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Önsöz

Bütün hamdler ve her türlü ilâhî övgüler; 

kendini bilmemiz için biz kulları ve kullar 

içinde âlemleri yoktan var eden Sahibimiz, 

Mâlikimiz ve Rabbimiz Allah Teâlâ’yadır. 

Salât-u selâm âlemlere rahmet, peygam-

berlerin en yücesi, peygamberler silsilesinin 

son mührü; öncümüz, rehberimiz, şefaat-

çimiz, kurtarıcımız, Efendimiz ve sevgili-

ler sevgilisi Yüce Peygamberimiz Muham-

med Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem’e, 

yüce sahâbesine, faziletler yumağı tertemiz 

âilesine ve kıyâmete kadar O’nun yüce yolu-

na tâbi olanların üzerine olsun. Âmin.

Allah Teâlâ, insanları ve cinleri kulluk 

etmeleri için yaratıp, kulluğu nasıl yapacak-

larını peygamberler göndererek ve vahiy in-

direrek bildirirken; peygamberlerin seçilmiş 

ve gönderilmiş elçiler olduğunu da mucize-

ler ile kuvvetlendirerek ispat etmiştir.
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Peygamberler imân, amel ve ahlâk esas-

lı dünya ve âhirete taalluk eden tüm  haki-

katleri emredildikleri üzere tam bir şekilde 

kusursuz olarak ümmetlerine tebliğ etmiş-

lerdir. 

Dünya nizamını tesis eden ve her asırda 

yüceliğini koruyan bu esaslar üzerine nasıl 

bir nizam ve medeniyet kurulacağını da söz-

leri, fiilleri ve hâlleri ile tüm insanların şahit-

liği ile ortaya koymuşlardır.

Son birkaç asrı dikkatli bir tahkik ve araş-

tırma ile müşahede ettiğimizde; ülkemizi ve 

İslâm âlemini etkisi altına almaya çalışan bir-

takım nevzuhur bid’atların ve hurafelerin; 

batı ve kilise merkezli, sistemli ve çok yönlü 

projelendirilmiş olarak kendini gösterdiğini 

görürüz. 

Bu modern hurafelerin itikada taarruz 

ettiği bir gerçektir. Yeni düşünce tarzları, 

hayâdan ve irfândan uzak ahlâk tanımlama-

ları, ticaret ahkâmını ve ahlâkını izale etme 

hedefli para ve güç tanımı, gücü putlaştırma, 

kul hakkını, asaleti, merhameti ve insanı 

hareket merkezine alamayan sosyal hak ve 

statü alternatifleri ile karşımıza çıkan tüm 

çalışmalar Batı’nın İslâm’a karşı savaşının 

örneklerindendir. Bu moda çıkışların tama-
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mının esasları; tahrif inanç yapılarından ve 

aklı ilahlaştıran düşünce sistemlerinden kay-

naklanmaktadır. 

Bu hurafelere son senelerde eklenen bir-

çok inanç felsefesi ve yolları neslimizi her 

açıdan buhranlara ve kimlik bunalımına 

sokmuş durumda. 

Kendini; mü’min kimliğine ve insaniye-

tine yüklenen yüceliği tanımayan, kendine 

güveni kalmamış, tevazudan uzaklaşmış, he-

deflerine ümitsiz, sadece tüketmeye ve geçici 

şeyleri elde etmekle mutlu olacağına ve mut-

lu kalacağına inanırken her geçen gün daha 

da karamsar bir nesil nevzuhur bid’at ve hu-

rafe inanç yollarının eseridir.

İmân ve maneviyat (fikir, sanat, kültür ve 

tarih), bir milletin ve ülkenin millî güvenli-

ğini sağlayan başlıca kuvvetidir. Zira fertleri 

birbirine bağlayıp onları MİLLET kılan şey; 

fertler arasındaki nesep ve biyolojik bağ-

lar değildir. İnsanları birbirine bağlayan ve 

ebedî olarak bir ve beraber kılan tek bağ 

inanç ve maneviyat bağıdır. İşte biz birbirine 

bu bağlar ile bağlananlara millet deriz. 

Millet olmak, inanç, tarih ve medeniyet 

gibi ortak eskimez değerler ile birbirine bağ-
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lı olmayı gerektirir. Bunların tamamı manevî 

bağlardır. Bu bağlar kaybolduğunda insanlar 

artık birbirinden uzaklaşmaya, aynı ülkede 

yaşasalar bile dışardan emir alabilen kukla-

lar konumunda olmaya ve her türlü tahriba-

ta hazır hâle gelebilirler. 

Düşmanlarımızın tarih boyu bizlere fikrî, 

kültürel veya askerî saldırılarının temel sebe-

bi; aslında onlar gibi olmadığımız yani; inanç 

ve kültürlerine dönüşmediğimiz içindir.

Bir milleti bâtılın kucağına bırakmayan 

ve düşmanlara dönüştürmeyen yegâne kuv-

vet; inanç, tarih ve medeniyet bağlarıdır. Bir 

milletin bu bağlarından ayrıldığında kendini 

kaybetmesi ve her alanda düşmanına dönü-

şeceği inkâr edilemez bir gerçektir.

İnanç; bir milletin fikriyatının, kültürü-

nün, medeniyetinin, vatanının, istikbal ve 

istiklalinin beslendiği manevi tek kuvvettir. 

Bu kuvvetin zayıfladığı veya yok olduğu kişi 

ve toplumlarda her alanda yozlaşma kaçınıl-

maz olur. 

Bir millet kendi sahîh Ehl-i Sünnet yolu-

nu bırakıp —Şîa, Selefî, Vahhabî, Modernist, 

Rasyonalist vb.— Müslümanların düşünce 
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dünyasına ve hayatına bir hançer saplama-

ya çalışılanların itikadını benimsemeye baş-

lar ise artık bu neslin inanç, fikir, kültür, örf, 

aidiyet, tarih, vatan ve hürriyet gibi bizleri 

millî ve yerli kılan hayatî kavramları da yok 

olur gider. 

Millî ve manevî kimliğimizi tesis eden ve 

koruyan kavramların yok olması bir ülke 

için manevi kodlarını yitiren milli güvenliğin 

devamlılığı adına da en büyük tehlikedir.

İslâm’ın ilk günlerinden beri Yahudiler ve 

Hıristiyanlar İslâm’ı içerden yıkmak maksat-

lı ilk teşkilatlarını “münâfıklar” topluluğu ile 

kurdukları gibi bu yol hiç değişmeden devam 

etmiştir. İslâm tarihinin önemli kavşakların-

da bu dış etkenler ümmeti kimi zaman ilim 

adamı sıfatı ile kimi zaman siyasi figüranlar 

ile esir almaya çalışmışlardır. 

Ümmet bünyesine yönelik dışarının uy-

durduğu inanç yapılarına bağlı yaşayan ne-

sil; millet ve İslâm diyarları için en tehlikeli 

potansiyeldir. 

Her geçen gün Müslüman zemininde yer 

tutmaya çalışan hurafeler neslimizi önce ma-

nevi mü’min kimliğinden daha sonra ise mil-

let olma mefkûresinden uzaklaştırmaktadır. 
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Şunu yüreklere nakşetmek zorundayız. 

EHL-İ SÜNNET İNANÇ ESASLARI millî güven-

liğimizin manevi zorunlu esasıdır. Çünkü; 

dışa bağlı ve bağımlı olan bir neslin neler 

yapabileceğini hayal dahî etmek korkutmak-

tadır. 

Ehl-i sünnet ve’l-cemâat; Nebî Efendimiz 

Sallallahu aleyhi ve sellem’in “Mâ ene aleyhi 

ve ashabi / Benim ve ashabımın bulunduğu 

inanç esaslarına bağlı kalanlar”1 diye özellik-

lerini belirtip “sevâd-ı azam; büyük kalaba-

lık, büyük ümmet” ve “fırka-ı naciye; kurtu-

lan fırka” olarak müjdelediği topluluktur. 

Hadîs-i şerîflerde Resûl-ü Ekrem Efendi-

miz “Yetmiş üç fırkadan sadece birinin kur-

tulacağını diğerlerinin ise cehennem ehli 

olduğunu”2 açıklayarak kurtulacak olanla-

rın; ehl-i sünnet ve’l-cemâat inanç esasları 

üzere yaşayıp o imân üzere ölenler olduğunu 

belirtmiştir.

Ehl-i sünnet, Kur’ân-ı Kerîm’i, sünnet-i 

seniyyeyi ve sahâbe-i kirâm’ın icmâını mer-

kezine alan itikadî olarak Mâtürîdî ve Eş’arî; 

1  et-Taberani, el-Mu'cemu’l-Kebir, c. 8. s.152. H.No; 
7659; Ebu Ya'la, Müsned, c.7. s. 32. H.No; 3938.

2  bkz. Ebu Ya’la, Müsned, c. 3. s.36. H. No; 3944.
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amelî olarak da dört mezhep tarafından bu 

üç asıl kaynaktan tedvin edilen, sahâbe ve tâ-

biûndan beri ümmetin inandığı ve yaşadığı 

tek doğru İslâm anlayışıdır. 

Binâenaleyh Ehl-i Sünnet, bir fırka olmak-

tan öte İslâm’ın kendisidir. Bundan dolayıdır 

ki tarihte olduğu gibi bugün de Müslüman-

ların % 90’ı Ehl-i Sünnet yolunu seçmiştir. 

İşte bu oran, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in ha-

ber verdiği sevâd-ı azam (büyük topluluk) 

mânâsına da muvafıktır. 

Biz, elinizdeki bu çalışma ile İmam-ı Azam 

Hazretlerinin Fıkh-ı Ekber adlı eseri baş-

ta olmak üzere Ömer Nesefî Hazretlerinin 

Metnü’l-Akaid’i, Ebû Ca’fer et-Tahavî’nin el-

Akaidetu’t-Tahaviyye’si ve Hâkim es-Semer-

kandî’nin es-Sevâdu’l-Azam’ından özetle ha-

zırladığımız bu muhtasar akâid kitapçığını 

ülkemizin her bir ferdine ulaştırmayı amaç 

edindik. 

Bu yola çıkarken her bir baskı 100 bin 

olup toplamda 1 milyon adet hedeflenmiş-

ti. İlk baskı için yeterli destek için bekleme 

süresi eserin sizlere ulaşmasını geciktirdi. 

Sonunda gelen yardımlar miktarınca basıp 

sizlere ulaştırmaya karar verdik. 
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İnşallah bu baskıdan sonraki baskılarda 

hedeflenen bu rakama hayırsever kardeşle-

rimizin katkıları ile ulaşılır. 

Elinizdeki bu eser belirttiğimiz kitapların 

özeti olduğu için ayrıca dipnot çalışmasına 

girerek okuyucuyu yormamak hedeflenmiş-

tir. 

İslâm İnanç Esasları adlı bu çalışmamızın 

ücretsiz olarak sizlere ulaşması için maddî 

destek sağlayan hayırsever tüm kardeşle-

rimizin amel defterlerine sadaka-ı câriye 

olarak yazılmasını Yüce Rabbim’den niyaz 

ederken kendilerine de kalbî şükranlarımı 

sunuyorum.

Ömer Faruk AKKAYA 



İmân, İslâm, 

Amel, Din, Mü’min, 

Ehl-i Sünnet 

ve’l-Cemaat

BIRINCI
BÖLÜM



Sahîh (geçerli) ve makbul (kabul edil-
miş) imâna sahip bir mü’minin şu cümleler 
(AMENTÜ) ile tasdik ve ikrârda bulunması 
zorunludur.

“Ben, Allah’a, meleklerine, kitapla-
rına, nebîlerine, öldükten sonra tekrar 
diriltilmeye, kadere; kaderin hayrının 
ve şerrinin Allah Teâlâ’dan olduğuna 
imân ettim”

Bu imân esaslarından herhangi birini ve 
bunların her birinin alt başlıklarında imân 
edilmesi zorunlu olduğu bildirilen bir içeriği 
kabul etmeyen veya içerik ile alay eden veya 
önemsiz gören veya da basite alan kişi imân 
etmiş olmaz.
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˜ 1 ˜
Kâinat her şeyi ile sonradan var edil-

miştir. 

Hiçbir şeyin kendiliğinden yokluktan 
varlığa çıkması; var olması mümkün ol-
mayacağına göre kâinatı yokluktan varlığa 
çıkaracak bir yaratıcının varlığı akıl açısın-
dan da zarûrîdir. 

Yaratılmış her şey mâhiyeti ve hakikati 
ile sabit olup onları bilmek kullar için ha-
kikaten mümkündür. Bu nedenle yaratıl-
mış âlemi ve onun içine aldığı hiçbir şeyi 
mecaz, vehim veya hayal kabul edemeyiz.

˜ 2 ˜
Yaratılmışların, herhangi bir şeyi bilme 

ve öğrenme yolu üç türlüdür.

a- Sağlam Beş Duyu,
b- Sâdık (doğru) Haber
c- Akıl. 

Bu yollar ile yaratılmışların hacminin 
ve yapısının olduğunu anlamak mümkün 
olduğu gibi dinî, dünyevî vb. herhangi bir 
bilginin gerçek, yalan, doğru, yanlış, hayal, 
vehim olup olmadığı da anlaşılır. 
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˜ 3 ˜
Doğru haber ikiye ayrılır;

a. Mütevâtir haber; yalan üzerine itti-
fak etmeleri normalde mümkün olmayan 
kişilerin hepsinin dillerinde var olan ha-
berdir. 

Bu yolla gelen bilgideki konuyu kabul 
etmek zorunludur. 

İsâ aleyhisselâm’ın gökten tekrar ine-
ceğini Peygamberimiz bildirmiş ve bize 
de tâ ilk günden itibaren mütevâtir haber 
olarak ulaşmıştır. Bu konuda daha birçok 
misal verilebilir.

b. Peygamber’in haberi; mucize ile 
kuvvetlendirilmiş Peygamber’in haberine 
haber-i Resûl (Peygamber’in haberi) denir.

 “Neyin hak olduğu?” konusunda bilgi 
elde etmede en sağlam kaynaklara sahip 
olanlar; Müslümanlardır. Çünkü Müslü-
man bir kişi, her insanın sahip olduğu sağ-
lam duyu ve akıldan maada aynı zaman-
da mütevâtir haber ve Peygamberimiz’in 
haber vermesi ile en doğru bilgiyi elde et-
mektedir. 
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˜ 4 ˜

˜ 5 ˜
İtikat ilminin zorunlu inceliklerinden 

anlaşılmayan konularda müşkül mesele-
leri soracak bir âlimi aramayı geciktirmek 
câiz değildir.

˜ 6 ˜
İtikat ilminin inceliklerini anlamak ken-

disine müşkül olan, bir âlim bulup sorana 
kadar müşkülat anında “Allah Teâlâ katın-
da bu konunun doğrusu ne ise ona imân 
ettim” diyerek tasdik ve ikrâr içinde olma-
lıdır. 

İmânî meseleleri, imânı kaldırıp 
küfre sokan konuları ve ehl-i 
sünnet esaslarını öğrenmek 

inanç açısından farz-ı ayn 
olup; öğrenmeyi geciktirmek 

haramdır. 
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˜ 7 ˜
İtikat (inanç) konularında tevakkuf et-

mekle; kabul veya reddettiğine dair hiç-
bir tepki vermeyip beklemekle, kişi Allah 
Teâlâ katında mazur olmaz. 

Yani; bu sessizliği onu küfürden (iman-
sızlıktan) kurtarmış olamaz. İnanç konula-
rında imân ettiğini açıklamayıp bekleyen 
kişi küfür üzeredir. Çünkü imân etmenin 
zorunlu olduğu herhangi bir meselede tas-
dik etmeyip beklemek küfürdür.

˜ 8 ˜
Mü’min, imânında şüphe etmez ve 

“Ben, inşallah mü’minim.” demez. Çünkü: 
“inşallah” kelimesi gelecek zaman ve ke-
sinleşmemiş ama ümit edilen işler için kul-
lanılır. İmânı hakkında “inşallah” demesi 
hâlihazırda imân etmeyip gelecekte imân 
edeceği mânâsını ifade ettiğinden mevcut 
durumda imândan uzak demektir. 

Bu nedenle mü’mine imânından sorul-
duğunda “Ben mü’minim.” diyerek ken-
disinin hakikaten mü’min olduğunu ifade 
etmelidir.
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˜ 9 ˜
İmân; dil ile ikrâr kalp ile tasdiktir. 

İmân edilmesi gerekli tüm esasları hiç-
bir zorlama altında olmaksızın boyun bü-
kerek kalbi ile onaylamasına ve kabul et-
mesine tasdik denir.

İmân edilmesi gerekli tüm esasları ka-
bul ettiğini açıkça ifade etmesine ikrâr de-
nir. 

Bu nedenle imân şöyle tarif edilir; Allah 
Teâlâ’nın ve Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in 
imân edilmesi noktasında sorumlu kıldı-
ğı her şeyi kalp ile tasdik ve dil ile ikrâr 
etmektir.

İmânı ifade etmekte tevâzu 
gösterip “Estağfurullah 

biz kim, mü’min olmak kim?” 
vb. cümleler ile imânın varlık 

ve yokluğu ile alakalı 
tevâzu göstermek 

kesinlikle câiz değildir. 
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Mü’min, imâna iki uzuv yani kalp ve dil 
ile imân edilmiş olacağını ve girileceğini 
bilmelidir. Ancak dili olmayanlardan so-
rumlu olduğu ikrâr düşmez. O kişilerin de 
ikrârları hâllerine uygun olan; yazı, işâret 
vb. ikrârı beyan eden şeyler iledir.

Tasdik ve ikrârın kabul olması için her 
ikisi de aynı anda olmalıdır. İmân esas-
larını kalbi ile tasdik edip ikrâr eden kişi 
mü’mindir. 

Tasdik ve ikrâr etmeksizin imân esasla-
rını ve İslâm’ın emir ve yasaklarını öğren-
miş olmak imân değildir. Şâyet öyle olsaydı 
nice gayr-i müslimler İslâm’ı öğrendiğinde 
mü’min olurdu. 

Kalpte tasdik olmaksızın sadece ikrâr 
etmek de imân değildir. Şâyet tasdik olma-
dan ikrâr etmek yeterli olsaydı münâfıklar 
mü’min kabul edilirdi. 

İmân edilmesi gerekli esaslar 
açısından hiçbir kişinin imânında 

artma ve eksilme olmaz. 
Ancak her bir mü’minin 

imânındaki yakînlik ve tasdik 
derecesi açısından imân 

kuvvetlenir veya zayıflar. 
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˜ 10 ˜
Mü’minlerin hepsi imân ve tevhid (Al-

lah Teâlâ’nın zatını ve sıfatlarını birlemek) 
açısından eşittirler. 

Mü’minler, amellerde birbirlerinden fa-
ziletli olabilirler. 

İbadetler ve ameller dinin birer emri ve 
hükmüdür. Bir mü’min bu hükümlere ve 
amellerin dinden olduğuna imân ettikten 
sonra o hükümler ve ameller ile amel et-
memek kişiyi imândan çıkarmaz. İşte bu 
yönü ile amel etmek; imânın varlık sebebi 
olan rükûnlerden bir rükûn ve cüz değil-
dir. 

Ancak amel artabilir ve eksilebilir. 
Mü’min, imânın artmayacağını ve eksilme-
yeceğini tasdik etmelidir. İmân olgunlaşır 
veya zayıflar; ama artması ve eksilmesi 
olmaz. Zira artmak ve eksilmek; bir şeyin 
adet / sayı olarak artması veya azalmasıdır. 

Misal: Bir mü’min zekât verecek imka-
na sahip olup zekât verirken öte yandan 
imkânı olmadığı veya olduğu hâlde zekât 
amelini yapmayan bir kul; bu ibâdeti işle-
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meyi terk ettiği için zekâtın farz olduğu-
na imânı da terk edemez. İmkânı olduğu 
hâlde amel etmeyen günahkâr olurken, hiç 
imkânı olmadığı için amel etmeyen kul da 
günahkâr dahi olmaz. Amel etmek veya et-
memek ayrı bir şey imân etmek ise ayrı bir 
şeydir. Bu konuda misaller çoğaltılabilir.

˜ 11 ˜
Yaşamamız emredilen ibadetler ile amel 

etmek; imânın sahîh ve kabul edilmesi için 
zorunlu şart değildir. 

Bu nedenle herhangi bir haram işle-
yen kişi o haramın haramlığını kabul et-
tikçe günahı (bu amelî yanlışı) sebebiyle 
imândan çıkmış olmaz. 

Ehl-i sünnet ve’l-cemâat itikadında bü-
yük günah işlemek amelî bir husus olduğu 

Muttakîlerin ve günahkârın 
imânı eşittir. Fazilet ve 
üstünlük takva ve amel 

açısındandır.
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için büyük günah işleyen bir mü’minden 
imân ismi kaldırılıp o kişi hakkında “Mü’-
min değil.” denemez. Mü’min günah iş-
lese de fasıktır ama yine de hakikaten 
mü’mindir; kâfir değildir.

Haramı helal kabul etmedikçe, dinin 
emir ve yasaklarını hafife almadıkça veya 
da dinin emirlerinden bir emirle alay etme-
dikçe mü’min haram işlemekle imândan 
çıkmaz.

˜ 12 ˜
“Mü’mine günah zarar vermez.”, “Mü’-

min cehenneme girmeyecek.” gibi mânâ-
ları ihtivâ eden bakış ve inanç içinde ol-
mak câiz değildir, dalâlettir. Belirttiğimiz 

İslâm’dan çıkmış Hâricîler, günah 
işleyeni kâfir kabul etmektedir. 

Asrımızda mü’minleri amelî 
günahları sebebiyle kâfir kabul 
edenler; Hâricîlerin damarı ve 

çağımızdaki takipçileridir.
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üzere günahlar imândan çıkarmaz ama 
mü’minin imânına zarar verir, cehennem-
de cezalanmasına sebep olur. 

˜ 13 ˜
 Günah işleyen mü’min, imân üzere ve-

fat ettiği müddetçe cehennemde ebedi kal-
mayacaktır.

Bunun aksini iddia etmek veya tam ter-
si, bir imân içine girip; günahkârların ce-
hennemde ebedî kalacağını iddia ve inanç 
edinmek sapıklık ve küfürdür. 

Mü’minler için cehennem ebedî değil-
dir.  Çünkü büyük günah işlemek mü’min 
kulu imândan çıkartıp küfre sokmaz. 

˜ 14 ˜
Allah Teâlâ şirki ve kâfirliği 

bağışlamaz ama inkâr olmayan 
her türlü büyük veya küçük 

günahı dilerse bağışlar.
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˜ 15 ˜

Allah Teâlâ’nın küçük herhangi bir gü-
nah sebebiyle azap etmesi mümkün oldu-
ğu gibi büyük bir günahı da, kişi küfre gir-
meden işledikçe, affetmesi mümkündür. 

˜ 16 ˜
Kul, amellerin sevaplarını bozan ku-

surlardan uzak ibadetleri şartlarını yerine 
getirerek işlerse, inkâr ve dinden dönmek 
gibi amelleri iptal eden hâllerden uzak 
imân ile vefat ederse; Allah Teâlâ’nın o ki-
şinin amellerini zayi etmeyeceğine ve bir 
zorunluluk olmaksızın katından ihsan ola-
rak amellere vaat ettiği sevabı vereceğine 
imân ederiz. 

“Yaptığımız her amelimiz 
kesinlikle kabul olmuştur, 
günahlarımız da kesinlikle 
bağışlanmıştır.” diye iddia 

içinde olamayız. 
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˜ 17 ˜
İtikadımızca büyük günah işlemek ki-

şinin işlediği diğer sâlih amellerini iptal 
etmez. Bu nedenle riyâ (desinler diye yap-
mak) ve ucub (kendini kurtulmuş görme 
duygusu) sebebiyle kişinin yaptığı ibadet-
leri iptal olmaz; o ibadetlerin sevabı zayi 
olur. 

˜ 18 ˜
Şirk ve inkâr gibi dinden çıkartan söz ve 

davranışların dışında kalan diğer günahla-
rı işleyen bir mü’min o günahlardan tevbe 
etmeden mü’min olarak vefat etmiş ise, Al-
lah Teâlâ dilerse o kula cehennemde azap 
eder, dilerse o kişiyi hiç azap etmeden affe-
der ve cennete koyar.

˜ 19 ˜
Meşru yargı organlarının ölüm kararını 

uygulama dışında hiçbir mü’mine, güven-
cemiz altında yaşayan gayr-i müslime ve 
bir ulu’l-emrin emri ile fiilen harp hâlinde 
olmadığımız hiçbir insana, inancı ne olur-
sa olsun silah çekmek veya öldürücü ve ke-
sici aletler ile korkutmak câiz değildir.
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˜ 20 ˜

Devlet tarafından tayin edilip itikadın-
da sapıklık olmayan imama uyarak bay-
ram ve cuma namazlarını kılmak haktır. 
Sair beş vakit cemaatle namazlar da aynen 
böyledir.

Ancak, imamlık yapmak için gerekli 
fıkhî yeterlilik şartlarını taşıyan bir kişinin 
fıkhî açıdan imamlık için vasıfları yeter-
siz olan bir kişiye uyması câiz değildir. Bu 
konu inançla alakalı değil fıkhî bir konu-
dur. Şâyet imamlık yapmaya yetersiz kişi 
de gerekli şartları yerine getirse günahkâr 
da olsa o kişinin imamlığında namaz kıl-
mak sahih olur.

˜ 21 ˜
İmân ve İslâm; bu ikisinden kastedilen 

aynı mânâlardır. 

Günahkâr veya muttaki her 
imama uyarak namaz kılınır. 

Ancak müttaki bir âlime uyarak 
kılmak daha faziletlidir. 
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Bu iki kelime sözlük anlamı açısından 
farklıdır, ancak terim olarak aralarında 
hiçbir fark yoktur. Bu nedenle imân olma-
dan İslâm olmaz; İslâm olmadan da imân 
olmaz.

˜ 22 ˜
Din; imânı, İslâm’ı ve şer’î ahkamı; hep-

sini kapsamaktadır. 

Din, kulların dünya ve âhiret saâdetlerini 
nizama koyan ilahî hükümlerin bütünü-
dür.

˜ 23 ˜
Allah Teâlâ, hidâyet bahşettiği kuluna 

hidâyeti katından bir ihsan ve lütuf olarak 
verir. 

Şeriat dinin kendisidir. 
Şeriatı kabul etmeyen, alay 
eden veya hakaret eden bu 

cürümleri dine karşı işlemiş 
olup imândan çıkar.
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Allah Teâlâ’nın bir kuluna yardım etme-
si Allah Teâlâ’ya zorunlu değildir. Dilediği-
ne yardım eder dilediğine yardım etmez. 
Kime yardım edilmiş ise kul için büyük bir 
ihsan yapılmış demektir.  

˜ 24 ˜
Allah Teâlâ dalâlet verdiği kuluna, bu 

dalâleti katından bir adâlet neticesinde 
vermektedir. 

Allah Teâlâ’nın dalâlet vermesi; Allah 
Teâlâ’nın kulunu yardımsız bırakması-
dır.

Kul, ilahî yardım kendisinden kesilin-
ce Allah Teâlâ’nın razı olduğu amellere 
muvaffak olamaz. “Allah dilediğini sapıtır 
veya sapıklık verir.” gibi bazı cümleler-
den kastedilen işte bu durum olup, kuldan 
yardımın kesilip kulun kendi hür iradesi 
ile sapıklığa gitmesine ve Allah Teâlâ’nın 
da onun istediğini adâleti gereği yaratmış 
olmasına “Allah Teâlâ’nın dalâlet verme-
si” denilmektedir. Kul istemediği hâlde 
Allah’ın kulunu saptırması anlamında de-
ğildir. 
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˜ 25 ˜
Allah Teâlâ’nın kullarının bazılarına 

yardım etmemesi, kesinlikle bir zulüm 

değildir. Yardım etmediği kula, kul bu yar-

dım edilmemeyi hak etmesi sebebiyle Al-

lah Teâlâ adâletinden dolayı yardım etme-

miştir.

Allah Teâlâ’nın katından bir adâlet ile 

yardım etmediği kulun günah işlemesi du-

rumunda işlenen günaha karşılık ceza ver-

mek ile kula zulmedilmiş olunmaz.

˜ 26 ˜
Şeytan hiçbir mü’minden imânı zorla ve 

baskın gelerek alamaz. Kul imânı terk eder; 

şeytan o vakit ondan imânı almış olur.

˜ 27 ˜
İmânın varlığını mecaz değil bilakis 

hakikat olarak kabul etmek gerekir. İmân 

etmek ve mü’min olmak; mecazî bir konu 

değil hakikat anlamı ile var olan bir konu-

dur. 
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˜ 28 ˜
Mü’min, itaatların Allah Teâlâ’nın tev-

fîki (yardımı) ile aynı anda olduğunu, gü-
nahların da Allah Teâlâ’nın hizlânı (masi-
yete yardım etmemesi) ile olduğunu bilme-
li ve inanmalıdır.

˜ 29 ˜
Kullar davranışlarında muhayyerdirler. 

Yaptıkları işler sebebiyle sevap kazanırlar 
veya azaba uğratılırlar.

˜ 30 ˜
Hiçbir kul gücünün yetmediği iş ile so-

rumlu tutulmamıştır. 

Allah Teâlâ’nın bizleri mükellef kıldığı 
kulluk vazifelerimiz gücümüz yeteceği için 
emredilmiştir. 

˜ 31 ˜
Allah Teâlâ’nın katında tek ve hak din 

İslâm’dır. İslâm’dan başka bir dine azıcık 
bir yönelme İslâm’dan tamamen çıkmak-
tır.
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1- ALLAH TEÂLÂ’YA İMAN

˜ 32 ˜
Allah Teâlâ zatı ve sıfatları ile benzer-

sizdir. 

Zatında ve sıfatlarında hiçbir ortağı ve 
benzeri yoktur. Nasıl ki herhangi bir ma-
mul, kendini üreten usta ve sanatkâr değil-
se; yaratılmış hiçbir şey de yaratan değildir 
ve hiçbir şekilde benzetilemez.

˜ 33 ˜
Allah Teâlâ’nın zatı ve sıfatları ile tektir 

ve benzersizdir. 

Farz-ı muhal iki ilah olsaydı o zaman di-
ğer bir ilahın irade ve kudreti bir diğerinin 
iradesi ve kudreti ile çekişir; şu gördüğü-
müz âlem olmazdı ve fesat olurdu. Çünkü 
her biri kendi iradesini ve kudretini ortaya 
koymak zorundadır. İradesi olmayan ve 
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irade etmekten vazgeçen ilah olamaz. İra-
de ettiğini ortaya koyamayıp bir diğerinin 
iradesini ve kudretinin gerçekleşmesini 
beklese o zamanda bu bekleme ile ilah âciz 
olur. Âciz ise ilah olamaz. 

Şâyet ikisi aynı anda irade ortaya koysa-
lar bir varlıkta iki ayrı irade muhaldir. Biri 
hayat isterken biri ölüm ister. “Biri ölüm 
istesin biri hayat istesin ve böylece sırası 
ile devam etsin.” denilirse bu durumda da 
biri o varlığı yaratamayan bir diğeri ise öl-
düremeyen olur. Veya bu iki zıt irade bir 
varlıkta cem olsun denilse o zaman da bu 
mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü bir 
varlık aynı anda hem var olmak hem yok 
olmak gibi zıtlıkları kendisinde toplaya-
maz. Bu aklî delil göstermektedir ki; Allah 
Teâlâ tektir.

˜ 34 ˜
Hiçbir şey Allah Teâlâ’yı 

âciz kılamaz ve hiçbir şey 
O’nu herhangi bir şeye 

mecbur edemez.



Ömer Faruk Akkaya 37

˜ 35 ˜

˜ 36 ˜
Allah Teâlâ’nın sıfatları zatı ile kaim 

(var) olup ezelî ve ebedîdir. 

Bu nedenledir ki Allah Teâlâ için son-
radan herhangi bir sıfat meydana gelmez, 
sıfatlarında artma veya eksilme gibi yara-
tılmışlara ait özellikler bulunmaz. Sıfatla-
rında az veya çok artma olsa bu durumda 
sıfatları noksanken her geçen gün sıfatları 
artan ve kuvvetlenen bir ilah var demek-
tir. Sıfatları sonradan artıyor ise o zaman o 
sıfatları onda artıran daha kuvvetli bir ila-
hın varlığı icap ederdi ki bu ise kesinlikle 
muhaldir. 

Allah Teâlâ’nın ne zatı ve ne de 
sıfatları herhangi bir şeyden 

doğmamış ve kendisinden 
de hiçbir şey doğmamış ve 
parçalanıp ayrılmamıştır.
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˜ 37 ˜
Allah Teâlâ’nın yüce zatında ve sıfatla-

rında hiçbir bölünme, parçalanma, eksil-
me, artma, kemale erme, âcizlik veya yor-
gunluk olmaz.

Bölünen ve parçalanan bir şey; cüzler-
den (parçalardan) ve bir başkası tarafından 
var edilendir. Bölünmek ve parçalanmak 
aynı zamanda sonradan var olan şeylerin 
kati (kesin, tartışmasız) bir özelliğidir. Son-
radan var olan ise; başkası tarafından var 
edilmiş olup hem akıl hem de dinimizin 
delilleri açısından ilah olamaz.

˜ 38 ˜
Allah Teâlâ’nın yaratmak istediği şey 

akılların alamayacağı kadar büyük veya 
hiçbir alet ile gözlerin göremeyeceği kadar 
küçük dahi olsa irade etmesinde, yaratma-
sında, kudretinde vs. tüm sıfatlarında hiç-
bir eksilme veya irade ettiğini var etmesin-
de zamana bağlı olmadan yaratma sıfatına 
ve kudretine sahiptir. 

Allah Teâlâ, katında zaman diye bir şey 
olmadığından aklın alamayacağı büyük 
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veya çok basit bir varlığı varlığa kavuştur-
masında zaman farklılığı olmaz. Yaratmak 
istediğini istediği an gecikme, belli bir süre 
uğraşmak, planlamak, organize etmek ve 
kudretinden daha fazla sarf etmek gibi bir 
şeylere hiçbir ihtiyaç olmadan var eder.

“Ol” der ve kudreti ile var eder. Şâyet bü-
yük bir şeyi varlık âlemine diğerinden biraz 
geç çıkaracak olsa bu durumda zorlanmak 
ve tedbir etmekte iş çokluğunun getirdiği 
bir birikme ve gecikme Allah’a nispet edil-
miş olunur. Bu ise muhaldir. Yoktan var 
eden Cenâb-ı Hakk’ın var ettikleri arasında 
akıl, aklın çalışması açısından daha kolay 
kabul etse ve o şeyi “yaratılması daha ko-
lay” diye vasıflandırsa bile Allah Teâlâ’nın 
var etmesi açısından yaratılması kolay veya 
yaratılması zor diye bir şey olmaz  

˜ 39 ˜
Allah Teâlâ’nın hayat, ilim, semi’, basar, 

irade, kudret, kelâm ve tekvin sıfatları gibi 
zatî sıfatları; yaratması, rızık vermesi, yok-
tan var etmesi gibi fiili sıfatlarından hiçbir 
sıfatı zâil olmamıştır ve zâil olucu da de-
ğildir. 
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˜ 40 ˜

Yani Allah Teâlâ’nın isimleri ile Allah 
Teâlâ’nın sıfatlarının arasında bir ayrılık 
ve farklılık olmadığı gibi hepsi fazilet ve 
yücelik itibariyle birbirine eşittir. Ancak 
Allah Teâlâ’nın “ALLAH” ismi, isimlerinin 
en yücesidir.

˜ 41 ˜
Allah Teâlâ’nın yaratması ile yaratıcılığı, 

rızık vermesi ile rızık vericiliği, hayat ver-
mesi ile hayat verici olması, öldürmesi ile 
öldürücü olması gibi hiçbir sıfatı artmaz. 

˜ 42 ˜
Allah Teâlâ’nın zatî veya fiilî sıfatlarında 

hiçbir azalma veya yok olma mümkün de-
ğildir. Noksaniyet (eksiklik) ifade eden her 
türlü sıfattan (özellikten) yüce ve uzaktır. 

Allah Teâlâ’nın isimleri ve 
sıfatları yücelik ve fazilet 
açısından birbirine eşittir, 

aralarında bir farklılık yoktur. 
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Allah Teâlâ’nın sıfatlarında artma ve 
eksilme mümkün olmaz. Zira her artma; 
öncesinde bir eksikliği zorunlu kılar. Al-
lah Teâlâ’nın sıfatlarından birinde artma 
olsa —hâşâ— bu durum; öncesinde eksik-
liği ve Allah Teâlâ’nın sıfatına bir başka 
varlığın bu eksikliği giderecek kudrette ve 
daha üstün sıfatlar ile sıfatlanmış olmasını 
zorunlu kılar. O zaman kim onun sıfatına 
bir ekleme yapabilir. Aklen ve dinimizi 
bize getiren nakillerde görüleceği üzere 
böyle bir şey mümkün olmaz.

˜ 43 ˜
Allah Teâlâ için ne bir isim ve ne de bir 

sıfat sonradan var olmuş değildir. 

Allah Teâlâ ezelî ve ebedî ilim sıfatı ile 
âlimdir/bilendir ve bu sıfatından da hiç ay-
rılmamıştır.

Gizli veya aşikâre, büyük veya küçük, 
parça veya bütün, basit veya önemli diye 
bir ayrım olmaksızın her şeyi ezelî ve 
ebedî ilim sıfatı ile bilendir ve hikmet sahi-
bidir. Bu nedenle; O’nun için bir şeyi son-
radan öğrenmesi diye bir şey düşünüle-
mez. Neûzubillah, şâyet bir şeyi sonradan 
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öğrenmiş olsa o vakit önceden ilmi eksik 
olup yarattıklarını gördükçe ilmi artan bir 
ilah anlayışı ortaya çıkar. 

Bu durumda ise şu kaçınılmaz olur; 
kendisine bu ilmi öğretenin varlığı zorun-
lu olur ki o varlık ise; bilmek ve ilim sıfa-
tında Allah Teâlâ’yı geride bırakmış ve 
Allah Teâlâ hâşâ onu takip ediyor gibi bir 
neticeyi zorunlu kılar. Bu ise tam anlamı 
ile bir sapıklıktır ve imkânsızdır. 

Zira ilmi artan her varlık âcizdir. Âcizin 
yaratıcı, vahiy indirici, nebî gönderici, 
hidâyet edici, mutlak doğruyu bildirici, 
adâleti tüm yönleri ile ortaya koyucu bir 
ilah olması mümkün değildir.

˜ 44 ˜
Kur’ân-ı Kerîm; 

Resûlullah Sallallahu aleyhi 
ve sellem’e indirilmiş olup 

mushaflara yazılan, kalplerde 
muhafaza edilen ve dillerde 

okunan Allah kelâmıdır.
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˜ 45 ˜
Allah Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de geç-

miş nebîlerden, sâlih ve mü’min kullardan, 
kâfirlerden veya şeytandan sâdır olduğunu 
bildirdiği tüm sözler Allah Teâlâ’nın ezel 
kelâmıdır. 

Ezel ve ebed ilim sahibi Allah Teâlâ, 
yaratma vuku bulduktan sonra yaratıl-
mış olan bu kulların sözlerini ezelî ilmi ile 
bildiğinden o kullardan bahsettiği âyet-i 
kerîmeler; gelecekte onların konuşacakla-
rından haber verme anlamında ilminde ve 
kelâmında hep vardı. 

Aksi hâlde Allah Teâlâ’nın kullarının ya-
ratılmasından sonra onlardan duyduktan 
sonra o sözleri ilerdeki başka kullarına ör-
nek vermek için kelâmına eklemiştir veya 
onların yaratılmasından sonra kelâmı 
arasına katmış olsa bu durumda: “Allah 
Teâlâ bu sözlere kadar onların sözlerinden 
ve onlardan naklettiklerinden ilmi eksik-
ti, kullarının neler konuşacağını kulları 
konuşmadan bilmemekteydi.” gibi aklın 
ve dinin kabul etmeyeceği bir sapıklık ve 
netice ortaya çıkar. Neûzubillah, böyle bir 
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netice ile de ilminin ezelî ve ebedî olması 
imkânsız olurdu.  

˜ 46 ˜
Allah Teâlâ’nın sıfatlarının tamamı ya-

ratılmışların sıfatlarının (özelliklerinin) 
hilâfınadır.

Bizim tüm sıfatlarımız için başlangıç, 
son, zaman, mekân, aletler, araçlar ve ya-
ratılmış şeyler aracılığı ile bir şeyi ortaya 
koymak vardır. Allah Teâlâ bunların hep-
sinden uzaktır.

Bizim sıfatlarımız kullandıkça gelişir ve 
kemale ererken kullanmadığımız zaman 
ise yok olmaya ve zayıflamaya başlar. Ama 

Allah Teâlâ bilir, ama bilmesi 
bizim bilmemiz gibi değil; Allah 

Teâlâ kudret sahibidir ama 
bizim kuvvet ve gücümüz gibi 

değil; görür ama bizim görmemiz 
gibi değil, kelâm eder ama bizim 
konuşmamız gibi değil, işitir ama 

bizim işitmemiz gibi değil. 
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Allah Teâlâ’nın sıfatları böyle değildir. Ya-
ratmadan önce de değişmeyen yaratma 
sıfatına sahip olduğu gibi hiçbir şeyi yarat-
madığında da bu sıfatında azalma olması 
mümkün değildir. 

Şayet sıfatları —hâşâ— zayıflasa veya 
ilerlese her iki hâlde de sıfatlarında nok-
sanlık olduğu ve zaman ile sınırlı demek-
tir.

Allah Teâlâ yaratmadan önce de yaratı-
cı idi. Kıyamet henüz kopmadığı hâlde Fa-
tiha Suresinde “hesap gününün sahibi” de-
nilmesi bunun aşikâr bir delilidir. Şöyle ki; 
henüz var olmayan kıyametin sahibi oldu-
ğuna göre yaratmadan önce de yaratıcıdır. 
Diğer bir aklî delil; herhangi bir sanatkâra 
bazı zamanlarda sıfatını kullanıp bir iş 
yapmadığında yine o sıfatın sahibi deme-
miz gibi. Terzi dikiş dikmeyince yine terzi-
dir, hattat yazı yazmayınca yine hattattır. 

˜ 47 ˜
Vehimler ve anlayışlar hiçbir şekilde 

Allah Teâlâ’nın zâtının ve sıfatlarının ne 
olduğuna bihakkın ulaşamaz ve idrak ede-
mez.
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˜ 48 ˜
Allah Teâlâ her varlığı her an görendir, 

gözetendir ve uyumaz.

˜ 49 ˜

˜ 50 ˜
Allah Teâlâ’nın hükmettiğini kimse geri 

çeviremez. 

Farz-ı muhal, hükmü geri çevrilecek olsa 
—hâşâ— o zaman Allah’ın hükmünü geri 
çeviren, daha kudretli ve otorite sahibi an-

Yaratılan hiçbir varlığın 
bütün hâlleri ve davranışları 
Allah Teâlâ’ya gizli değildir. 

Allah Teâlâ’nın katında 
gayb diye bir şey yoktur. 
Her şey O’na aşikârdır. 

Gayb ve aşikâr gibi hâller ancak 
yaratılmışlar için vardır. Allah 

Teâlâ gaybı bilmez 
demek küfürdür. 
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lamına gelir ki bu ise Allah Teâlâ’ya âcizlik 
nispet etmektir. Böyle bir şey tam anlamı 
ile muhaldir ve imândan çıkmaktır.

˜ 51 ˜
Allah Teâlâ’nın hiçbir yarattığına ve ya-

ratılmışların yaptıklarına ihtiyacı yoktur. 

Zira ihtiyaç duymak eksiklikten ve hisse-
dilen eksikliği ihtiyaç duyulan şey ile telafi 
etme kanaatinden kaynaklanır. —Hâşâ— 
Allah Teâlâ ihtiyaç duysa eksik olur eksik 
olan ise ilah olamaz. 

İşte bu nedenle biz kullarının yaptığı 
kulluğa ve ibadete Allah Teâlâ’nın değil; 
bizlerin ihtiyacı olduğu için kulluk ederiz 
ve ibadet yaparız. Biz O’na yalvarmaya, 
O’ndan istemeye ve O’nun vereceği her 
hayra muhtacız. Bu nedenle kulluk ederiz 
ve emrettiği her şeye sarılırız.

˜ 52 ˜
Dünya ve âhirette olacak her şey, ancak 

Allah Teâlâ’nın meşiyeti (irâde edip yapma-
sı), ilmi, kazası, kaderi ve Levh-i Mahfuz’a 
yazması iledir. 
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Ancak, bahsettiğimiz bu yazma “Şöyle 
şöyle olsun.” gibi kulu mecbur kılan emir 
veya hüküm değil; “Şöyle olacak, şöyle ya-
pacak.” gibi kulun iradesini serbest kılan, 
ezel ve ebed ilmi ile kullarının yapacağını 
bildiği şeyi yazmış olduğu bir vasıftır; kul-
ların yapacaklarının içeriğidir.

˜ 53 ˜
Allah Teâlâ, küçük veya büyük her varlı-

ğı ve hâdiseyi yaratmadan önce de ezel ve 
ebed ilmi ile o şeylerin en küçük parçasını, 
yapı taşını ve bütününü her şeyi ile bilendir. 

Yaratacağı şeyin var edildikten sonra 
nasıl bir içeriğe sahip olacağını ve yok ol-
duktan sonra da fenâ hâllerinin nasıl ola-
cağını her şeyi ile ezel ilmi ile bilen Allah 
Teâlâ’ dır. 

Yarattığının varlığı ve yokluktan var-
lık âlemine geçirilmesi sebebiyle Allah 
Teâlâ’nın ilminde hiçbir değişiklik, ezel ve 
ebed ilminde bir artma vs. olmaz. İlminde 
artma ve eksilmeden uzak ve berîdir. 

Bir meselede ihtilaf Allah Teâlâ katında 
değil yaratılanlar nezdindedir.
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˜ 54 ˜

Kullar buluğa erdiklerinde akılla bir-
likte ilahî emirlere ve yasaklara muhatap 
kılınmıştır. Allah Teâlâ imânı ve itaati em-
retmiş; inkârı ve isyanı da yasaklamıştır.

Bundan sonra inkâr eden kendi hür 
tercihi ve iradesi ile inkâr etmiştir. Allah 
Teâlâ, hiçbir kula inkâra yönelmesi ve ya-
sakları işlemesi için hiçbir şekilde yardım 
etmez. İnkâr ve isyan eden kula Allah 
Teâlâ’nın yardımı ve tevfiki olmaz. 

İmân eden de kendi hür fiili ve tercihin-
den kaynaklanan dili ile ikrâr ederek ve 
kalbi ile de tasdik ederek imân etmiştir. 

İnsan, Allah Teâlâ’nın tevfiki ve yardım 
etmesi ile imân eder. Allah Teâlâ imân et-

Allah Teâlâ tüm kulları, 
hür iradeleri ve fiilleri ile 

dünyada kazanılan kâfirlikten 
ve kesbî (irâde ile dünyada 
kazanılan) imân dan uzak; 

fıtrî imân üzere yaratmıştır.
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mek isteyen kulunu tevfiksiz ve yardım-

sız bırakmaz.

Kullar bir fiili iradesi ile ister, Allah 

Teâlâ’da imtihan gereği o fiili ona yaratır. 

Ancak bu fiil şâyet hayır ise Allah Teâlâ ku-

luna yardım eder. Kulun yapacağı fiil şer 

ise Allah Teâlâ kuluna o fiili yaratır ama ay-

rıca yardım etmez ve tevfikini indirmez.

˜ 55 ˜
Allah Teâlâ, Âdem aleyhisselam’ın zür-

riyetini sulbünden çıkartıp akıllılar kılıp 

daha sonra onlara hitap etmiş, imânı em-

retmiş ve kâfirliği de yasaklamıştır.

Âdem aleyhisselam’ın sulbünden çıka-

rılıp kendilerine “Ben sizin Rabbiniz değil 

miyim?” diye sorulan tüm zürriyet, Allah 

Teâlâ’nın kendilerinin Rabbi olduğunu 

ikrâr etmişlerdir. İşte bu tasdik ve ikrâr on-

lardan imân olmuştur ve dünyaya işte bu 

fıtrî imân üzerine gelmektedirler. Bundan 

sonra kâfir olan imânı bırakıp küfre ken-

disi girmiştir. İmân eden ve tasdik eden de 

fıtratında var olan bu imân üzerine sebat 

göstermiştir. 
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˜ 56 ˜
Allah Teâlâ’yı, kitabında zatını anlattığı 

gibi bütün sıfatları ile biliriz. 

Allah Teâlâ’nın zatı ve sıfatlarını Kur’ân-ı 
Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’de bildirildiği ve 
bizden istenildiği kadar hakkıyla biliriz ve 
imân ederiz, ama Zâtını idrak edemeyiz.

Te’vil ve akıl yürütmek sureti ile Al-
lah Teâlâ’ya sıfat nispet edilemeyeceği 
gibi dinin temel naslarından delil olma-
dıkça Allah’ın hiçbir sıfatını te’vile ve 
izaha girmeyiz.

˜ 57 ˜

˜ 58 ˜
Allah Teâlâ kullarına ihsan sahibidir ve 

kulunun hak ettiğinden kat kat fazla sevabı 

Kulluk edilmeye tek hak sahibi 
Allah Teâlâ’ya, hak ettiği 

şekilde kulluk yapmaya hiçbir 
kimse güç yetiremez. 
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kendi katından bir ihsan olarak vadettiği 
için verir. Bu sevabı vermesi Allah Teâlâ’ya 
zorunlu bir şey değildir. Sevap vermesi ih-
sanı ve tercihidir.

˜ 59 ˜
Allah Teâlâ kuluna işlediği bir günahın-

dan dolayı katından bir adâlet olarak ceza 
verir. 

Kendine karşı yapılmış olan küçük 
veya büyük günahları dilediği kulları için 
de bağışlar. Ancak bu bağışlamak Allah 
Teâlâ’ya vacip (zorunlu) değildir. 

˜ 60 ˜

Allah Teâlâ kendisine mesafe nispet edil-
mesinden münezzehtir. Çünkü mesafe ya-
ratılmışlar ve yönler arasındaki uzaklıktır.

Allah Teâlâ’nın kula yakın olması 

veya uzak olması gibi mânâlarda 

ifade edilen; Allah Teâlâ’nın 

mesafe açısından yakın veya uzak 

olması mânâsında değildir. 
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Bu nedenle kulun Allah Teâlâ’ya yakın 
olması; kulun üstünlüğü ve olgunlaşması, 
kulun Allah Teâlâ’dan uzaklığı ise; kulun 
değer kaybetmesi ve manevi eksikliği an-
lamındadır. 

İtaat eden Allah Teâlâ’ya içeriği bilin-
meksizin yakındır, isyan eden ise Allah 
Teâlâ’dan içeriği bilinmeksizin uzaktır. 

˜ 61 ˜
İtaat edenin cennette “Allah Teâlâ’ya ya-

kın olması” veya mahşerde “Allah Teâlâ’nın 
önünde durması” gibi ifadeler yukarda 
geçtiği üzere içeriği lafız mânâlarından 
anlaşılamayacak müteşabih konulardan 
olup haktır. Bu konularda şer’i bir delil ol-
madıkça tevile (yoruma) girmeyiz. 

˜ 62 ˜
Allah Teâlâ’nın dilediği ve razı 

olduğu bazı kullarına gaypten bilgi 

vermesi haktır ve mümkündür. 

Gaypten bilgi vermesini inkâr 

etmek bâtıl fırkaların işidir.
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Allah Teâlâ bazı kullarına da bazen rüya 
yolu ile de gaybten haber verebilir. An-
cak Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimiz’in rüyası dışında hiçbir rüya, 
ümmeti bağlayıcı delil ve kaynak değildir. 

Yusuf Sûresi’nde anlatılan; Mısır’ın kâfir 
devlet başkanına ülkesinin yaşayacağı kıt-
lığın, zindandaki iki kişiye de yaşayacakla-
rı süreçlerin haber verilmesi gibi, Kur’ân-ı 
Kerîm’de zikredilen nice kıssa bunun açık 
delillerindendir. 

˜ 63 ˜
Mü’min, Allah Teâlâ’nın yarattıklarına 

gazap edebileceğine veya razı olacağına 
inanmalıdır.

Allah Teâlâ’nın gazabı ve rızası yara-
tılmışların öfkesine ve rızasına (hoşnutlu-
ğuna) benzemez. Allah Teâlâ kullarından 
meydana gelen kötü işlere razı olmaz.

Bu gibi rüya ve ilham yolu ile 
bazı haberler ve bilgiler 

dinen bir meseleyi sabit kılıcı 
delil ve kaynak değildir.  
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˜ 64 ˜
Mü’min, Allah Teâlâ’nın her şeyi bilen 

(âlim) ve her şeye kudreti yeten (kâdir) ol-
duğuna; ilim ve kudret sıfatlarına, itikat 
etmelidir.

˜ 65 ˜
Yaratılanlar hikmetini anlasın veya an-

lamasın, mü’min Allah Teâlâ’nın hayır ve 
şer her dilediğini yaptığını ve yapacağını 
bilmelidir.

˜ 66 ˜
Allah Teâlâ’ya zaman, mekân, gitmek, 

gelmek, somut veya soyut bir şeyin mer-
kezi olmak, planlamak, tasarlamak vb. ya-
ratılmışlar hakkında kullanılan özellikler 
nispet edilemez.

˜ 67 ˜
Allah Teâlâ’nın subutî sıfatları; 

Hayat: Ezelî ve ebedî hayat sahibi olma-
sı. 

İlim: Ezelî ve ebedî ilim sahibi olması.
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İrâde: İrade etmesi.

Semî‘: Her şeyi hiçbir varlığın işitmesi-
ne benzemeksizin işiten olması.

Basar: Her şeyi hiçbir varlığın görmesi-
ne benzemeksizin gören olması.

Kudret: Ezel ve ebed kudreti ile irade 
ettiği her şeyi yapmaya ve var etmeye kud-
ret sahibi olması.

Kelam: Allah Teâlâ’nın ezel ve ebed ke-
lam sahibi olmasıdır. O’nun kelamının bi-
zim kelamımıza hiçbir şekilde benzemedi-
ği geride izah edildi. 

Tekvin: Allah Teâlâ’nın yaratma sıfatı-
dır. 

˜ 68 ˜
Allah Teâlâ’nın zatî sıfatları: 

Vücud: Zatı ve sıfatları ile var olması. 

Kıdem: Zatının ve sıfatlarının varlığın-
da başlangıcın olmaması. 

Beka: Zatının ve sıfatlarının ebedi ol-
ması.

Vahdaniyet: Zatı ve sıfatları ile tek ve 
benzersiz olması. 
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Kıyam bi nefsihi: Varlığının zatı ile 
kaim olması. 

Muhâlefetun li’l-Havâdis: Zatının ve 
sıfatlarının yaratılmış her şeyden uzak ol-
ması. 

***

2- MELEKLERE İMAN

˜ 69 ˜
Melekler vardır ve onların varlığına 

imân etmek zorunludur.  

˜ 70 ˜
Melekler, Allah Teâlâ’nın kullarıdır. 

Allah’ın emrini eksiksiz yerine getirirler, 
isyan etmezler ve isyan etme özelliğine sa-
hip değillerdir. Allah Teâlâ’nın iradesine 
teslim kılınmışlardır, kendi iradeleri ile 
hiçbir iş yapamazlar. 

˜ 71 ˜
Melekler erkeklik ve dişilik ile vasıflan-

mazlar.
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˜ 72 ˜
Melekler nurdan yaratılmış latif varlık-

lardır. 

Normal hâlde göremeyeceğimiz ve duyu 
organlarımızla hissedemeyeceğimiz gizlili-
ğe sahip kılınmışlardır. Farklı eşkâle gire-
bilme özelliğine sahiptirler.

˜ 73 ˜

˜ 74 ˜
Meleklerden bazılarını şöyle sıralayabi-

liriz; 

Cebrail aleyhisselam: Vahiy ile sorum-
lu olup aynı zamanda meleklerin reisidir. 

Mikâil aleyhisselam: Tabiat hadisele-
rinden sorumlu kılınmıştır. 

Melekler, insanlar veya cinler 
gibi yemezler, içmezler, 

uyumazlar ve yorulmazlar. 
Nefsî hislerden ve 

arzulardan uzaktırlar.
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İsrafil aleyhisselam: Sûr’a üfürmekten 
sorumlu kılınmıştır.

Azrail aleyhisselam: Ölüm meleğidir.

Münker ve Nekir: Kabirde suale çeke-
cek meleklerdir. 

Muhafaza Melekleri: Görmediğimiz 
nice manevî saldırılardan ve belalardan 
Allah Teâlâ’nın emri ve izni ile bizleri ko-
ruyan meleklerdir.

Kirâmen Kâtibîn: Amellerimizi yazan 
meleklerdir.

Mâlik: Cehennemden sorumlu melek-
tir.

Rıdvan: Cennetten sorumlu melektir.

Bunlardan başka bir de her insana hay-
rı telkin eden bir melek verilmiştir.

Buraya kadar sıraladığımız melekler bi-
linmesinde zaruret olan meleklerdendir. 
Bunların dışında sayamayacağımız kadar 
daha çok melek yaratılmıştır.  

***
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3- KİTAPLARA İMAN

˜ 75 ˜
Kur’ân-ı Kerîm; Resûl-ü Ekrem Efendi-

miz Sallallahu aleyhi ve sellem’e indirilmiş 
ve mushaflara yazılmış Allah kelâmıdır.

Mü’min, Mushaf’ta yazılı olanın Kur’ân-ı 
Kerîm olduğunu ve Allah Teâlâ’nın hakika-
ten kelâmı olup, Kur’ân-ı Kerîm’in kesin-
likle mecaz ve mahlûk (yaratılmış) olmadı-
ğını bilmelidir.

˜ 76 ˜
Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinin 

her biri Allah Teâlâ’nın kelâmı 
olmak açısından fazilet ve 

yücelikte eşittir. 
Ancak, Kur’ân-ı Kerîm’in bazı 

âyetleri hem o âyetin zikri 
(okunması) hem de o âyette 

zikredilen muhteva sebebiyle 
diğer âyet-i kerîmelerden 

faziletli olabilir.
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Misal; Âyetü’l-Kürsi gibi. Çünkü bu 
âyet-i kerîmede Allah Teâlâ’nın celali, aza-
meti ve sıfatları anlatılmaktadır. Bu ne-
denle bu âyet-i kerîmede iki fazilet vardır; 
hem Allah Teâlâ’nın kelâmı olması hem de 
içeriğinde anlatılanın fazileti ki o da Allah 
Teâlâ’nın anlatılmış olmasıdır. 

˜ 77 ˜
Kâfirlerin ve özelliklerinin anlatıldığı 

âyet-i kerîmeler ile nebîlerin ve velilerin 
anlatıldığı âyet-i kerîmeler içerik itibariyle 
hiçbir zaman fazilet açısından eşit değil-
dir. 

Kâfirlerin ve fasıkların anlatıldığı âyet-i 
kerîmelerin Allah Teâlâ’nın kelâmı oldu-
ğundan zikir fazileti vardır. Ama anlatılan 
özelliklerin ve muhtevanın kendi zatına 
has hiçbir fazileti yoktur. Firavunun özel-
liklerini anlatan ayet-i kerimeler gibi. 

***
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4- PEYGAMBERLERE İMAN

˜ 78 ˜
Allah Teâlâ’nın peygamberler gönder-

mesinde hikmetler vardır. Allah Teâlâ in-
sanoğluna insanoğlundan müjdeleyici, 
uyarıcı ve insanların dünya ve din konula-
rında ihtiyaç duydukları her şeyi açıklayan 
peygamber göndermiş ve hepsini de nor-
mal hâlde bir insanın yapması mümkün 
olmayan harikulade mucizeler ile kuv-
vetlendirmiş ve desteklemiştir. 

˜ 79 ˜
Allah Teâlâ’nın ilk nebîsi ve resûlü; in-

sanlığın atası ve ilk insan Âdem aleyhis-
selam’dır. 

Son ve en üstün peygamber bizim 
Peygamberimiz Muhammed Sallallahu 
aleyhi ve sellemdir. 

İnsan kulluk için yaratıldığından Âdem 
aleyhisselam hanımı ve evlatlarına imânı 
ve İslâm’ı anlatmak ile sorumlu kılınmış-
tır. Allah Teâlâ O’na vahiy indirmiş ve teb-
liğ ile sorumlu kılmıştır. 
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Âdem aleyhisselam’ın evlatlarına tebliğ 
yapılmamış olsa o zaman Habil ve Kabil 
kıssasında anlatılan ilahî emre uyan ve uy-
mayan kişi neye göre belirlenebilir?! Şâyet 
onların hayatlarında bir peygamber olma-
saydı Habil ve Kabil’in kurban kesmelerini 
ve sonra birinin kurbanının kabul edilip 
diğerinin kabul edilmediğini insanoğlu 
nasıl öğrenebilirdi?! Bu ve benzeri yüzler-
ce soruyu aklettiğimizde bir peygamberin 
varlığı zorunludur. O da ilk peygamber, ilk 
insan Âdem aleyhisselam’dır.

İmân esasları ile mükellef olan Âdem 
aleyhisselam’ın oğullarının kendi başları-
na peygamber ve vahiy olmadan sorumlu 
olduğumuz imânın tüm esaslarını öğren-
meleri, Allah’ın zatî ve subutî sıfatlarını 
bilmeleri ve imân etmeleri, yaratılışımızın 
sebebi olan ibadetleri ve içeriklerini akıl 
ile tespit etmeleri ve sonra da kendi arala-
rında bu denli yüce imânî ve amelî mese-
lelerde Allah’ın murat ettiğine isabet edip 
hakta ittifak etmeleri mümkün olmazdı.

Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet-i seniyye’nin 
haber vermesi ve aklen de zorunlu olma-
sı ile şüphesiz biliyoruz ki Âdem aleyhis-
selam ilk insandır ve ilk peygamberdir. 
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˜ 80 ˜

˜ 81 ˜
Peygamberlerin beş özelliği vardır. 

Buna imân etmek zorunludur. 

Beş özellik: Sıdk, Emânet, Fetânet, İsmet 
ve Tebliğ.

Peygamberlerin adetleri 
mütevâtir seviyesine 

ulaşmayan sahîh bir çok 
rivâyette açıklanmıştır. 

Ancak asıl olan peygamberlere 
imân ederken adet üzerinden 

hareket edip “Şu kadar 
peygambere imân ettim.” demek 

değil de sayıya takılmadan 
hepsine imân etmek gerekir. 
Çünkü sayı belirterek imân 

edilir ise o sayının dışında bir 
peygamber kalmış olabileceği 

gibi peygamber olmayan da 
peygamber kabul edilmiş olabilir 

ki bu iki durumda da kişi imân 
etmiş olmaz. 
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Sıdk: Sözlerinde ve davranışlarında hep 
doğru ve hak üzere olmalarıdır.

Emânet: Din ve vahiy konusunda emin 
olup kendilerine indirilen emirlerde ve ya-
saklarda hiçbir şeyi gizlememeleridir.

Fetânet: Normal insanlar ile kıyaslan-
mayacak kadar akıllı olmalarıdır.

İsmet: Peygamberlikten önce veya sonra 
hiçbir haramı ve günahı işlememeleridir.

Tebliğ: Allah Teâlâ’nın gönderdiği her 
şeyi insanlara ulaştırmalarıdır.

˜ 82 ˜
Nebîler ismet (günah işlememe) özelliği 

üzerine yaratılmışlardır. 

Nebîler, nübüvvetlerinden 
önce ve sonra küçük veya 

büyük günahlardan, kâfirlikten 
ve çirkin davranışlardan 

münezzehtirler. Onlardan, 
günah olmayan, nebîlere özel 

adına “zelle” denilen hâdiseler 
meydana gelmiştir.
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Bu nedenle Kur’ân-ı Kerîm’de nebîler 

hakkında da kullanılan zenb veya zulüm 

gibi kelimelerin “günah” veya “zâlimlik et-

mek” diye dikkatsizce acele tercüme edil-

mesi beraberinde büyük hatâlar doğur-

maktadır. 

Bu konuyu doğru anlamak için bu tür 

lafızların sözlük mânâlarının; şirk, küfür, 

fısk, nifak ve zelle gibi birbirinden çok 

farklı mânâları da kapsadığını bilmemiz 

gerekir. Şunu bilelim ki zulüm ve zenb ke-

limesi nispet edildikleri kişilere göre farklı 

mânâlara gelir. Yani; zulüm kelimesi şirk 

koşanlara ve inkâr edenlere nispet edilir-

se inkâr ve şirk, mü’mine nispet edilirse 

günah ve ma’siyet, nebîlere nispet edilirse 

zelle anlamına gelir. Zenb kelimesi de böy-

ledir. Misal verdiğimiz bu iki kelime gibi 

isnat edildiği kişiye göre mânâsı değişen 

onlarca kelime vardır. 

Resûl-ü Ekrem Efendimiz diğer tüm pey-

gamberler gibi nübüvvetten önce de hiçbir 

şekilde putlara kesinlikle tapmamıştır, şirk 

koşmamıştır, büyük veya küçük hiçbir gü-

nahı işlememiştir.
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˜ 83 ˜
Resûl-ü Ekrem Efendimiz Muhammed 

sallallahu aleyhi ve sellem; Allah Teâlâ’nın 
habibi, kulu, son resulü, son nebîsi, seçtiği 
ve tertemiz kıldığı kuludur.

˜ 84 ˜
Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in nebîliği kı-

yâmete kadar devam edecektir.  

Kıyâmete kadar gelecek tüm insanlar ve 
cinler O’na imân etmek ve şeriatına tâbi ol-
mak ile sorumlu kılınmıştır. 

Mûsa aleyhisselam hayatta olsa 
Resûl-ü Ekrem Efendimiz’e uymaktan 
ve O’nun şeriatını yaşamaktan başka 
hiçbir şey ona helal olmazdı.

İsa aleyhisselam, kıyâmetten önce  gök-
ten ümmet-i Muhammed’den bir nefer 
olarak indirilecek; Kur’ân’a ve Sünnet-i 
Seniyye’ye tâbi olup Resûlullah’ın şeria-
tı ile hükmeden bir devlet başkanı ola-
caktır. Bir nebî olarak geri gelmeyecek-
tir. Çünkü son nebî Resûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellemdir.
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˜ 85 ˜

˜ 86 ˜
Nebîler için mucize haktır ve vardır. 

Nebîlerden, nebî olduklarını ispat etmek 
üzere sâdır olan hârikulade hâdiselere 
mucize denir. 

Resûl-ü Ekrem’in işareti ile Ay’ın ikiye 
ayrılması, Mekke’den Kudüs’e kervanlar 
ile aylarca gidilen bir mesafeyi Resûl-ü 

Resûl-ü Ekrem sallallahu 
aleyhi ve sellem  tüm 

peygamberlerden daha 
üstündür. 

Resûl-ü Ekrem Efendimiz, 
Âdem aleyhis selam’dan 

beri gelmiş geçmiş 
nebîlerin ve resûllerin 

en faziletlisidir/üstünüdür. 
O’nun bu faziletini 
kabul etmeyen kişi 

imândan çıkmış olur.
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Ekrem’in gecenin azıcık çok kısa bir vak-
tinde gitmesi, sonra miraça çıkarılması, 
Resûl-ü Ekrem’in parmaklarının arasından 
su akıtıp bin dört yüzden fazla sahabenin o 
sudan abdest alması ve daha bu kitapçıkta 
sayılamayacak kadar çok mucizeleri var-
dır. 

İbrahim aleyhisselam’ı ateşin yakma-
ması, Musa aleyhisselam’a verilen dokuz 
mucize ve İsa aleyhisselam’ın ölüleri dirilt-
mesi gibi çok misaller zikredilebilir. 

Tüm nebîlerin ve Resûl-ü Ekrem Efendi-
mizin mucizelerini kabul etmek, nebîlere 
imânın sahih ve makbul olmasının zorun-
lu şartlarındandır.

Her nebî gibi Resûl-ü Ekrem 
Efendimiz Sallallahu aleyhi ve 

sellem’in de nebîliğini ispat 
eden çok sayıda mucizesi 

vardır. O’nun mucizelerini 
inkâr eden kişi mü’min olamaz; 

kâfir ve zındıktır.
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˜ 87 ˜

Miraç hâdisesi Efendimiz Sallallahu 
aleyhi ve sellem uyanıkken bizzat bede-
ni ile göğe çekilerek ve sonra da Allah 
Teâlâ’nın dilediği yücelere doğru götürül-
mesi ile olmuştur. Bu konu böylece haktır.

˜ 88 ˜

Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in 
Mekke’den Kudüs’teki 

Mescid-i Aksa’ya 
götürüldüğünü kabul 

etmeyen kişi kâfir olur. 
Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in 
Miraç’a çıkarılması haktır. 

Kabul etmeyen kişi 
ehl-i sünnetten çıkmış sapıktır.

Nebîlerin, âlimlerin, şehitlerin 
ve hayırlı kulların 

şefaat etmeleri dinimizde 
sabit bir konudur.
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˜ 89 ˜

˜ 90 ˜
Resûl-ü Ekrem Sallallahu aleyhi ve 

sellem’in muhterem babası ve annesi kü-
für ve şirk üzerine vefat etmeyip, mü’min 
ve tevhit ehlidirler.

˜ 91 ˜
Resûl-ü Ekrem Sallallahu aleyhi ve 

sellem’in oğulları: Kasım, Tahir ve İbrahim 
radıyallahu anhumdur. 

˜ 92 ˜
Resul-ü Ekrem Sallallahu aleyhi ve 

sellem’in kızları; Fatıma, Rukiyye, Zeyneb ve 
Ümmü Gülsüm radıyallahu anhunne’dir.

Resûlullah Efendimiz’in 
günahkâr ve azabı hak etmiş 
büyük günah ehli mü’minlere 

şefaati haktır ve sabittir.
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˜ 93 ˜
Resul-ü Ekrem Efendimiz nübüvvet va-

zifesinde hiçbir eksiklik ve noksanlık yap-
mamıştır. 

***

5- AHİRETE İMAN

˜ 94 ˜
Ecel birdir.

˜ 95 ˜
Vefat eden kişinin üzerinde hasıl olan 

ölümü yaratan Allah Teâlâdır. 

˜ 96 ˜
Dünya hayatından sonra ebedî olan 

âhiret hayatı haktır. 

˜ 97 ˜
Ahirette hesaba çekilmek haktır ve sa-

bittir.
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˜ 98 ˜
Hayırlı ve şerli tüm ameller için âhirette 

mizan (ameller için tartı) haktır. 

Ancak bu tartının ve tartmanın mahi-
yeti hakkında izah yapmamız mümkün 
değildir. İçeriğinin nasıl olduğunu en iyi 
bilen Allah Teâlâ’dır.

˜ 99 ˜
Cennet ve cehennem haktır. 

˜ 100 ˜

İlgili âyet-i kerîmeler buna delil olduğu 
gibi Efendimiz’in miraç hâdisesi ve yüzler-
ce hadîs-i şerîf cennet ve cehennemin şu ân 
yaratılmış olup var olduğunu ve ebediyen 
yok olmayacağının delilleri ile doludur.

Âdem aleyhisselam’ın ve Havva Valide-
miz’in yaratılmasının anlatıldığı âyet-i ke-

Cennet ve cehennem yaratılmış 
olup şu ân vardır ve ebediyen 

de yok olmayacaktır. 
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rîmeler, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve 
sellem’in miraçta cenneti görmüş ve biz-
lere haber vermiş olması ve daha birçok 
delil ile cennet ve cehennemin şu an sabit 
olduğu haktır. Şu an var olduğunu inkâr 
eden imândan çıkmış olur. 

˜ 101 ˜
Mü’minler, cennete girdiklerinde beden 

gözü ile herhangi bir cihet, mesafe ve ma-
hiyeti belli olmaksızın Allah Teâlâ’yı cen-
netten görecekler. Mü’min, bunun hak ol-
duğuna itikat etmelidir.

Allah Teâlâ’yı âhirette görmek aklen 
mümkün olup Kur’ân ve Sünnet-i seniyye-
nin anlattığına göre vaciptir. 

˜ 102 ˜
Kıyamet gününde 

Resûl-ü Ekrem’e mahşer 
meydanında verilecek havz-ı 

kevser (kevser havuzu) haktır. 
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˜ 103 ˜
Âhirette, dünyada birbirlerine hakları 

geçmiş kişiler arasında amelleri ile kısas 
uygulanması haktır. 

Amellerinden alınacak kişinin hak sahi-
bine verilecek ameli olmadığında hak sahi-
binin günahlarından alınarak diğer kişiye 
yüklenecek olması haktır ve caizdir.

˜ 104 ˜
Cennette var olan huriler ebediyen ya-

şayacaklar; ölmeyeceklerdir. 

˜ 105 ˜

˜ 106 ˜
Kabir âleminde ruhun bedene tekrar 

iade edilmesi haktır. 

Allah Teâlâ’nın azabı ve 
sevabı ebedî olup hiçbir 

zaman son bulmayacaktır.
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˜ 107 ˜
Kabirde Münker ve Nekir’in hesaba çek-

mesi haktır.

˜ 108 ˜

˜ 109 ˜
Allah Teâlâ’nın kabir âleminde itaat 

eden mü’min kullarına nimetler ikram 
edecek olması haktır.

İtaat eden kullarına kabirde lezzetleri 
ulaştırması ve bu sebeple de onların be-
denlerini ve ruhlarını rahat ettirecek ol-
ması haktır. 

Allah Teâlâ, kabirde kâfirin acı duyaca-
ğı ve mü’minin de ikramdan lezzetleneceği 
bir hayatı yaratacaktır.

Kabrin sıkması ve kabir azabı 
kâfirlerin tamamı için ve bazı 
isyankâr müslüman kullar için 

haktır ve mümkündür.
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˜ 110 ˜
Allah Teâlâ her şeye bir ecel (müddet 

ve son) tayin etmiştir. Ancak cennet ve ce-
hennem yaratılmış oldukları hâlde, Allah 
Teâlâ onlara ebedîlik koymuştur; cennet 
ve cehennem katiyen son bulmayacaktır.  

˜ 111 ˜

˜ 112 ˜
Amel defterlerinin kıyamet gününde 

okunacağını tasdik ve ikrâr (kabul ettiğini 
dili ile ifade) etmek zorunludur. 

˜ 113 ˜
Kıyamet gününde hesabın hak olduğu-

na imân etmek gerekir.

Dünyada yaşayan mü’minlerin 
duâlarının ve sadakalarının 

vefat etmiş mü’minlere fayda 
vermesi haktır. 
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˜ 114 ˜
Cennete gidilen yolda cehennemin üze-

rine kurulan Sırat Köprüsü’nün varlığının 

hak olduğuna itikat etmelidir.

˜ 115 ˜
Allah Teâlâ, kendisi ile kulları arasında 

hiçbir vasıta olmadan kıyamet günü hesa-

ba çekecektir.

˜ 116 ˜
Ölümden sonra dirilmenin beden ola-

rak vâki olacağını hak kabul etmek zorun-

ludur.

˜ 117 ˜
Kıyametin vaki olması haktır.

˜ 118 ˜
Son nefeste imânsız gitmenin mümkün 

olduğuna inanmalı ve her daim son ne-

feste imânsız gitmekten korkmak ve Allah 

Teâlâ’ya sığınmak gerekir. 
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6- KADERE İMAN

˜ 119 ˜
Allah Teâlâ, hiçbir kulunu ne imâna ne 

de inkâra kulun iradesini devre dışı bıra-
kacak şekilde icbar etmemiştir (zorlama-
mıştır). 

Onları ne (kesbî imân ile) mü’min, ne 
de kâfir yaratmıştır. Onları sadece (fıtrî 
imân üzere) birer şahıs olarak yaratmıştır. 
İmânı, inkârı, isyanı ve itaati kullar kendi 
hür iradeleri ile kazanmaktadır.

˜ 120 ˜

Bu davranışlardan itaatlardan vacip 
olanlar; Allah Teâlâ’nın emretmesi, mu-
habbeti, rızâsı, ilmi, meşiyeti, kazâsı ve 
takdiri iledir.

Kulların tüm fiilleri 
gerçek anlamı ile kendi 

kazanımlarıdır. O fiilleri kullar 
hür iradeleri ile istedikleri için 

Allah Teâlâ yaratmaktadır. 
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Günahların hepsi de Allah Teâlâ’nın 
ilmi, kazâsı, takdiri, meşiyeti iledir. Ancak 
hiçbir isyana muhabbeti, rızası ve emret-
mesi yoktur.

˜ 121 ˜
Kadere imân etmek zorunlu bir esastır. 

Kişinin yazılan kaderi; yazılan muhtevaya 
kulu zorlayan bir mahiyet üzere değildir. 

Çünkü kader, kulun yapacaklarının va-
sıf olarak yazılmasıdır; hüküm olarak ya-
zılması değil. Şâyet hüküm olarak yazılsay-
dı kul yazılanı mutlaka işlemek zorunda 
kalırdı. Çünkü Allah Teâlâ’nın hükmünü 
hiçbir irade değiştiremez. Ancak kaderin 
vasıf olarak yazılması her bir kulu iradesin-
de hür kılmakta ve mecbur etmemektedir. 

˜ 122 ˜
Allah Teâlâ yaratılan her şeyi 

ezel ve ebed ilmi ile 
bilip yaratma sıfatı ile 

yaratmış ve hepsine 
kaderler takdir etmiştir.
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˜ 123 ˜
Mü’min, hayır ve şerrin Allah Teâlâ’nın 

takdiri ile meydana gelmesinin hak oldu-
ğuna inanmalıdır. 

˜ 124 ˜
Bir kişi şerrin Allah Teâlâ tarafından ya-

ratılmadığını iddia etse o kişi Allah Teâlâ’ya 
şirk koşmuş olacağı için kâfir olur. 

Zira fiillerde iki ayrı yaratıcı kabul et-
miş olur; hayrı yaratan Allah Teâlâ iken, 
şerri ise kendisi yaratmış olmaktadır. Bu 
ise şirktir.

˜ 125 ˜

˜ 126 ˜
Yaratılmışlar hakkında olacak her şeyi 

Levh-i Mahfuz’a yazan o Kalem haktır. 
Allah Teâlâ kaleme yazmayı emretmiştir. 

Hayrın ve şerrin takdirinin 
başkası tarafından olduğunu 
iddia eden kâfir olup; tevhid 

inancı da bâtıldır.
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˜ 127 ˜
Nebîlerden sonra insanlığın en faziletli-

leri sıra ile; Ebû Bekr es-Sıddîk radıyallahu 
anh sonra Ömer b. Hattâb el-Fârûk radı-
yallahu anh sonra Osman b. Affân ez-Zün-
nûreyn radıyallahu anh ve sonra da Ali b. 
Ebî Tâlib el-Murtaza radıyallahu anh’dır. 

Onlar hak üzerine kullar olup sadâkat, 
ihlas, huşû ve tevâzu ile kulluk etmişlerdir. 

Bizler dört halifenin hepsini severiz, 
onlara dostluk ederiz ve bu tertip üzere 
hilâfetlerini de hak biliriz. Onlar hakkında 
çirkin konuşmak; bid’at ve dalâlet fırkala-
rının işidir.

˜ 128 ˜
Sahâbe-i Kirâm’ın bir kısmı hayattay-

ken isimleri zikredilerek cennet ile müjde-
lenmiştir. 

Diğerleri ise Allah Teâlâ’nın rızasına er-
dikleri ve razı olundukları âyet-i kerîmeler 
ve Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem’in 
haber vermesi ile müjdelenmişlerdir. Hep-
sine cennet ve cennet nimetleri vaat edil-
miştir.
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Mü’min, sahâbeden şu on kişinin ismen 
cennet ile müjdelendiklerine şahâdet et-
melidir.

Ebû Bekir radıyallahu anh, Ömer radı-
yallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ali 
radıyallahu anh, Talha b. Ubeydullah radı-
yallahu anh, Said b. Ebî Vakkâs radıyalla-
hu anh, Zübeyr b. Avvam radıyallahu anh, 
Abdurrahman b. Avf radıyallahu anh, Saîd 
b. Zeyd radıyallahu anh ve Ebu Ubeyde b. 
el-Cerrâh radıyallahu anh

˜ 129 ˜

Ehl-i Sünnet ve’l-cemâatin sahâbe hak-
kındaki itikadı; sahâbenin tamamını tez-
kiye etmek ve Allah Teâlâ’nın ve Resûl-ü 
Ekrem’in andığı gibi hayırla ve övgüyle 
anmaktır. 

Resûlullah Sallallahu aleyhi ve 
sellem’in sahâbelerinden hiçbiri 

hakkında edep dışı kelime 
kullanılamaz ve hayırdan başka 

hiçbir kelime ile anılmazlar. 
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Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de sahâbe-i 
kirâm’ın hepsine cennette büyük mükafat-
lar vaat etmektedir.

Sahâbe-i kirâm’ı sevmek imânın alame-
ti, onları tenkit ve eleştiri ise nifakın alame-
tidir. Onlara buğzetmek, Fetih Sûresi’nde 
kâfirlerin özelliği olarak anlatılmaktadır.

˜ 130 ˜

Bu hâdiseler içtihat neticesi vaki oldu-
ğu için hatalı bile olsalar yine de bir sevap 
kazanırlar. Çünkü; Allah Teâlâ müçtehitle-
re, içtihatlarında isabet ederlerse iki sevap 
isabet edemezler ise bir sevap vadetmek-
tedir. 

Bazı sahâbe-i kirâm arasında 
vukû bulan bazı meseleler, 
nefsî ve hevaî arzular için 

değil; İslâm’ın esaslarına ve 
emirlerine olan hassaslıkları 

sebebiyle içtihatlarından 
kaynaklanmıştır. 
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˜ 131 ˜
Hz. Aişe radıyallahu anha annemiz Hz. 

Hadîce radıyallahu anha annemizden son-
ra cennet kadınlarının en üstünüdür. 

˜ 132 ˜

Temiz olduğu da âyet-i kerîmeler ile 
açıkça ifade edilmiştir. Buna rağmen ona 
iftira eden imândan uzak sapıktır. Ona 
zina iftira edenin kendisi veled-i zinadır.

˜ 133 ˜
Sahâbe-i kirâm’ın hepsi âdil şahsiyet-

lerdir. Rabbimiz sahâbe-i kirâmı ayet-i 
kerimelerde methederek âdil kılmış 
iken kim onların âdil olmadığını söyle-
yebilir? Sahâbe-i kirâm, Kur’ân-ı Kerîm’i 
ve Sünnet-i seniyyeyi bizlere ulaştıran en 
hayırlı mü’minler topluluğudur.

Hz. Aişe annemiz, 
Râfizilerin (Şîa’nın) her türlü 

iftiralarından temizdir. 
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˜ 134 ˜

Allah’ın dostları olan velilerden mey-
dana gelen harikulade hâdiselere kera-
met denir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuya delil olan 
çok kıssa zikredilmiştir; Ashab-ı Kehf’in 
yüzlerce sene uyutulması, Süleyman aley-
hisselam’ın isteği ile çok uzaklarda bulu-
nan Belkıs’ın tacını ve tahtını bir anda Asaf 
b. Berhıya isimli velinin getirmesi, nebî ol-
madığı hâlde Meryem validemizin yanın-
da normalde mümkün olmayacak şekilde 
yanına hiçbir kişi girip çıkmadığı ve ken-
disi de dışardan almadığı hâlde kışın yaz 
meyvesinin yazın da kış meyvesinin Allah 
Teâlâ tarafından hazır edilmesi, yine nebî 
olmayan Hızır aleyhisselam’ın Musa aley-
hisselam ile yolculukta yaptığı harikulade 
işlerin hepsi ve Musa aleyhisselam’ın pey-
gamber olması mümkün olmayan annesi-
ne Musa aleyhisselam’ın kundağını suya 

Evliyaların kerâmetleri 
haktır ve vardır. 
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bırakmasının emredilmesi kerametin mi-
salleridir.

Veli; kelime mânâsı olarak seven, sadık 
olan ve dost gibi anlamlara gelmektedir. 

Kerametler; velinin yüceliğini ve Allah 
Teâlâ katında ikrama nâil olduğunu göste-
rir. Her velinin üzerinde meydana gelen 
keramet aynı zamanda o velinin pey-
gamberinin de bir mucizesidir. Çünkü 
o veli peygamberine imân etmek ve onun 
dinini yaşamak ile veli olmaktadır. 

Bir kul çok itaat etmek ve amelinde ih-
laslı olmak ile Allah Teâlâ’ya yakın olursa; 
Allah Teâlâ da kuluna rahmeti, fazileti ve 
ikramı ile yakın olur.

˜ 135 ˜
Mü’min, bütün nebîlerin mertebeleri-

nin evliyanın derecelerinden daha üstün 
ve yüce olduğuna itikat etmelidir. Hiçbir 
velî (Allah dostu), nebî derecesine ula-
şamaz.

˜ 136 ˜
Mü’min, Allah Teâlâ’nın kusurlarından 

dolayı nice iyi kulları adâleti ile bedbaht 
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kılabileceğini nice kötü kimseleri de fazl-u 
keremi ile bahtiyar yapabileceğine itikat 
etmelidir. 

Yani bir insan iradesi ile dalâlete dü-
şecek bir iş yaptığında Allah Teâlâ’nın 
ona dalâleti vermesi adâletindendir. Bir 
insana da Allah Teâlâ’nın bahtiyarlığı 
vermesi fazl-u keremindendir. Yoksa kul 
bahtiyar olmayı yaptığı bir ameli ile hak 
ederek kazanmış değildir. Bahtiyarlık, Al-
lah Teâlâ’nın fazl-u keremi ile kula ihsan 
edilmiştir.

˜ 137 ˜
Kâfirlerin akılları, Nebîlerin ve mü’-

minlerin akıllarına eşit değildir.

˜ 138 ˜
Allah Teâlâ’ya karşı düşmanlık 
ve inkâr içinde olan kişilerin 

iradeleri ile meydana 
getirdikleri bazı harikulade 
şeyler mucize veya kerâmet 
değildir. Buna istidrac denir.
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İstidrac; onları ve onlara uyanları im-
tihan için ve içinde bulundukları inkâr 
ve düşmanlığa karşılık bir adâlet olarak 
âhirette azaplarını artırmak üzere verilir.

˜ 139 ˜
Mukim veya seferi hâlde mestler üzeri-

ne mesh etmek dinimizde meşru bir amel-
dir. 

Mestler üzerine mesh etmek ve Rama-
zan-ı Şerif gecelerinde yatsı namazı-
nın farzından sonra teravih namazı kıl-
mak Resûl-ü Ekrem Sallallahu aleyhi ve 
sellem’in sünnetidir. 

İmam-ı Azam Hazretleri’ne Ehl-i sünnet 
ve’l-Cemaat yolunun özellikleri soruldu-
ğunda şöyle cevap vermiştir: 

“Ebû Bekr es-Sıddık radıyallahu anh’ı 
ve Ömer Faruk radıyallahu anh’ın üstün-
lüğünü kabul etmen, iki damat; Osman 

Mestler üzerine meshetmeyi ve 
teravih namazını kabul etmemek 

itikaden sapık fırkalardan 
Râfızîlerin işidir. 
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radıyallahu ve Ali radıyallahu anh’ı sev-
men, mestler üzerine meshin varlığını 
dinden bilmen ve ister zâlim olsun ister 
muttaki her mü’min imamın arkasında 
namaz kılmayı kabul etmen.”

˜ 140 ˜

˜ 141 ˜
Yecüc ve Mecüc’ün çıkmasını bildiren 

haberler haktır ve gerçekleşecektir.

˜ 142 ˜
Kıyamet alâmetlerinden güneşin battığı 

yönden gerçekten doğmasını anlatan ha-
berler haktır ve gerçekleşecektir. 

Bu doğma mecaz mânâda olmayıp ha-
kikat anlamındadır. Güneş her insanın baş 
gözü ile göreceği bir mahiyette batıdan do-
ğacak doğudan batacaktır.

Kıyâmet alâmetlerinden 
olan Deccâl’in çıkmasını 

bildiren haberler haktır ve 
gerçekleşecektir.  
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˜ 143 ˜

˜ 144 ˜
Resul-ü Ekrem Efendimiz’den gerçekle-

şeceğine dair mütevâtir hadîs-i şerîfler 
ile bildirilen kıyâmet alametlerini kabul 
etmemek kişiyi imândan uzaklaştırır.

˜ 145 ˜

Bir takım kişilerin gördüğü sadık rüya-
lar veya feyz yolu ile kalbe gelen ilhamlar; 
herhangi bir dinî hükmü ve şer’î ameli ge-
rektiren deliller değildir.

Kulların dinen sorumlu oldukları imânî 
ve amelî tüm meseleler Kitap, Sünnet, icma 
veya müçtehitlerin içtihadı ile ortaya ko-

İsa aleyhisselam’ın gökten ineceği 
mütevâtir hadîs-i şerîfler ile 

sabittir, haktır ve gerçekleşecektir. 

İlham, dinî bir meselenin ve 
hükmün varlığına veya yokluğuna 

delâlet eden bir delil 
kesinlikle değildir. 
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nulmuştur; mü’min kullara verilen ilham 
veya rüyalar ile değil. 

˜ 146 ˜

˜ 147 ˜
Rüyalar inanç veya amel konularından 

hiçbir dini meselenin kaynağı ve delili 
değildir. İşte bu cihetle rüya ile amel edi-
lemez. Sadık rüyalar kişinin kendisi için 
bazı üzücü veya sevindirici haberleri ihti-
va edebilir. 

˜ 148 ˜
Mü’min, Müslümanların cemaati-

ne muhâlefet edemez. Yani Ehl-i Sünnet 
ve’l-cemâat (sahih inanç) üzere olanlara 
muhâlif olamaz.

˜ 149 ˜
Ehl-i kıbleden yaşı küçük veya büyük 

her müslümanın cenaze namazını kılma-
nın hak olduğunu bilmek gerekir.

Nebîlerin rüyası ve ilhamları 
ümmeti için delildir.
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˜ 150 ˜
Mü’min, Allah Teâlâ’yı seven kişiden 

ilâhî emirlerin bu muhabbet sebebi ile kal-
dırılmayacağını bilmelidir.

Bir insan ne kadar amel ederse etsin, ne 
kadar Mevla Teâlâ’yı severse sevsin bu du-
rumlar onu kulluktan muaf edemez.

˜ 151 ˜
Mü’min, Allah Teâlâ’nın 

rahmetinden ümit kesmenin 
küfür olduğunu bilmelidir.

˜ 152 ˜
Mü’min, bazı vakitlerde çalışmanın farz 

olduğunu bilmelidir. Zaruret hâli olmadık-
ça çalışmak farz değil; mübahtır. Ancak za-
ruret hâllerinde çalışmak farzdır. 

Her mübah işte olduğu gibi zaruret hâli 
dışında çalışan kişi de ailesinin nafakası, 
ümmetin daha da kuvvetlenmesi ve üm-
metin terakkisi gibi güzel niyetler ile ça-
lışır ise çalışması ona büyük sevaplar ve 
ecirler kazandırır.
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˜ 153 ˜
Rızık; Allah Teâlâ’nın canlılara ihsan 

edip onların da yediklerinin hepsine bir-
den verilen isimdir. 

Bu nedenle haram da rızık olabilir. 

Kul rızkına helal yolla mı yoksa haram 
yolla mı ulaşacak, bunda serbest olduğu 
için haram yola yönelmesi hâlinde günah 
kazanmış olur. 

Kullar helal veya haram rızıklarını ta-
mamlamadan ölmeyecekler. 

Hiçbir insanın bir başkasının rızkını ye-
mesi düşünülemez.    

˜ 154 ˜
Allah Teâlâ’nın katında 

kabul gördüklerine 
hüsn-ü zan ettiğimiz velileri 

ve sâlih kulları vesile edinmek 
câizdir. Böyle bir vesileye 
şirk demek sapıkların ve 

dalâlet ehlinin işidir.
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˜ 155 ˜

˜ 156 ˜
İcma ve hak içtihatları kabul etmemek 

bid’at ehlinin özelliğidir.

˜ 157 ˜

Resul-ü Ekrem Efendimiz’in 
sünnetini dinî meselelerin 

kaynakları arasında 
görmemek veya 

“hadîs-i şerîflerin 
delil olmayacağını” 

iddia etmek İslâm’dan uzak 
sapıkların inancıdır. 

İslâm’dan başka dinler bozulmuş 
veya bâtıl dinlerdir. O dinlere 

mensup olanların kurtulacağını 
iddia etmek küfürdür. 
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˜ 158 ˜
Kelime-i Tevhid; Lâ ilâhe İllallah Mu-

hammedun Resûlullah / Allah’tan başka 
hiçbir ilah yoktur ve Muhammed aleyhis-
selam Allah’ın resûlüdür. 

Kelime-i Şahâdet ise; “Eşhedu enlâ ilâhe 
illallah ve eşhedu enne Muhammeden ab-
duhu ve resûluhü / Ben şahitlik ederim ki 
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine 
şahitlik ederim ki Muhammed aleyhisse-
lam onun kulu ve resûlüdür. 

Bu iki cümleyi tasdik ve ikrâr eden kişi 
imân edip mü’min olmuştur. 

˜ 159 ˜

“Kelime-i tevhidden ikinci 
cümleyi kaldıralım” veya 

“ikinci cümleyi söylemeyenler de 
cennete girecek” demek 

kâfir olmaktır.
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˜ 160 ˜

˜ 161 ˜
Nasları; Kitap ve Sünnetten kesin bir 

hükme delalet eden delilleri, reddedip ka-
bul etmemek küfürdür. 

˜ 162 ˜
Kesin bir delille masiyet olduğu sabit 

olan küçük veya büyük bir günaha helal 
diye itikat etmek küfürdür.

˜ 163 ˜
Dinin yasaklarını basit ve 

önemsiz görmek küfürdür.

Dinin nasları (Kitap ve Sünnet) 
zahirlerine hamledilir. 
Zahirlerinden ayrılıp 

Bâtıniye’nin yaptığı gibi bir 
takım bâtınî mânâlara tevil 

etmek küfre sapmaktır. 
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˜ 164 ˜
Şeriat ile alay etmek küfürdür.

˜ 165 ˜

˜ 166 ˜

Gaibi bilmek Allah Teâlâ’ya ait bir hu-
sustur. Bu bilgiye kulların ulaşması hiç-
bir şekilde mümkün değildir. Ancak Allah 
Teâlâ’nın kullarına bildirmesi, mucize veya 
keramet yolu ile ilham etmesi müstesna.

˜ 167 ˜
İnsanların peygamberleri meleklerin 

peygamberlerinden daha faziletlidir.

Gaipten haber verdiği 
meselelerde herhangi bir 

kâhini tasdik etmek küfürdür.

Allah Teâlâ’nın kullarına 
hiçbir şekilde azap etmeyeceği 

güvenine sahip olmak küfürdür.
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˜ 168 ˜
Akıl; bazı şeylerin faydasının ve güzelli-

ğinin, bazı şeylerin de zararlarının ve kötü-
lüğünün kendisi ile anlaşıldığı bir araçtır. 

Kulun mükellef kılındığı emirleri ve 
nehiyleri kula vâcib / zorunlu kılan akıl 
değil şer’î delillerdir.

˜ 169 ˜
Peygamberler, kendilerine indirilen va-

hiyler ile insanlara gerekli hükümleri tarif 
ve tebliğ ettikleri gibi; Allah Teâlâ’nın on-
lara verdiği yetki ile bir çok konuda helâl 
veya haram kılmaktadırlar.

Allah Teâlâ, kullara mükellef oldukları 
imânî ve amelî tüm esasları resûlleri vası-
tası ile vacip kılmaktadır.

***



MUASIR SAPIK 

FİKİRLERDEN ve 

BİDAT İNANÇLARDAN

BAZILARI

DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
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Mü’min olmak nasıl önemli ise mü’min 
kalmak ve mü’min olarak ölmek de aynı 
derece önemlidir. Mü’min ölenler günahkâr 
da olsalar imânları olduğu için nihâyetinde 
ebedî olarak kurtuluşa; cennete erecekler-
dir. 

Ancak imân etmeyenler veya imânından 
sonra dinden herhangi bir sapıklık ile çık-
mış olup o hâl üzere ölenler çok ibadet etmiş 
olsalar bile ebediyen kurtuluşa eremeyecek-
lerdir. Bu nedenledir ki, mü’min imânını her 
türlü sapık inançtan ve hurafelerden uzak 
etmelidir.

Son dönemlerde ortaya çıkmış birçok 
sapık akım aslında tarih içerisinde varlığı 
devam etmiş sapık fırkaların günümüzdeki 
devam eden damarından başkası değildir. 

Bu küçük kitapçığımızda bu fırkalardan 
bazılarını sıralayacak olsak da her bir kar-
deşimiz bu konuda ehl-i sünnet bir âlime ve 
daha geniş çalışmalara müracaat ederek 
ortaya çıkan sapıklıklardan kendini ve so-
rumluluğu altındaki kişileri korumalıdır. 
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˜ 170 ˜

˜ 171 ˜
Müslüman beldelere “daru’l-harp/kâfir 

memleket” diyenler; amel etmeyi imânın 
zorunlu bir rüknü gördükleri için amelî 
hatası olan idarecileri kâfir kabul ettikle-
rinden Müslüman memleketleri de “daru’l-
harp” diye tarif etmektedirler. 

Bu fırkaların ellerine fırsat geçse o bel-
delerdeki Müslüman kadınları kendilerine 
cariye, mallarını ganimet ve canlarını ise 
helal görürler.

DEAŞ bu sapıklığın en bâriz bir misali-
dir. 

Hâricîlere göre büyük veya 
küçük günah işleyen kişi kâfirdir 
ve cehennemde ebedi kalacaktır. 
Zamanımızda amelî büyük veya 

küçük günahları nedeniyle 
mü’mine müşrik veya 

kâfir diyenler de İslâm’dan 
uzak sapık fırkadır.
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˜ 172 ˜

Zira bu fetvayı besleyen temel düşünce: 
“Türkiye kendisine savaş ilan edilmiş harp 
memlekettir ve faiz almakla alım gücüne 
zarar verilen kişi de harp yurdu vatandaşı-
dır.” bakış açısıdır.

İşte bu zihniyetin Haricî itikadından 
farkı yoktur. 

˜ 173 ˜ 

“Türkiye’de faiz almak helaldir” 
diye itikat etmek sapıklıktır.

“Kur’ân bize yeter” diyerek 
sünnet-i seniyyeyi, 
icma-ı ümmeti ve 
kıyas-ı fukahayı, 

hak mezheplerin içtihatlarını 
kabul etmemek 

büyük bir sapıklıktır.



Ömer Faruk Akkaya 105

Mezhep; bir müçtehidin hak olan içti-
hatların hepsinin adıdır.

Efendimiz sahâbe-i kirâmın içtihat et-
melerini emretmiş, tavsiye etmiş ve onayla-
mıştır. Bu nedenle “Resûlullah döneminde 
mezhep var mıydı?” demek tam anlamıyla 
cahilce bir sorudur. 

Mezhep içtihattır, içtihat ise Efendi-
miz tarafından emir ve tavsiye edilmiş-
tir. 

˜ 174 ˜
Sünnet-i seniyye olmadan

dinin emir ve 
nehiylerin ve içeriklerinin 

neler olduğunun meal okumak 
suretiyle anlaşılacağını iddia 

etmek tam bir sapıklıktır. 
Meal üzerinden 

dini  öğrenmeye kalkışmak 
Peygambersiz din 

uydurmak isteyenlerin 
projesidir; dalâlettir. 
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˜ 175 ˜
“Kur’ân-ı Kerîm’den aklın anlamayaca-

ğı âyet-i kerîmelerin çıkartılmasını” iddia 
etmek tam anlamı ile küfürdür.

˜ 176 ˜
Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen peygam-

berleri ve kıssalarını yaşanmamış uydur-
ma hikayeler olarak adlandırmak sapık-
lıktır ve küfürdür. Bu iddia Allah’ı yalana 
nispet etmektir. 

˜ 177 ˜
Dinimiz hak din İslâm ile muharref 

veya bâtıl dinler arası diyalog veya ortak 
esaslar iddiası ile hoşgörü ortamı tesis et-
meye çalışmak; bu asrın en büyük fitnesi-
dir ve Vatikan’ın müslüman Asya coğrafya-
sını Hristiyanlaştırma misyonuna hizmet 
etmektir.

˜ 178 ˜
Velilerin kerametini kabul etmeyenler 

ve hak bir tarikata bağlı olması sebebiyle 
ehli sünnet itikadına sahip mü’minleri müş-
rik ve sapık diye nitelendirmek dalâlettir.
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˜ 179 ˜

˜ 180 ˜
Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem’i 

amelde kusura ve tebliğde eksikliğe nispet 
etmek dalâlettir.

Resûl-ü Ekrem Efendimiz’e istiğfarın 
emredilmesi günahından dolayı değil; üm-
metine örnek olması, istiğfar okumanın 
kalbe kemalât kazandırması ve kalbe ge-
nişlik vermesi sebebiyledir. 

Resûl-ü Ekrem Efendimiz’e istiğfarın 
emredilmesi tebliğde herhangi bir kusur 
sebebiyle değildir. Tebliğde hiç bir kusur 
etmemiştir ve günahtan korunmuştur.

Meşru ahkâma riâyet eden 
evliyaya bir mü’minin nefis 
terbiyesi için gidip intisap 
etmesini “putçuluk” veya 

“ilah edinmek” gibi sözler ile 
adlandırmak sapık ve dalâlet 

fırkalarının özelliğidir.
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˜ 181 ˜
Dinin hükümlerini yerine getirecek, ce-

zalarını uygulayacak, vatan sınırlarını ko-
ruyacak, askeri teçhiz edecek, başkaldıran-
ları, yol kesicileri ve yağmacıları kahrede-
cek, Cuma ve bayram namazlarını ikame 
edecek, kullar arasında vaki olan hususlar-
da çekişmeleri kesecek, haklara müteallik 
şahitlikleri kabul edecek, velileri olmayan 
çocukları evlendirecek ve ganimetleri da-
ğıtacak güçte bir devlet adamının olması 
Müslümanlar için dînen zorunludur. 

˜ 182 ˜

Müslüman bir idarecide bulunması ge-
rekli olanlar; ahkâmı yerine getirmeye 
kudret sahibi, siyaset ehli, İslâm diyarları-
nın sınırlarını korumayı bilen ve zalimden 
mazlumun hakkını alabilen olması gere-
kir.

Müslümanları idare eden devlet 
başkanının mü’min olması 

zorunludur. Günah işlememesi 
şart değildir. 
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˜ 183 ˜
Müslüman bir devlet başkanına günahı 

ve zulmü sebebiyle isyan başlatılamaz. İs-
yan etmeden zulmün bertaraf olması için 
nasihat yolu tercih edilir.

˜ 184 ˜
Mü’min devlet adamına beddua etmek 

ve ona karşı halkı ferdî veya kitlesel ayak-
lanmaya ve isyana çağırmak dalâlettir.

Ehl-i sünnet inancımızda devlet 
adamlarımız bize zulmetseler bile onla-
ra isyan etmek, halkı onlara karşı tahrik 
etmek ve beddualar etmek câiz değildir. 
(bkz. Akaid-i Tahavî) Usulüne uygun nasi-
hate devam edilirken bir yandan da sabre-
dilir ama isyan edilmez.

˜ 185 ˜
“Devletin tayin ettiği imamların 

arkasında Cuma, bayram vs. 
namazlar kılınmaz” 

demek dalâlettir. 
İtikadı bozuk olmadıkça 

arkasında namaz sahihtir. 
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˜ 186 ˜
Yahudilerin, Hristiyanların veya bâtıl 

din mensuplarının cennetlik olduğuna 
inanmak küfürdür.

˜ 187 ˜
Sahâbe-i kirâmı sevmek imândandır. 

Onlardan birine veya birçoğuna buğze-
denler dalâlet ehlidir.

˜ 188 ˜
Sakal-ı şerif başta olmak üzere Resûl-ü  

Ekrem Efendimiz’in emanetleri veya eşya-
ları ile teberrük yapan sâlih kulları sapık-
lığa ve şirke nispet etmek; ehl-i sünnetten 
uzak, sapık fırkaların işidir.  

Sâlihlerin eşyaları ile teberrük (onun 
vesilesi ile Allah’tan bereket umarak eş-
yayı kullanmak) veya tevessül (bereket 
umarak ve Allah’tan isteğinin yerine gel-
mesi için Sâlihleri veya eşyalarını aracı et-
mek) peygamberlerin âdetindendir. Yakup 
aleyhisselam kıssasında olduğu gibi Yusuf 
aleyhisselam’ın gömleği ile teberrük ve te-
vessül yapmıştır. 
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Sahâbe-i kirâma Efendimiz sallallahu 
aleyhi ve sellem ihramdan çıktıklarında 
mübarek şa’r-ı şeriflerini (saçlarını) dağıt-
tırmışlardır. Bu misaller teberrük ve teves-
sülün delillerindendir. 

Teberrük ve tevessül şirk veya küfür de-
ğildir.

˜ 189 ˜
Ayet-i kerimelerde veya hadis-i şerifler-

de “Allah’ın eli” veya “Allah’ın yüzü” diye 
zikredilenler Allah Teâlâ’nın sıfatlarıdır. 
Âyet-i kerîmelerde ve hadis-i şeriflerde 
bunlar hakkında bir izah olmadıkça kendi 
aklımızla te’vil ve izah yapamayız.

˜ 190 ˜
Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği dönemde 

bazı âyet-i kerîmeler, bazı âyetleri nesh 
etmiştir. Neshin varlığı âyet-i kerîme ve 
hadis-i şerifler ile sabittir.

Sarhoşluk veren içecekler hakkında 
inen âyet-i kerîmeler bunun en bariz özel-
liğidir. Kur’ân-ı Kerîm’de neshin varlığını 
kabul etmemek dalâlettir. 
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Yahudiler “Tevrat’ın kıyamete kadar 
var olacağı” sapık inancını Müslümanlara 
kabul ettirmek için NESH’İN varlığını ka-
bul etmeme fitnesini bizlerin arasına sok-
mak istemektedirler. Zira neshin varlığını 
kabul etmemek; hem Kur’ân-ı Kerîm’de 
açıkça belirtilen bir hükmü kabul etme-
mek olduğu gibi aynı zamanda Yahudi’nin 
hedeflediği fitnesine de âlet olmaktır.  Çün-
kü neshi kabul etmeyen Kur’ân-ı Kerîm’in 
diğer kitapları neshetmediği fitnesine de 
zihnen hazırlanmış olacaktır.  

˜ 191 ˜
Kur’ân-ı Kerîm, geçmiş ilahî kitapların 

bozulmamış hâliyle de olsa hepsini amelî 
açıdan hükümsüz kılmıştır. Biz o kitapla-
rın indirildiğine imân ederiz. 

Ancak şu ân onların bozulmamış hâlleri 
elimizde olsa bile Kur’ân-ı Kerîm’i bırakıp 
onlar ile zerre kadar amel etmek; İslâm’dan 
ayrılıp kâfir olmaktır.

˜ 192 ˜
Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem’in 

helal ve haram kılma yetkisinin olmadığı-
nı iddia etmek küfürdür. 
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Dinimizde bazı farzlar ve haramlar, biz-
zat Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem 
tarafından helal ve haram kılma maka-
mında olması ile konulmuştur. 

˜ 193 ˜
Dinin dünyevî işlere karışmayacağını; 

dinin sadece namaz, oruç ve hacc gibi iba-
detler ile sınırlı olduğu inancı küfürdür.

Dinin hayatın diğer alanlarına karışma-
yacağı düşüncesi; dinin gönderiliş amacı-
na ve muhtevasına her şeyi ile zıt tam bir 
dalâlettir. 

 Din, kulların dünya ve âhiret saadeti 
için indirilmiş ilahî hükümler bütünüdür. 
Binaenaleyh dinimiz; bizim ana karnına 
düştüğümüz meni hâlimizden âhirete ka-
dar tüm hâllerimizi ilahî nizam ve hüküm-
ler ile kuşatmaktadır.

˜ 194 ˜
Dinin bazı hükümlerini kabul edip bir 

veya birçok zorunlu hükmünü kabul etme-
mek imândan çıkmaktır. 

Mü’min dinin tüm emir ve yasaklarını 
kabul etmiş kişidir. Amelde eksikliği olsa 
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bile kabulü yerinde ise yine mü’mindir. 
Ancak kabulden ayrılırsa imân ondan çı-
kar.

˜ 195 ˜

˜ 196 ˜
Kader inancını kabul etmemek sapıklık-

tır.

˜ 197 ˜

Medine-i Münevvere’de Ravzâ-ı Mutah-
hara’da Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in kabr-i 
şerîfi vardır. Bir çok hadîs-i şerîfte Efen-
dimiz, vefatından sonra kendisini ziyaret 
edenler için büyük müjdeleri haber ver-
miştir. 

Kur’ân-ı Kerîm’in tarihsel 
olduğunu iddia etmek küfürdür.

Âlemlere rahmet olarak 
gönderilen Efendimiz’i ziyaret 
etmeyi bid’at ve hurafe kabul 

etmek sapıklıktır.
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˜ 198 ˜

Zira onlar imân edip sahâbe olduktan 
sonra nice Müslümanların gösteremeyece-
ği kahramanlıkları göstermişlerdir. Onlara 
düşmanlık veya eleştiri ile meşgul olmak; 
Şia inancından etkilenmişlerin işidir. 

˜ 199 ˜

˜ 200 ˜
Tüm ibadetlerimiz Rabbimizin emri, 

Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in uygulaması 

Muâviye radıyallahu anh’a ve 
Ebû Süfyan radıyallahu anh’a 

husumet beslemek 
bidat ehlinin özelliğidir.

Ezan-ı muhammedî ve namaz 
başta olmak üzere ibadetlerin 

Arapça’dan başka dillerde 
olmasını savunmak ve 

uygulamak; İslâm şîarlarına 
düşmanlık edenlerin işidir.
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ve ilgili hadîs-i şerîflerin beyanı ile kamerî 
takvime göre konulmuştur. Bu ibadetlerin 
miladi takvime göre sabitlenmesini savun-
mak dalâlettir.

˜ 201 ˜

˜ 202 ˜
 Allah Teâlâ katında sahih ve 

makbul bir imân üzere olmadığı 
hâlde savaşarak ölmüş bir kişiyi 
şehit diye adlandırmak dalâlettir. 
Gayrî meşrû bir dâvâ için (devlete 

isyan ederek vatan toprağını 
bölmeye çalışmak vb.) isyan 
içindeyken öldürülene şehit 

denilmesi sapıklıktır ve eşkıyalığı 
meşrû görme dalâletidir.

Gün içinde vakitli olarak 
farz kılınmış namazın 

beş vakit olduğunu kabul 
etmemek küfürdür. 
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 ˜ 203 ˜

˜ 204 ˜
 Cebrail aleyhisselam nurdan yaratılmış 

bir melek olduğu hâlde bu inançtan “Ceb-
rail’den maksat vahiydir” diye bâtıl bir te’vil 
yoluna kaçarak Cebrâil aleyhisselam’ın 
melek olduğunu inkâr etmek küfürdür. 

Cebrail aleyhisselam cihat ve savaş 
âyetlerini indirdiği için Yahudiler O’na 
düşman olmuşlardı. Daha sonraları bu 
düşmanlık, bir çok yollar ile “Cebrail’den 
maksat indirilen vahiydir” iddiası ile Müs-
lümanların arasına sokulup melek inancı-
nın tahrif edilmesi amaçlanmıştır. 

˜ 205 ˜
Tenasüh ve reenkarnasyon; ölen kişinin 

ruhunun en olgun seviyeye gelene kadar 

İslâm’a ve dinin şiarlarına 
alenen düşmanlık etmiş olanları 

rahmet ve mağfiret ile anmak 
dalâlettir. Bizzat bu konuda 

gelen ayet-i kerimeler ile 
yasaklanmıştır. 
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başka bir kişinin bedenine geçip tekrar 
dünya hayatına devam edeceğine inanmak 
küfürdür.  

Bunun varlığına inanmak ölüm, ecel, 
kabir, hayat gibi başlıca kavramlar açısın-
dan değerlendirdiğimizde tamamen küfür 
olduğu aşikârdır. 

˜ 206 ˜
Allah Teâlâ’nın, dünyalık işlere ve dün-

ya hayatının nizamına yönelik ilâhî kanun-
lar koymadığını iddia etmek küfürdür. 

Tüm insanlar ve cinler kulluk gayesi 
için yaratılmıştır. Bu gayenin ise ancak ila-
hi buyruklar ile, yani; din ile tesis edileceği 
hem aklen hem de dinimizin kaynakları ile 
apaçık beyan edilmiştir. Din, insanın her 
anına yönelik emirler ve yasaklar ortaya 
koyduğu için kâmildir ve noksansızdır. 

İnsanın dünya hayatını kendi isteğine 
göre hiçbir ilahi emre bağlı olmaya gerek 
kalmaksızın tanzim edeceğini ve insanın 
ilahi buyruklara ihtiyacı olmadan kendi-
ne yeteceğini iddia etmek insanın kendini 
ilahlaştırılmasıdır.  
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˜ 207 ˜
Ölümden sonra dirilmeyi inkâr etmek 

küfürdür. 

Kur’ân-ı Kerim’de birçok ayet-i kerime-
de ve hadis-i şeriflerde öldükten sonra tek-
rar dirilmenin olacağı ve insanların dünya 
hayatının hesabını vermek için ilahi huzu-
ra toplanacakları kesin bir şekilde beyan 
edilmiştir. 

˜ 208 ˜
Ölümden sonra hayatın ebedî olmadığı-

nı iddia edip, ebedî hayatın varlığını inkâr 
etmek küfürdür.

˜ 209 ˜
Ruhun ölümle yok olacağına inanmak 

küfürdür.

˜ 210 ˜
Dünyevi yaşamdan sonra herhangi bir 

ceza veya mükâfatın olmayacağını iddia 
etmek küfürdür.
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˜ 211 ˜
Meleklerin varlığını kabul etmemek kü-

fürdür.

˜ 212 ˜
Allah Teâlâ dünya hayatında kullarını 

imtihan için şeytanı ve yardımcılarını ya-
ratmış ve onlara mühlet vermiştir. 

Şeytanın varlığını kabul etmemek kü-
fürdür. Şeytanların en büyüğü İblis’tir. 
İblis, Âdem aleyhisselam yaratılana kadar 
imân üzere iken daha sonra kendine ve-
rilen emri kabul etmeyip kâfir olmuştur. 
Bundan sonra ise kıyamete kadar imtihan 
gereği ona mühlet ve olağanüstü imkanlar 
verilmiştir. 

Müslümanın vazifesi kendisini şeytan-
ların tuzaklarından Allah’a sığınarak ko-
rumaktır.
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