten ve Adem de size anlatrlan (toprak)'dan
yaratrldr."
3. KiTAPLARA

ÎMÂN'

Ozetleinanmak gerekir ki Allâh, gerçe$iaçrk-lamakve
ona davet etmek için peygamberlerineve elçilerinekitaplar indirmiçtir. Açafirdakiâyetler de kitâplarainanmavr vurgulamaktadrr:"Andolsun, biz elçilerimizi
açrk delillerle gônderdik ve onlarla beraber Kitâbr ve (adâlet)ôlçù(sûn)û indirdik ki insanlar'adaleti
yerine getirsinler." \25), "Insanlar bir tek ûmmet
idi. Allâh peygamberlerio mùjdeciler ve uyancrlar
olarak gônderdi; anlaçmazh[a dùgtùkleri konularda insanlar arasrnda hùkmetsin diye o peygamtrerlerle beraber gerçekleri içinde taçryan kitâb
indirdi.'o (26)
(2.5)Hadîd Suresi: 25
(26) Bakara Suresi: 213
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AIIâh'rn, isimlerini bildirdi[i kitaplann hepsine ayn
ayn inanrnz. Tevrât, incîl, Zebûr ve Kur'ân bunlardandrr. Kur'ânr Kerîm, bu kitaplann en ùstûnti ve sonun'
<,usu,onlarrn koruyucusu ve dof,rulanytctsrdtr.Kur'ânt
Kerînr, Peygarnber(s.a.v.)'insahih sûnneti ile birlikte
btittin ùmmetin uymasr ve uygulamast gereken bir kitâptrr. Zirayuce Allâh, elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'i,
biittin insanlarave cinlere peygamberolarak gôndermiç
ve aralannda hûkmetmesiiçin Kur'ân'r ona indirmiçtir.
Aça[rdaki âyetlerde buyuruldulu gibi Kur'ân'r gônûl
dertlerine gifâ veren, herçeyi açtklayan,mù'minlere yol
gôsteren ve rahmet krlmrçtrr:
"içte bu (Kur'ân) da miibârek bir kitâbdr. Onu
biz indirdik. Ona uyun ve Allâh'tan korkun ki eize acrnsln." (27),6'Sana bu Kitâbr, her geyi açrklayan ve mûslûmanlara yol gôatericir rahmet ve
'Ey ineanmùjde olarak indirdik." (28), "De ki:
lar, ben sizin hepinize, gôklerin ve yerin eâhihi Al'
lâhorn elçisiyim, Oondan bagka Tann yoktur. O'
diriltir, ôldùriir. Gelin AllÂh'a ve O'nun iimmî peygamberi olan elçieine inamn -ki o (peygamber) de
Allâh'a ve O'nun eôzlerine inanmaktadrr-, Otna
uyun ki do[ru yolu !ulaarmz'!" (29)
4. PEYGAMBERLT,RE ÎMÂN:
Peygamberlerede ôzetle ve aynntilr olarak inanmak
g"rekir.AUâH,t, k"!an arastndan,onlan mùjdeleyici,
( 2 7 ) E n ' â mS u r e s i 1
: 55
(28) Nahl Suresi:89
(291A'raf Suresi:158
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uyancr ve hakka dâvet edici olarak birtalcrm peygamberler gônderdif,ine inanrnz. Onlarrn çalnsrna uyanlar
mutluluf,a eriçmiçler; onlara karçr çrkanlar da piçman
ve.periçan olmuçlardrr. Onlarrn sonunculan ve en ùstùnleri, Peygamberimiz Abdullâh oflu Muhammed
(s.a.v.)'dir. Yùce Allâh çôyle buyurmuçtur:
'Allâh'a kul"Andolsun biz, her millet içinde:
luk edin, geytan((a tapmak)tan kaçrrrn' diye bir el(30), "(Bunlarr), mùjdeleyici ve
çi gônderdik."
uyancr elçiler olarak (gônderdik) ki, peygamberler
geldikten ronra insanlann Allâhta karçr bahaneleri kalmasrn.o' (31), "Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babaer d"Bil, fakat Allâh'rn elçiei ve
peygamberlerin Bonuncuuldur." (32)
Allâh'rn isimlerini andrg, yâhut Hz. Peygamber'inzikrettigi peygamberlere ayn ayrr inantrtz. Nûh, Hûd, Sâlih, Ibrâhîm ve adr anilan ôteki peygamberler gibi.
Hepsine salât ve selâm olsun.

s- ÂninnrnîuÂx'
A.llâh'rnve Elçisinin, âhiret haklunda haber verdikleri: Olùmden sonraki kabir sorusu, azâbr ve nimeti, layâmet gûnûni.inçiddet ve dehçeti,srât, mîzân, hesâp,
cezâ-mûkâfât,insanlara yaptrklan içlerin kayrt defterleri olan kitaplannrn açilmasr, kiminin defterini saf, tarafindan, kiminin sol tarafindan veya arkastndan almasr
gibi çeylere inanmak, âhirete imanrn gereklerindendir.
(30) Nahl Suresi:36
( 3 1 ) N i s â ' S u r e s1i :6 5
(.32)AhzâbSuresi:40
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pçr,,gnmberimiz
Hz. Muhammed(s.a.v.)'everilecekHa'
vuz'a, Cennete,Cehenneme,mù'minlerin CennetteAllâh'r gôreceklèrine, Allâh'rn kendilerine hitâbedecef,ine,
Kur'ân ve Sùnnette haber vêrilen diter âhiret sorunlarrnrn hepsineinanmak ve bunlan Allâh ve Elçisinin açrk'
ladrgr biçirnde dofrulamak da âhirete inanmanrn
gcrckJerindendir.

6. KADERN ÎUÂN:
Kadereîman, dôrt geyeinanmaytiçerir:
I ) YûceAIAh, olmugve olacakgeyleri,kullannrnhallerini. rrzrklannt.ecellerini,amellerinive bunlardanbaçka herçylerini bilir. Bunlannhiçbiri Allâh'a gidi kalmaz.
NitekirnyùceAllâh çôylebuyurmustur:"$ûp!eoiz Allâh, hergef bilendir." (33) "$ûphegiz Nleh'm, her*
geye kadir oldu$unu ve O'nun bilgiainin hergey'
kuçattrfrm bilesiniz diye..." (34)
t evh'i Mah'
2) ikinci husus.Allâh'rnkaderve kazâqrru,
Yùce
inanmaktrr.
olduf,una
fûz denenkitâbrnayazmrç
onyerin,
Allâh bu konudagôylebuyurmaktadrr:
"Biz
lar(rn cesetlerin)denne ekeilttif,ini bilmigizdir. Ya'
zaptedenbir Kitâp vaqdrr." (35),
nrmrzda(hergeyi)
apaçrk bir ktittikte saymrçrzherçeyi
biz,
"Zâten
(36).
drr."
"Bilmez miein ki AUâh' gôkte ve yerde
ne varsahepsini bilir. Bu (bilgisi),bir Kit,Âbiçinde'
(33)AnkebûS
t u r c s i6: l
134)Talâk Suresi:l2
(35) Kaf Sûresi:4
(36) YâsînSuresi:l2
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(37)
dir. Bu, Allâh'a kolaydr."
3) Uçûncù husus,Allâh'rn geçerliiradesine,diledi[inin olacaf,rna,dilemediiinin olmayacaf,rna
inanmaktrr.
Yûce Allâh çôyle buyurmuçtur: "Allàh, diledi[ini yapar." (38), "O'nun igio bir gey(in olmasrnr)istedi mi
onao sadece'ol' demektir. Hemen oluverin." (39),
'oAlemlerin Rabbi Allâh dilemedikçe
siz bir gey dileyemezsiniz." (4Ol
4) Dôrdûnct husus,Allâh'rn, bùtûn varhklann yaratrcrsroldu$una,O'ndan bagkaRab olmadrf,rna
inanmaktrr. Kendisi çôyle buyurmaktadrr:"Allâh, herçeyin
yaratrcrsrdrr, 0 herçeyin yôneticisidir." (41); "Ey
irrsanlar, Allâh'rn size olan nimetini hatrlayrn: Allâh'tan baçka size gôkten ve yerden rrzrk vereeek
bir yaratrcr var mr? O'ndan baçka Tann yoktur. Nasrl oluyor (tevhîdden) eaptrnhyoreunuz?" (42).
Bid'at sahibi bazr kigilerinmuhaleferetmelerinera$men. Ehli Sùnnetve'l-cemâate
gôrekadereiman, bu dôrt
esasainanmayriçineaLr. Allâh'a iman konusunda:inanmanrndil ile ikrar veinamlaruyapmak
oldu$una;imanrn
itâat ile artrp isyân ile azalaca$rna
inanmakda gt:rekir.
Bir mtslùmanr,çirk ve kùfùr olmayanzinâ, hrrsrzhk,[âiz ycme, içki içme, ana-babaya
isyânve sair btyùk gù(37) Hac Suresi:70
(38) Hac Suresi:l8
(39) YâsînSuresi:82
(40) Tekvîr Suresi:29
(41\ ZumerSuresi:62
(42) FâtrrSuresi:3
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rrahlardanbirini iglemesindendolayr-bunlan {relâl kabul
ctrrrcrfikçc- kâfir saymantncaizolmadrf,rnada inanmak
gt,r't:kir.Çtinkti yiice AIIâh çôyle buyurmuçtur; "Allâh
kendisine ortak kogulmasrm bafnglamaz, bundan
lxrr.klsrnr tliledipine baprçlar." (43). FIz.Peygamber
hadisleriyledc sabittirki Allâh, kal(s,a.v.)'inrrriitt'vâtir
tlârtesi
kadar imanr bulunan kimseyiCelrirrtlcharrlul
hornnndcn çrkanr. AIIâh için sevmek ve Allâh için
krzrnak,Allâh için dostlrrkve Allâh için dùgmanLketrrrcktlt' Allâh'a irnantngereklerindcndir.Binaenaleyh
tnù'minlcriseverve onlaradostolur. Kâfirlere
rnii'rrrirt.
krzal ve onlara dùçmanhkeder.
Bu ûmmetinen faziletlileri,Allâh'rnelçisiHz. Muham(s.a.v.)'inashabrdrr.
Ehli Sûnnetve'l-cemâatonlarrrr'<l
n s('ver. kendilerini dost ve ôrnek kabul gder. Hz.
Pt'ygamber(s.a.v.)'inbuyurdufu ùzre, peygamberlerden sonraashâbrn,insanlannen hayrrLlanoldu$unainanrt': o'Çaplann en hayrrher, benim çafrm
(ktrga$rm)'drr.Daha Eonra onlan izleyenler, daha
sonra da onlan izleyenlerdir." Bu hadis, Buhârî ve
Nliislirn'inittifalaylesahihtir.Ashâbrnen faziletlileride
,on.o Ôrn", el-Fâruk,sonsrllsr!lu Flbulrckres-Srddîk,
la OsnrânZu'n-Nûreyn,sonra Alî el-Murtazâ'drr'(Al'
lâh lrepsindenrazr olsun). Onlardan sonraCennetle
rniijdelenmiçon sahâbî.daha sonra da ôteki sahâbîler
gclir' (Allâh hepsindenrazr olsun).
hak'
geçentarihîanlaçmazLklar
Aslrâb-rkirâtnarasttrda
( t : l l S â d S u r e s i :5
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krnda konugmaktandurur ve onlann ictihâdlanna gôre
hareket ettiklerine inanrrlar. Mtietehid de fikrinde isabet ederse iki sevâp, hatâ ederse bir sevâp alu. Mii'min.
ler, Ehl-i Beyti yani Peygamber (s.a.v.)'in soyundan
gelenleri, mû'minlerin anneleri olan Peygamber eçlerini sevip kendilerine sayg:rbeslerler. Onlann hepsinden
râzr olurlar. Peygamber'insahâbilerinekrzan,onlara sôven, Ehl-i Beyt hakkrnda haddi açarak onlan, Ailâh'rn
oturttuiu makamdan baçka makamlara yûkselten Râfrzîlerin yolundan uzak durduklan gibi, sôz ve içleriyle
Ehl-i Beyte eziyet eden Nevâerb yoluna girmekten de
salanrrlar.
igte bu konuçmadaanlattr$rmrz
çeyler,Allâh'rn, Elçisi Muhammed (s.a.v.)ile gônderdiSigerçek inanca dahildir. Ve bu, Cehennemdenkurtulacak tek firka olan
Ehli Sùnnetve'l-cemâatininancrdrrki Piygamber (s.a.v.)
bu firka haklç-rnda
çôyle buyurmu$tur: "Ummetimden
bir grup, tâ kryamet gûnùne kadar hak yolda muzaffer olacak ve kendilerine kargr olanlar, onlara
zarar veremeyeeeklerdir.t' Bir hadislerinde:t'Yahudiler yetmig bir frrkaya aynldrlar. Hrristiyanlar da
yetmig iki frrkaya aynldrlar. Bu ùmmet de yetmig
ùç firkaya aynlacaktrr ve biri drgrnda hepei cehenneme gidecektir." buyurunca, aehâbr: "O hangisidir ey AIIâh'rn Elçisi?'o diye eordular. Peygamber
(e.a.v.): "Benim ve aehabrmrn bulundu$u yol ùzerinde olanlardrr." buyurdur. Srlcrcatutulmasr, yolunda gidilmesi ve ona aykrrr davranmaktansaklntlmast
gereken yol ve akîde, içte budur.

-20-

Fakat bu inançtan aynhp aksine yûrûyenler de pek
cin'
çoktur. Bunlardan kimi putlara, meleklere,velîlere,
Buniere. af,açlara,taçlarave benzeri geyleretaparlar.
lar Peygamber'in çaf,tnstna uymamrylar, aksine ona
karlt gelmiç ve ztddrna gitmiçlerdir. Trpkr Kureyg kabi'
lesi ile bazrAraplar Hz. Muhammed(s.a.v.)'ekarçryaptrklurrgibi yapmrçlardrr.çùnkû o Araplar da taptrklarr
putlardan ihtiyaçlannr gidermelirini, hastalannr iyileçiirrnelerini ve diiçmanlartnakarçt kendilerine yardrm etmelerini diliyorlardr. Bunun için putlanna kurbanlar
kcsip adaklar achyorlardr.Allâh'rn Elçisi, onlann bu davrartrçlartntreddedip onlara yalnrzAllâh'a tapmalannte11rtdin<'e btrnu garip karçrlayrpkendisini inkâr ederek:
"Tannlan bir tek tann mr yaptr? Bu, cidden tuhaf
bir geydir!" (43) dediler.
['t:ygarnber (s.a'v.), AIIâh' a ibadet ve qirktenuzaklaç'
trlnraàavetininesastntonlaraaçrklamaladevametti' Nilravet Allâh, onlardan dof,ru yola ilettiklerini iletti'
Uunda., sonra bôlûk bôlùk Allâh'rn dinine girdiler' Allâtr'rn Elçisi (s.a.v')'inashâbr(AUâhonlardanrâzr ol'
sun)nrn ne onlata gûzelce tabi olanlann stirekli davetlerive uzun uf,raglanndansonra Allâh'rn dini di[er dinlere
'galip geldi.
Oatt" sonra durumlar de$içti. Hallsn çoÉunacehalet
ùslùn geldi. Ôyle ki çof,unluk' câhiliyet dinine dôndti'
Peygamberlereve velîlere açrrrinanç beslemef,eve onlara duâ etmef,e,onlardan yardrm dilemef,e ve benzeri
baççirk içlerini y"p."y" baçladùar. Bunlar "Allâh'tan
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ka Tann yoktur"un mânâsrnrArap kâfirlerinin bildigi
kadar bile bilemediler.Bu gibi çeylerdenAllâh'rn yardrmrna srf,rnrrrz!
Cehaletinhakim olmasrve Peygamberdensonra aradan uzun zamangeçmesidolayrsiyle,asrrmlzakadar bu
çirk insanlar arasrnda yayilmaf,a devam etti.
Bu son gelenlerin bahanesi de, ônceh (Arap)lann bahanesinden baçka bir gey def,ildir. Onlar da "Bunlar, Al(44\, ooBiz
lâh katrnda bizim çefâatçilerimizdir!"
bunlara, srrf bizi Allâh'a yaklagtrrsrnlar diye tapryoruz!" (45) diyorlardr.Allâh onlarrnbu gùphesiniiptal etti ve kendisinden baçkasrnatapanrn, -taptrfi kim
olursaolsun-kendisineortak koçtu$unubildirmek tizre
çôyle buyurdu: "Allâh'r brrakrp kendilerine rre zarar, ne de yarar veremeyen çeylere tapryorlar ve:
'Bunlar Allâh katrnda bizim
çefâatçilerimizdir!' diyorlar." (46) Allâh onlarrn bu sôzlerinekarçr çôyle buyurdu: 'oDe ki: 'Allâh'rn, gôklerde ve yerde
bilmedi$ bir çèyi mi Allâh'a haber veriyorsunrrz'?"
O, onlann koçtuklan ortaklardan uzak ve yùcedir." (47)
Allâh bu âyette,peygamberlere,velîlere ve benzeri
Eeyleretapmak,-tapan, bu hareketini baçka bir adla adlandrrsadahi- bùyùk çirktir. Baçkabir âyettede AIIâh'tan baçkavelîler edinerek: "Biz bunlara, bizi Allâh'a
( 4 4 ) Y û n u s S u r c s i :l 8
(451 Zumer Suresi: 3
( 4 6 ) Y û n u s S u r e s i :l B
( 4 7 ) Y û n u s S u r e s i :l B

,,

yaklaçtrrarnlar diye tapryoruz" (48) diyenlere karçr
ttKrrQkueuz Nlôh' aralannda
çôyle bgvurmgçtur:
aynhfa dûçtùkleri çeyde hiikmiinii verecektir. Al'
lÀh yalancr, nankôr olsn kimaeyi do$ru yola ilet'
mez." (49\
Yiice Allâh. bu âyetlerindeduâ, korku, umma ve benzcri biçimde kendisindenbaçkasrnatapmantnkùfÛr olduSunuaçrkçabildirdi. Tanrrlannrnkendilerini Allâh'a
.r-aklaçtrrdrf,rnr sôyleyen mùçrikleri yalanladr.
G<:rçekinanca ters ve Peygamber'ingetirdif,igeylere
aykrrr inançlardan biri de çaf,rmrzdakiMarks, Lenin gibi inkârcr propagandacrlartnve mûlhidlerin inançlandrr'. Bunlar sistemlerineister Sosyalizm,ister Komûnizm.
ist<'r,Ba'sçrltkistersebaçka isimler versinler,sonuç ayrrr<hr.degigmez.Çûnkû bu mûlhidlerintemeldûçtncesinc gôre "Allâh yoktur, hayât maddedir." Ahireti,
cenneti. Cehennemive bûtûn dinleri inkâr etmek de onKitaplarrnrokuyarakbulunduklarrrrprensiplerindendir.
larr yolu saptayan.bunu açrkçagôrûr. Kuçkusuzbtittin
semavîdinlere karçt olan bu inanç, mensuplannrdûnyâ
ve âhirctt<'cn kôtii sonttçlaraulaçttrtr.
Bâtrnîlikve tasavvuffrrkalanndanbaalartnrnvelîler
diye isinrlcndirdikleribazr kimseleridùnyâyridâre ve
varurrklarrn
içleriniyôn:tmedeAllâh'a ortak yapmalan
Onlar inandrkla<lasahihitikadaaylan inançlardandrr.
ve
benzeri
adlarlaisimevtâd.
ktrtub.
rr lxr kimseleri
$avs
'l

( 4 t l ) Z i i r n c r 5uresi:
(491 Aim<:r S ur e s i : J
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lendiriyorlar ki bu adlar kendi icatlandrr. Bu, Allâh'rn
Rablk srfatr konusunda en kôtû çirklerden biridir ve Câhiliyye devri Araplannrn çirklerinden de ktittidtir. Çtinkti mtiçrik Araplar, Rabhkta çirke gitmediler, sadece
ibâdette Allâh'a ortak koçtular ve bu çirki de iyi halde
olduklarr zaman yaptrlar. Fakat srkrntrh,zor durumlarda yalnrz Allâh'a tapryorlardr ki bu, âyetlerde de izah
edilmiçtir:
"Gemiye bindikleri zarnan, dini yalruz Nlâh'a has
krlarak O'na yalvanrlar. Fakat (AUâh) onlan eâlimen karaya çrkannca hemen (O'na) ortak kogarlar.'o (50)
Fakat Araplar, Rabhf,rn, sadece bir olan Allâhta âid
olduSunu kabul ediyorlardr: t'Andolsun onlara: 'Kendilerini kim yarattr?' diye roruan, elbette: 'Allâh'
derler." (51), "De ki: 'Sizi gôkten ve yerden kim
nzrklandrnyor? Ya da o kulak(lar)a ve gôzlere kim
eâhiptir (onlan yaratrp yôneten kimdir?) Oliiden diriyi, diriden ôlùyû kim çùanyor? (Yaratma)iç(in)i kim
dûzenleyip yônetiyor?', 'Allâh' diyecekler. 'O halde
eakrnmryor murunuiz?' de.t'(52).
Ama bugtnkù mtlçrikler, eskilerini iki yônden geçtiler: Birincisi: Rabhktabazrkiçileri Allâh'a ortak koçmalan. ikincisi: Durumlannr inceleyenve kendileriyleiliçkisi
olan kimselerin,Mrsrr'daHz. Hûseyin'in ve el-Bedevî'nin
ve di$erlerinin.Aden'de el-Aydaros'un,Yemen'de Hâ(50) Ankebtt Suresi:65
{ 5 1 )Z u h r u f S u r e s i : 8 7
(52) YûnusSuresi;3l
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dî'nin, Çâm'da ibni Arabfttin, Irak'ta Abdulkadir Cey'
lânî'nin kabirleri baçrnda yaptlklanru gôrenlerin iyi
bildikleri iizre hem varhk, hem darhk zamanlannda çirk
koçmalandrr. Halk bu kabirlerde ôyle taçkrnhk yaParlar ki Allâh'rn birçok haklcrm buralarda yatan kiçilere
verirler. Onlann bu yaptrklan hareketlerin dotru olmadrf,anr,Allâh'rnflz. Muhammed ve dif,er peygamberlerle
gondermiç bulundu[u tevhid inancrna ayhn olduf,unu
onlara anlatacak kimseler de azaldr. "Biz Alllh içiniz
ve O'na dônece$iz!"
Ytice Allâh'tan onlan dofru yola dtindtirmegini, ara'
lerrnda hidâyete çagranlan çolaltmasrru, miisliiman âlim
ve yôneticileri bu çirke karçr mùcadelelerinde baganh
hrlarak bu çilki ve sebeplerini yenip yok etmelerini niyaz edenz. Q içitendir, yalandu, duâlan kabul buyuran'
drr.
isim ve srfatlar konusunda doÉT inanca ters dûgen
akidelerden biri de, Allâh'rn srfatlannr kalduan ve Allâh'r kemal srfatlanndan soyutlayan ve O'nu yoklann, cemâdâtrn ve imkânsrzlann srfatlanyle nitelendiren
Cehmiyye. Mu'tezile ve onlann yolunda giden bid'at sâ'
hiplerinin inançlandrr. AUâh bu gibi kimselerin sôde'
rinden mûnezzehtir.
Srfatlardan bir krsmrnr kabul edip bir lcrsmrmetmeyen Eç'arîler de bu gruPa dahildir. Zire kabul ettikleri
srfatlarda da, etmedikleri srfatlardaki kaçma nedenleri
vardrr. Srfatlann delillerini (anlamlanru) te'vil etmek suretiyle naklî ve aklî kanrtlara aykrn davranmrçlar ve tiiylece açrk bir çeliçki içine dûçmûglerdir.
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Ehli Sûnnet ve'l-Cemâatise Allâh'rn, kendisineverdigi, yâhut Elçisi Muhammed(s.a.v.)'inO'nun hakkrnda zikrettif,iisim ve sfatlan en yûksek kemal iizre kabul
edip Allâh'r yaratrklarrnabenzemektentenzîh etmiçler,
srfatlangeçersizkrlma çâibesindenkurtulmuçlardrr.Delîlleri tamamenkabul etmiçler,srfatlannanlamlarrnrtahrif
etmemig.içini boçaltmamrçlardrr.
Bôylece-yukandaaçrklandrf,aùzre- baçkalannrndùçtûSùçeliçkilerden uzak kalmrçlardrr.Içte bu ijmmetin selefininyùrùdùÉù.,dtinyâ
ve âhiret mutlulu$unagôttren dof,ru yol budur. Ummetin
sonu. ancak bagtakilerindtizeldigiinançla dtizelir ki o
da Kitâp ve Sùnneteuymak ve bunlaraaykrrrçeyleribrrakmaktrr.
YALNIZ ALLÂH'A KULLUK ETMENiN
GEREGi VE ALLÂH DÛçÙIANLARINA

ûsrûx cELMEçÂnnrnni

Hiç çûphesiz,mùkellefinen ônemli gôrevi,ûzerineytklenen en ônemli farz, gôklerinve yerin, Bi.iytikArçrn Rabbi olan Yùce Rabbine kulluk etmektir. Allâh, Kur'ânr
Kerîm'inde çôyle buyurmuçtur: "Rabbiniz o Allôh'trr ki gôkleri ve yeri altr gûnde yarattr, sonra Arg
ûzerine oturdu. (0), geceyi, durrnadan onu kovalayan gùndùze bùrûyûp ôrterl giinegi' ayr ve yrldrzlan buyru$una boyun eprniq vaziyette (yaratan
O'dur). Iyi bilin ki yaratma ve emir, O'nundur.
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Âlernlerin Rabbi Allâh, ne uludurl" (53)
Yûce Allâh, Kitâbrnrnbaçka bir yerinde insanlartve
cinleri sadecekendisinekulluk etmeleri için yarattrf,rnr
haber vererekçôylebuyurmuçtur:"Ben cinleri ve in'
sanlan, ancak bana kulluk etsinler fiye yarattrm.o'
(54) Allâh'rn, insanlartve cinleri yaratmaamacl olan bu
kullufun aslt: Namaz,oruç, zekât,hac, riikû, sûcûd, tavâf, kurban, adak, korku, umma, yardtm dileme, srfrnma ve bttùn duâlan yalmz O'na yapmaktrr. Kerîm
Kitâbrnrnve Gûvenilir Elçisinin (salâtve selâm ûzerine
olsun) stnnetinin gôsterdifi btittin emirleri tutmak' yasaklan brrakmak da AIiâh'a itâat gereklerindendir. Allâh, btlttin insanlara ve cinlere, yaratrhç gayeleri olan
bu kullufu emretmig,btitûn peygamberleribunun için
gôndermiçve bu kullu$u afnntrlanyle açrklamak'buna
davet etmek ve bunu sadeceAllâh'a ôzgù krlmayr emretmek için kitâplar indirmiçtir. Yùce Allâh bu konuda
çôyle buyurmuçlur:
"Ey insanlar, sizi ve sizden ôncekileri yaratan
Rabbinize kulluk edin ki, (Allâh'rn azâbrndan)korunasrnlz." (55) ve buyurmuçtur: "Rabbin, yalmz
kendisine tapmanrzr ve anaya babaya iyitik etrnenizi emretti.'o (56) ve'luyurmugtur:"Oysa kendile-

(53) A'râf Suresi:54
\54) Zàr\yàtSuresi:56
(55) BakaraSuresi:2l
(56) isrâ Suresi:23
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rine, dni yalmz Allôh'a hâlis krlarak, Allâh'r
birleyenler olarak O'na kulluk etmeleri, namazr
krlmalan, zekôn verrneleri emredilrnigti. Igte doiru
din budur." (57)
Kur'ânr Kerîm'de bu anlamdaâyetlerdaha pek çoktur.
AgaSrdaki âyetler bunlardan birkaçrdrr:
"Peygamber size ne verdiyse onu ahn, size neyi
yasakladrysa ondan aakrnrn ve Allâh'tan korkun.
Çûnkù Allâhorn azâbr çetindir." (58)
"Ey inananlar, Allôh'a itâat edin, Resûl'e ve sizden olan emir sâhibine itâat edin. E[er herhangi
bir geyle o"lngmazhfa dùgereeniz -Allah'a ve elçieine gerçekten inamyomanr?- onu AIIôh'a ve Elçieine gôtiiriin. Bu, dahs ifdi. ve sonuç bahmrndan
da daha gùzeldir." (59)
"Kim Elçiye itâat ederae Allâh'a itâat etmiç
olur." (60)
'Allâh'a kul"Andolsun biz, her millet içinde:
luk edin, çeytan(a tapmak)dankaçrnrn' diye bir el'
çi gônderdik." (61)
"Senden ônce hiçbir peygamber gôndermedik
ki ona: oBenden baçka tanrl yoktur, bana kulluk
edin' diye vahyetmiç olmayahm." (62)
(57) BeyyineSuresi:5
(58) Haçr Suresi:7
(59) Nisâ Suresi:59
(60) Nise Suresi: 80
(61) Nahl Suresi:36
(62) Enbiyâ Sureei:25
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"Elif lâm râ. (Bu), bir Kitâptrr ki hikmet eâhibi'
herçeyden haberi olan (Allâh) tarafrndan âyetleri
sa$larnlaçtnlmrço sonra da gùzelee açrklanmrEtrr'
Tâ ki Allâh'tan baçkasrna tapmayasrnrz. Çùpheaiz
ben,, Oondan size (gônderilmig) bir mùjdeleyici ve
uyancryrm." (63)
Anlamlan açrk olan bu âyetler ve Allâh'rn Kitabr'nda
bulunan dif,er âyetler, kullu$un yalnrz Allâh'a yaprlmasr gerektif,ini, dinin ash, çerîahntemelinin bu oldu$unu
gôsterir. Yine bu âyetler, insanlann ve cinlerin yaratrlmasrnrn,peygamberleringônderilmesinin ve kitaplann
indirilmesinin hikmetinin de bu oldu$unu karutlar. O halde AIIâh'a kulluk hususuna ôzengôstermek ve bu konuda bilgi sâhibi olmak; Islâma mensup birçok kimsenin
dûçtûgù: Peygamberler, sâlih insanlar hakkrnda açrn
inançlar taçrmak,onlann kabirleri iizerine binâ, mescid,
kubbe yapmak, onlardan bir çey istemek, onlara srf,rnnrak, onlardan dilek dilemek, srlantrlanaçmalannt, hastalara çifâ vermelerini, dùçmanlara karçr yardrm
etmelerini beklemek ve benzeri çirk çeçitleri gibi tevhî'
de aykrn çeylerden kaçrnmak her mùkellefin ûzerine farz'
drr.
Peygamb-er(s.a.v.)'dende, Allâh'rn Kitâbrnrnifade er
ti$i bu mânâlara uygun hadisler gelmiçtir. Buhârî ve Mûslim'in Sahîhlerinde,"Muâz bin Cebel (r.a.)'den gu
hadis rivâyet edilmiçtir: Peygamber (e.a.v.) Muâz'a:
"Allâhorn, kullan iizerindeki hakkmr ve kullann
{(r3) Hûrl Suresi:l'2
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AIIâh iizerindeki hakkm biliyor musun?o' diye sordu. Muâz: "Allâh ve Elçiei daha iyi biliro" dedi. Allâhorn Elçiei (s.a.v.): 'oAllâh'rn, kullan ùzerindeki
hakkr, onlann yalnu Nlâh'a kulluk ènneleri ve hiçbir geyi Oons ortak koçmamalandrr. Kullann da
Allâh ùzerindeki hakkr: Allâhorn, kendisine ortak
o
koçmayan kimseye azâbetmemesidirr' buyurdu. "
Buhârî'deIbn Mes'ûd (r.a.)'denrivâyetedilen hadiste, Allâh'rn Elçisi (s.a.v.):"Allâh'a ortak koçarak ôlen
kimseCehenneme girer" buyurmuçtur. Miislim'in Sahihinde, Câbir (r.a.)'den rivayet edilen hadiste, AUâh'rn Elçisi (s.a.v.): ooAllâhoaortak koçmadan ôlen
kimserCennete girer. Allâhoa ortak koçarak ôlen
de Cehennerne girero" buyurmuçtur.
Bu anlamdaki hadisler çoktur. Tevhîd meselesi,bùtùn meselelerin en ônemlisi ve en bûytSùdûr. Çi.inkti
Allâh, Muhammed(s.a.v.)'itevhîd inancrnadavetve çirkten menetmekiçin gôndermiçtir.Peygamber(s.a.v.),Allâh'rn kendisineverdi[i tebli$ gôrevini en gtzel biçimde
yerine getirdi ve Allâh yolunda ufradr[r çetin eziyetlere
sabretti, ashâbrda kendisiyle beraber sabrettiler. Nihayet Allâh, Arap Yanmadasrndanbtttn putlan kaldrrdr,
insanlar grup grup Allâh'rn dinine girdiler. Kâbe'nin çevresinde ve içinde bulunan putlar krnldr. Lât, Uzzâ ve
Menât yrkrldr. Arap Kabileleri arasrndakiputlar da krrrhp yrkrldr. BôyleceAllâh'rn sôzù yùceldi' Arap Yartmadasr'naislâm hakim oldu. Sonra mùslùmanlardâvetve
cihâd için Arap Yanmadasrdrçrnayôneldiler. AIIâh' on-
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lar vasrtasiyleezeldesaâdettakdir edilmiç bulunan kulhak ve adâleti,
larrnrdo$ru yola iletti ve onlar vasrtasiyle
diinyanrnbt.lytikbir balumùneyaydr. Bôyleceonlar, hidâyet imamlan, hak kumandanlan, adâlet ve rslâh dâvetçileri oldular. O hidâyet imamlartntn ve hak
ktrnrandanlarrnrntâbiîleri ve onlan gûzelceizleyenlerde
.onlrrrrnyoltrnauyarakAllâh'rndinini yaylyor,insanlart
Allâh'rn birligine çagnyor, Allâh yolundacanlanyla,mallarrylasavaçryor;Allâh uf,rundahiçbir krnaytctntnkrnanrasrndankorkmuyorlardr. Allâh, diiimanlartna karçr
onlan gûçlendirip zafere ulaçurdr. AgaËtdakiâyetlerde buyurdu$u ùzre Allâh, onlara sôzverdikleriniyerine getirdi:
"Ey inananlar, eper siz Allôh(rn dînin)e yardrm
ederseniz (AUâh da) size yardrm eder; ayaklanmzr
(hakla koruma yolunda) eailam tutgr." (64)
"Allâh, kendi (dîni)ne yardrm edene elbette yardrm eder. Çùpheeiz Allâh, gùçlùdùr, galiptir. Onlar (o kimselerdir) ki kendilerine yeryùztinde iktidar
verdi[imiz takdirde (zorbalann yoluna sapmazlar,bilâkis) namazr krlarlar, zekâtr verirler, iyilipi emrederler, kôtùlùkten vazgeçirmefe çahgrrlar. Bûtùn
bu iglerin sonu Allâh'a âittir (her çey sonundaO'na
v'aracaktrr)."(65)
Bundan sonra insanlardef,igtilerve aynhf,adtiçtùler.
Cihâd konusunda gevçeklik gôsterip rahah ve arzulanna uymayr ye$lediler.Ytlce Allah'rn koruduklan hariç
( 6 4 ) \lrrhammcd Surcsi: 7
{())l

H a < S t r r c s i :4 ( ) - 4 1
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olmak ùzere. içlerinde çeçitli ktittiltiider yayrldr. Bôylece Allâh. yaptrklannrn cezasrolarak onlara verdigi nimetlerini de$içtirdi ve dûçmanlartnt ûzerlerine musallat
etti. Rabbin kullarrna zulmetmez. Yùce Allâh buyurmuçtur: "Bir millet, kendi durumlannr deiigtirmedik(66)
çe Allâh onlann durumlannr deiiçtirnez."
O halde Allâh'a dônmek ve ibâdeti yalnrzO'na halis
krlmak, hûkûmet ve millet olarak bùtùn mùslùmanlara
farzdr. C*Ctnç* içledikleri [,*"rn ve gùnâhlardan tevbe
ederek Allâh'rn kendilerine emrettigi farzlarr yerine getirmef,e, haram krldrfr çeylerden de kaçmaf,açahçmalan. ve bunu birbirlerine tavsiye edip bri konuda
birbirlerine yardtmct olmalarr gerekir.
Bundan da ônemlisi, gerîat cezâlartnrve her konuda
gerîati insanlar arastndahakim krlmak ve insanlann, Allâh'rn çeriatrnamuhalif olan kanunlannr kaldrrmak' bunlan uygulamamak, bunlan uygulayanlara engel olmak
ve bùtiin milletler arasrnda çeriat hiikùmlerini hùkûmran
lulmak lâzrmdrr. insanlan dinlerinde bilgi sahibi krlmak
ve aralannda islâm bilincini yaymak, hakkr tavsiyeedip
bunda sabrr ve sebat etmek, insanlaraiyilif,i emredip
onlan kôttlltikten menedmekve bu konuda hûkÛmdarlan teçvik etmek de âlimlerin tzerine farzdrr.
Yine Allâh'tn gerîahnamuhalif sistem ve mezheplerden Sosyalizm, Baasçthk, Irkçrlk ve benzeri yrlucr sistcmler lie mùcâ<leleetmek de farzdrr. Bôylcce Allâh,
miislùmanlan bozan geyleridiizeltip saprkçeylerigide'
(66) Ra'd Surcri: I I
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rir ve kentlilerine, geçmiçtekiçereflerini iâde edip dùçmanlarrnaûstûn gelmeleriiçin yardrm eder ve dûnyada
d uru rnlarrnrsaf,lamlaçtrnr.Sôyleyenlerinen dof,rusuAl5'MiitminIâh, Kur'ânr Kerîm'inde gôylebuyurmugtur:
ttAllere yardrm etmek, ilzerimize borçtur.tt (6?),
lâh sizden, inarup iyi igler yapqnlara va'detti: Onlardan ôncekileri nasil hùkùmran krldrysa onlan
da yer yùziinde hiikiimran krlacak ve kendileri için
seçip bependipi dinlerini kendilerine eaflemlagtr'
racak ve korkularuun ardrndan kendilerini (tam)
Onlar hep bana kulluk
bir giivene erdirecektir.
edecekler ve bana hiçbir çeyi ortak kogmayacak'
lardrr. Ama kim(ler) bundan tonra da nankôrliik
ederse içte onlar, yoldan çrkmrglardu.t' (68)
6'Elbette biz elçilerimize ve inananlara hem diin'
yâ hayâtuda, heù de gâhidlerin (çahidlife) duracak'
ian giinde yardrn ederiz. O giin zâIinlere, m.uze'
retlJ.i fayda yermez. Onlsr için lânet ve yurdun
en kôtiiaii vardrr." (69)
Mi.islûmanlann yôneticilerini rslâh etmesini, onlan dinî
ilimlerde bilgili hlma$nt ve sôderini takvâ ûzerinde bir'
leçtirmesini, kendilerini do!ru yola iletmesini, onlar vasrtasiylehakkr zafere ulaçunp bâuh ezmesini, bnlan iyilih
takvâ ûzerinde yardrmlagmaëa,ve sabn tavsiye etmeËe
muvaffak lcrlmasrnryiice Mevlô'dan dileriz. Zira bunu
yapacak olan ve buna gùcû yeten yalnrz O'dur!
( 6 7 ) Rum Sureei:47
(68) Nûr Suresi:55
( 6 9 ) M i i ' m i nS u r e s i5: l - 5 2
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Yûce Allâh'rn salât ve selâmr, kulu, elçisi, yaratrklarln en hayrrhsrolan Peygamberimiz,ônderimiz, efendimiz Abdullâh of,lu Muhammed'in ve onun yoluna
uyanlann ùzerine olsun.
Allâh'rn selâmr, rahmet ve bereketleri ûzerinize olsun.

ixsl,xt ist ÂMu^q,N
çIKARAN ÇEYLER
Mùslûman kurd.ç!
Bil ki, yûce Allâh, btittin kullara Islâma girmelerini
ve ona sarilmalarrnr,islâma aykrn olan çeylerdensakrnmalannr gerekli krlmrç,kulu Muhammed (s.a.v.)'i de bu
esaslaradavet etmek için gôndermiçtir. Azîz ve celîl olan
Allâh, Elçisine uyanlann dof,ru yolda olacaf,rnrve ona
karçr çrkanlann da sapaca$rnrbildirmiç, birçok âyette
de dinden dônmeSe sebebolan geylerden ve dif,er kûfùr ve çirk çeçitlerinden sakrndrrmrçtrr.Alimler (Allâh
onlara rahmet etsin). "Mûrteddin Hûkmù" babrnda mûslûmanr islâmdan çrkaranve onun canrmnve mahrun helâl
krhnmastnasebebolan çeyleri zikretmiçlerdir ki bunlarrn en tehlikelisi ve en çok vukubulanr on tanedir. Bunlarr açaf,rdasana ôzetleyeceliz ki bunlardan sakrnasrn
ve baçkalannrda salandrrasrn.Ve bu suretle selâmetve
âfiyete eresin. Bunlan ôzetle saydrktan sonra krsacaizah
da edecefiz.
islâma zrd olan on çeyden:
niniNCisit
ib"d"tt. L"çka çeyleri Allâh'a ortak kogmak. Ytce Allâh çôyle buyurmugtur: "AIlâh, kendisi-
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ne ortak koçulmasrnr ba$çlamaz, bundan baçka
her çeyi diledigine bafrglar." (70), "Zîrô kim Allâhoa ortak koçarsa muhakkak ki Allâh ona Cenneti lrarânr etmiçtir ve onun varacalr yer ateçtir;
zâlirrrlerirr yardrmcrlan yoktur." (71)
rÔltilere yalvarmak, onlardan meded ummak, onlar
a<lrrraatlak adamak ve onlara kurban kesmek de bunlardandrr.
Allâh ile kendisi arasrnaaractlar koyan,
ifiNCiSit
onlara yalvaran, onlardan gefâat dileyen, onlara giivenen ki.mse.i.cqp (oybirligi) ile kâlir olur.
UçUNCUSU: Mûqriklerikâfir saymayan,onlann kâfirliginden gûphe eden veya onlann gôrùçlerini dof,ru
kab-ul eden kâfir olur.
OÔnnÛXCÛSÛ: Kim Peygamber(s.a.v.)'denbaç'
kasrnrnyolunun, Peygamber'in yolundan daha iyi oldu$unu, yâhut O'ndan baçkasrnrn hûkmtinûn O'nun
hûkmùnden daha gûzel oldutunu kabul ederse kâfirdir.
Tâ$utlann htikmtintr Hz. Muhammed (s.a.v.)'inhûkmùne
gibi.
tercih e.denler.
BEçINCISI: Hz. Muhammed(s.a.v.)'ingetirmiçolduf,u çeylerden birini sevmeyenltimse, fiilen o ameli yapmrç olsa dahi kâfir olur, Çtlnkti yùce Allâh: "Bôylediro
çùnkû onlar Allâh'rn indirdiginden hoçlanmamrglar, Allâh da onlarrn amellerini boça çrkarmtgtrr."
( 7 0 ) N i s â S u r c s i :4 8 . I l 6
( ? l ) Mâide Surcsi: 72
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(72) buyurmuçtur.
ALTINCISI: Kim Hz. Muhammed (s.a.v.)'in dininden herhangi bir çeyle. dînin sevâp ve cezâsr ile alay
ederse,yûce Allâh'rn çu sôzû uyarlnca kâfir olur: "De
ki: 'Allâh ile, O'nun âyerleriyle ve O'nun Elçiei ile
mi alay ediyoreunuz?'Hig ôziir dilemeyin, siz inandrktan ronra inkâr ettiniz." (73)
YEDiNCiSi: Btiyti yapmak. kan kocanrnarasrnraçmafa çahçmak, birtakrm çeytânîusullere baçvurarakinsana istemedigiçeyi yaptrmak hep bliyû çeçitlerindendir.
Kim bunu yapar veya buna razt olursa, yiice Allâh'rn
gu âyeti uyannca kâfir olur: "Onlar: 'Biz bir fitneyiz,
gakrn kûfre gitmeyin' demedikçe kimseye (biiyù)
(74)
ôfretmiyorlardr."
karçr mùçrikleri desMtisltimanlara
SEKIZINCISI:
teklemek,onlara arka çrkmak,yardrm etmek. Yûce Allâh çôyle buyurmugtur: "Sizden kim onlan doel
tutarca o, onlardandrr. Çùphesiz Allâh, zalimler
toplulu$unu doiru yola iletmez." (75)
DOKUZUNCUSU: Kim bazrinsanlann, FIz. Muhammed (s.a.v.)'inçerîatidrçrnaçrkabileceklerineinanrrsa,
yùce Allâh'rn gu âyeti uyarrncakâfir olur: "Kim islâmdan baçka bir din ararsa bilsin ki (o din) ondan ka-

(?2) MuhammedSuresi:9
(73) Tevbe Suresi:65'66
(74) BakaraSuresi:lO2
(?5) Mâidc Suresi:5l
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bul edilmeyecek ve o kimae âhirette
kaybedenlerden olacaktrr." (76)
ômlxCUSU: Allâh'rn dininden, islâmtn sahiholmasr
için gerekli olan çeylerdenyûz çevirmek,qnlsn ôf,renmemekve yapmamakinsantkiifre gôtiiriir. Çtinkû ytice
Allâh çôylebuyurmuçtur:"Kendirine Rabbinin âyetleri hatrrlrnlùlr halde onlardsn yiiz gevinenden da'
ha zâlim kim olabilir? Muhekkak ki biz,
suçlulardan intikam ahcryrz." (77)
Dind"n çrkaranbu çeyleriçakq yahut korku ile veya
ciddî olarakyapanarasmdafark yoktur. Me[er F b1n'
larr yapmakiçin zorlanmrçolsun.Zorlandr$ için bunla'
n yapanlndurumu farkhdrr.
AçaÉrdàkiçeyler dôrdûncii lssma dahildir:
a) insanlarrnçrkardrklankanunlann,Islâm çerîatin'
den tistûn oldu$una;veya Yirminci AsrrdaIslâm
kanunlanntuygulamanrndof,ru olmadr$na;reya
sebebold'gugerilemesine
islâmrn,miislûmanlann
na; yâhutislâmrn,kigininkendisiyleRabbi ar&srn'
daki iliçkileri di.izenleyenvicdânî bir mesele
olduf,unusôyleyiphayâtrndi[er içlerinekançtrn'
lamayaca$nainanmak.
b) Bu CagdaAllâh'rnhùkmûnûuygulayrphustztneli'
ni kesmeninveyazinâ edeni taglamanrndoSu ol'
inanmak.
madrf,rna
c) Hukuki içlemlerde,cezâmeselelerindeveyabaçka
tZOl Âti imrân Sureci:85
{77) SccdeSuresi:22

-37-

konularda Alhh'rn indirdigi hûkùrnlerden bagka htikumlerin uygulanabilece$ne inanmak. Baçka hûkûmlerin, çerîat hûkmiinden ûstùn olduf,'una
inanmadrf,ahalde onlan uygulayan da kâfirdir. Çùnkti bu suretle Allâh'rn haram krldrfr icmâ ile sabit
olan çeyleri mûbâh krlmaktadrr . Zinà, içki, faiz ve
Allâh'rn çeÉatinden baçkasiyle hûkmetmek gibi Allâh'rn haram krldr[a çeyleri mùbâh lolan kimse ise,
mûslûmanlann oybirlif,i ile kâfir olur.
Btitùn bunlar, insanr islâmdari çrkaran çeylerin en tehlikelileri ve mûslûmanlar arasrndaen çok vukubulanlarrdr. Her mtislûmarun bunlardan korkmast ve bunlarr
yapmaktan sakrnmasrgerekir.
Allâh'rn gazabnave acl azâbrna sebeb olan çeylerden
Allâh'a sr$nrrrz. Allâh, yaratrklanrun en hayrhsr Muhamed'e ve onun âline ve ashâbrnasalât ve selâm eylesin.
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