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TAKDİM
Hamd, Allah’a mahsustur.Salât ve selâm da
kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan
Muhammed’e, âline ve ashâbına olsun.
Değerli âlim Muhammed b. Sâlih el-Useymîn
kardeşimizin özet olarak derlediği, Allah Teâlâ’nın
birliğine, O’nun isim ve sıfatlarına, meleklerine,
kitaplarına,

peygamberlerine,

âhiret

gününe,

kaderin hayır ve şerrine îmân konularını içeren ehli sünnet vel-cemaat itikadını kapsayan kıymetli
eserini dinledim.
Hiç şüphesiz ki yazar, ehl-i sünnet vel-cemaat
itikadını derleme konusunda en güzelini yapmış,
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
âhiret gününe, kaderin hayır ve şerrine îmân
konularında ilim talebesinin, erkek ve kadın her
müslümanın ihtiyaç duyduğu şeyleri zikretmiştir.
Buna ilâve olarak itikad konusunda yazılan birçok
kitapta bulunmayan pek çok faydaları bu kitapta
zikretmiştir.
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Allah Teâlâ ona mükâfatını versin, ilim ve
hidâyetini artırsın.Bu ve başka konularda yazmış
olduğu kitaplarını müslümanlara faydalı kılsın.
Bizleri, onu ve diğer müslüman kardeşlerimizi
hidâyete eren ve gerekli bir bilgiye sahip olup Allah
Teâlâ’nın dînine dâvet edenlerden eylesin.
Hiç şüphesiz ki Allah, hakkıyla işiten ve
(kullarının dâvetine icâbet etmek için onlara) yakın
olandır.
Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed’e,
âline ve ashâbına salât ve selâm eylesin.
Allah Teâlâ’nın affına muhtaç;
Abdulaziz b. Abdullah b. Baz
-Allah onu affetsin-
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Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Güzel sonuç (cennet), Allah’tan gereği gibi korkan
muttakîler içindir.Düşmanlık ancak zâlimleredir.
Allah’tan başka hakkıyla ibâdet edilecek hiçbir
ilâhın olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının
bulunmadığına, Muhammed-sallallahu

aleyhi

ve

sellem-’in

Allah’ın kulu ve elçisi, peygamberlerin sonuncusu
ve muttakîlerin önderi olduğuna şehâdet ederim.
Allah’ın salât ve selâmı, O’na, âline, ashâbına
ve kıyâmete kadar onlara en güzel bir şekilde tâbi
olanların üzerine olsun.
Hiç şüphesiz ki Allah Teâlâ, elçisi Muhammed
-sallallahu aleyhi ve sellem-’i

âlemlere rahmet, mü’minlere

güzel bir örnek ve bütün kullara da huccet olması
için hidâyet ve hak dîn ile göndermiştir.
Allah Teâlâ, kullarının yararına olan her şeyi,
onların dînî ve dünyevî hallerini düzeltmek,onların
doğru inanca,sağlam amellere, güzel ahlâka ve yüce
bir terbiyeye sahip olmaları için Muhammed-sallallahu
aleyhi ve sellem-’e

açıklamıştır.

indirdiği Kur’an-ı Kerim

ve hikmetle
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Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem- ümmetini, gecesi
gündüz gibi apaçık bir yol olan İslâm dîni üzere
bırakmıştır. O yoldan uzaklaşan helâk olur.
Allah Teâlâ ve O’nun elçisinin çağrısına uyan
sahâbe, tâbiîn ve onlara en güzel bir şekilde tâbi
olan ümmeti bu hak yolda yürümüş; itikad, ibâdet,
ahlâk ve terbiye yönünden şeriatını tatbik ederek
O’nun sünnetine sımsıkı sarılmışlardır.Böylelikle
onlara düşmanlık besleyen veya aykırı davrananların kendilerine hiçbir zarar veremeyecek ve Allah
Teâlâ’nın emri gelip kıyâmet kopuncaya dek bu hak
yol üzere olan tâife, sadece onlar olmuşlardır.
Bizler, Allah’a hamdolsun onların yolunda
yürüyen, onlar gibi Kur’an ve sünnetle hidâyete
eren, bunu Allah’ın üzerimizdeki bir nimeti olarak
gören ve her mü’minin böyle olması gerektiğine
inananlarız.
Bizleri ve müslüman kardeşlerimizi dünya ve
âhirette “Lâ ilâhe illallah” sözü ile sâbit kılmasını ve
bizlere tarafından rahmet ihsan etmesini Allah
Teâlâ’dan dileriz.Şüphesiz ki O, karşılıksız ve çok
verendir.
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Bu konunun önemi ve kulların bu konuda
birçok görüş ayrılığına düşmeleri sebebiyle Allah’a,
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret
gününe, kaderin hayır ve şerrine inanmak olan ehli sünnet vel-cemaat itikadımızı özet olarak kaleme
almayı uygun gördüm.
Allah Teâlâ’dan, bu çalışmamı kerîm vechine
ve O’nun rızâsına uygun, kullarına da faydalı
kılmasını dilerim.

Muha mmed b. Sâ lih e l-Use ymîn
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Bizim İnancımız
Allah Teâlâ’ya, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaderin hayır
ve şerrine inanmaktır.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın rubûbiyyetine yani O’nun
yegâne Rab ve yaratıcı, kâinattaki her şeyin sahibi
ve her şeyi çekip çeviren olduğuna inanırız.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın ulûhiyyetine yani O’nun hak
ilâh olduğuna ve O’nun dışında ibâdet edilen bütün
ilâhların bâtıl olduğuna inanırız.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın isim ve sıfatlarına yani O’nun
güzel isimleriyle yüce ve kemâl sıfatlara sahip
olduğuna inanırız.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın bu konudaki vahdâniyyetine
yani rubûbiyyet, ulûhiyyet, isim ve sıfatlarında
hiçbir ortağının bulunmadığına inanırız.
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Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺻ ﹶﻄِﺒ ْﺮ ِﻟ ِﻌﺒَﺎ َﺩِﺗ ِﻪ ﻫَـ ﹾﻞ
ْ ﺽ َﻭﻣَﺎ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬﻤَﺎ ﻓﹶﺎ ْﻋُﺒ ْﺪ ُﻩ ﻭَﺍ
ِ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
} َﺭ ﱡ
[65: ]ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ اﻵﻳﺔ

{ ﺎَﺗ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﹶﻟﻪُ َﺳ ِﻤﻴ

“(Allah) göklerin, yerin ve her ikisi arasında bulunanların
Rabbidir (her şeyin sahibi, yaratanı ve çekip-çevirenidir).O halde
(Ey Muhammed!) O’na ibâdet etmekte sabırlı ol.Hem O’nun bir
benzeri olduğunu biliyor musun?.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasıflandırdığı gibi olduğuna inanırız:

ﺤ ﱡﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻴﱡﻮ ُﻡ ﹶﻻ َﺗ ﹾﺄﺧُﺬﹸﻩُ ِﺳَﻨﺔﹲ َﻭ ﹶﻻ َﻧ ْﻮﻡٌ ﱠﻟ ُﻪ ﻣَﺎ ﻓِﻲ
َ } ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻻ ِﺇﻟﹶـ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ
ﺸ ﹶﻔﻊُ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑِﺈ ﹾﺫِﻧ ِﻪ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﻣَﺎ
ْ ﺽ ﻣَﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ
ِ ﺕ َﻭﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺍﻟ ﱠ
ﺸ ْﻲ ٍﺀ ﱢﻣ ْﻦ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤ ِﻪ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑﻤَﺎ ﺷَﺎﺀ
َ َﺑ ْﻴ َﻦ ﹶﺃْﻳﺪِﻳ ِﻬ ْﻢ َﻭﻣَﺎ َﺧ ﹾﻠ ﹶﻔ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ ﻳُﺤِﻴﻄﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ
ﺽ َﻭ ﹶﻻ َﻳﺆُﻭ ُﺩ ُﻩ ِﺣ ﹾﻔ ﹸﻈ ُﻬﻤَﺎ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ َﻌ ِﻠ ﱡﻲ
َ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
َﻭ ِﺳ َﻊ ﻛﹸ ْﺮ ِﺳﱡﻴﻪُ ﺍﻟ ﱠ
[255: ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ

{ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ُﻢ

“Allah, O’dur ki kendisinden başka hakkıyla ibâdet edilecek
hiçbir ilâh yoktur.O, Hayy’dır, Kayyûm'dur.Kendisine ne bir
uyuklama, ne de bir uyku gelir.Gökte ve yerde ne varsa hepsi

1
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O'nundur.İzni olmadan hiç kimse O'nun yanında başkasına
şefâat edemez.O'nun ilmi, (kâinâtta olmuş, şimdi olan ve gelecekte
olacak olan) her şeyi kuşatmıştır.O, kullarının (gelecekte yapacaklarıyla geçmişte yaptıklarının) hepsini bilir.O bildirmedikten
sonra kullarından hiç kimse, O'nun ilmine erişemez.O'nun
kürsüsü, gökleri ve yeri içine alır.Gökleri ve yeri korumak O'na
zor gelmez.O, (zâtı ve sıfatları ile bütün yarattıklarından) yüce ve
büyüktür."1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasıflandırdığı gibi gibi olduğuna inanırız:

ُﺸﻬَﺎ َﺩ ِﺓ ﻫُـ َﻮ ﺍﻟـ ﱠﺮ ْﺣ َﻤﻦ
ﺐ ﻭَﺍﻟ ﱠ
ِ } ُﻫ َﻮ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ﺇِﻻ ﻫُ َﻮ ﻋَﺎِﻟﻢُ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﻴ
ُﺱ ﺍﻟﺴﱠﻼ ُﻡ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﻦ
ُ  ﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ﺇِﻻ ﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ َﻤ ِﻠﻚُ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪﱡﻭ،ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ
 ﻫُ َﻮ ﺍﻟﻠﱠـ ُﻪ،ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
ْ ﺠﺒﱠﺎ ُﺭ ﺍﹾﻟﻤَُﺘ ﹶﻜﱢﺒﺮُ ُﺳ ْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋﻤﱠﺎ ُﻳ
َ ﺍﹾﻟﻤُ َﻬ ْﻴ ِﻤﻦُ ﺍﹾﻟ َﻌﺰِﻳ ُﺰ ﺍﹾﻟ
ﺴﱢﺒﺢُ ﻟﹶـ ُﻪ ﻣَـﺎ ﻓِـﻲ
َ ﺴﻨَﻰ ﻳُـ
ْﺤ
ُ ﺼ ﱢﻮﺭُ ﹶﻟﻪُ ﺍ َﻷ ْﺳﻤَﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ
َ ُﺍﹾﻟﺨَﺎِﻟﻖُ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﺭﺉُ ﺍﹾﻟﻤ
[24-22: ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ

{ ﺤﻜِﻴ ُﻢ
َ ﺽ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ َﻌﺰِﻳ ُﺰ ﺍﹾﻟ
ِ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺍﻟ ﱠ

“Allah, O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh olmayan, gizli
ve açık olanı bilen, Rahman (rahmetiyle her şeyi kuşatan) ve
Rahîm’dir (mü’minlere çok merhametlidir).Allah, O’ndan başka

1
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ibâdete lâyık hiçbir ilâh olmayan, mülkün sahibi, her türlü
noksanlıktan münezzeh (her türlü kusurdan uzak) olan, selâmet
veren, (açık âyetlerle gönderdiği peygamberlerini) tasdik eden,
(kullarının yaptıklarını) gözetleyen, Azîz (mağlûp edilemeyen),
Cebbâr (gücüyle bütün kullarını kahredip hepsini kendisine boyun
eğdiren) ve Mütekebbir (azamet sahibidir).Allah, (ibâdette kendisine
ortak koşulan şeylerden) münezzehtir.Allah, yaratandır, (hikmeti
gereği) var eden ve (yarattıklarına dilediği gibi) şekil verendir.
Güzel isimler (ve yüce sıfatlar) O’nundur. Göklerde ve yerde ne
varsa, hepsi O’nu tesbîh eder.O, (düşmanlarından şiddetli bir
şekilde intikam alacak kadar) güçlü ve (yarattıklarının işlerini idâre
edecek kadar) hakîm’dir.” 1

Bizler,
Göklerde ve yerde ne varsa, hepsinin Allah
Teâlâ’nın mülkü olduğuna inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺨﻠﹸﻖُ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُﺀ َﻳ َﻬﺐُ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﻳﺸَﺎ ُﺀ ِﺇﻧَﺎﺛﹰﺎ
ْ ﺽ َﻳ
ِ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﻚ ﺍﻟ ﱠ
ُ } ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﻣ ﹾﻠ
ﺠ َﻌﻞﹸ ﻣَﻦ َﻳﺸَﺎ ُﺀ
ْ  ﹶﺃ ْﻭ ﻳُ َﺰ ﱢﻭﺟُﻬُ ْﻢ ﹸﺫ ﹾﻛﺮَﺍﻧًﺎ َﻭِﺇﻧَﺎﺛﹰﺎ َﻭَﻳ،َﻭَﻳ َﻬﺐُ ِﻟﻤَﻦ َﻳﺸَﺎ ُﺀ ﺍﻟ ﱡﺬﻛﹸﻮ َﺭ
[50-49: ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى

1
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{ٌَﻋﻘِﻴﻤًﺎ ِﺇﱠﻧﻪُ َﻋﻠِﻴﻢٌ ﹶﻗﺪِﻳﺮ
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“Göklerin ve yerin mülkü, Allah’ındır.O dilediğini yaratır.
(Kullarından) dilediğine sadece kız, dilediğine de sadece erkek
çocukları bahşeder. Dilediğine kız ve erkek çocuklarını birlikte
bahşeder, dilediğini de kısır bırakır.Şüphesiz ki O, (niçin
yarattığını) en iyi bilen ve (dilediğini yaratmaya) gücü yetendir.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasıflandırdığı gibi olduğuna inanırız:

ﺕ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
 ﹶﻟﻪُ َﻣﻘﹶﺎﻟِﻴـﺪُ ﺍﻟـ ﱠ،ُﺼﲑ
ِ ﺴﻤِﻴ ُﻊ ﺍﻟَﺒ
ﺲ ﹶﻛ ِﻤ ﹾﺜ ِﻠ ِﻪ َﺷ ْﻲﺀٌ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠ
َ } ﹶﻟ ْﻴ
{ ٌﻕ ِﻟﻤَﻦ َﻳﺸَﺎ ُﺀ َﻭَﻳ ﹾﻘ ِﺪﺭُ ِﺇﱠﻧﻪُ ِﺑﻜﹸـ ﱢﻞ ﺷَـ ْﻲ ٍﺀ َﻋﻠِـﻴﻢ
َ ﺽ َﻳ ْﺒﺴُﻂﹸ ﺍﻟ ﱢﺮ ْﺯ
ِ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
[12 -11: ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى

“(Yarattıklarından) hiçbir şey, (ne zâtında, ne isim ve sıfatlarında,
ne de fiillerinde) O’na benzer.O, hakkıyla işiten ve görendir.
Göklerin ve yerin mülkü O’nundur, rahmet ve rızıkların
anahtarları O’nun elindedir.O, dilediğine rızkı bol verir,
dilediğinden de kısar.Hiç şüphesiz ki O, her şeyi bilendir.”2

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasıflandırdığı gibi olduğuna inanırız:

1
2
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ﺴَﺘ ﹶﻘ ﱠﺮﻫَﺎ
ْ ﺽ ِﺇ ﱠﻻ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺭ ْﺯﻗﹸﻬَـﺎ َﻭَﻳ ْﻌﻠﹶـ ُﻢ ﻣُـ
ِ } َﻭﻣَﺎ ﻣِﻦ ﺩَﺁﱠﺑ ٍﺔ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ
[6: ]ﺳﻮرة هﻮد اﻵﻳﺔ

{ﲔ
ٍ ﺏ ﱡﻣِﺒ
ٍ ﺴَﺘ ْﻮ َﺩ َﻋﻬَﺎ ﹸﻛ ﱞﻞ ﻓِﻲ ِﻛﺘَﺎ
ْ َﻭ ُﻣ

“Allah, yeryüzünde yürüyen her canlının rızkını vermeyi
üstlenmiştir.Allah, (o canlının hayatında) duracağı ve sonunda
öleceği yeri bilir.Bütün bunlar, apaçık bir kitapta (Levh-i
Mahfûz’da) yazılıdır.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasıflandırdığı gibi olduğuna inanırız:

ﺤ ِﺮ
ْ ﺐ ﹶﻻ َﻳ ْﻌ ﹶﻠ ُﻤﻬَﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﻫُ َﻮ َﻭَﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟَﺒ ﱢﺮ ﻭَﺍﹾﻟَﺒ
ِ } َﻭﻋِﻨ َﺪﻩُ َﻣﻔﹶﺎِﺗﺢُ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﻴ
ﺽ َﻭ ﹶﻻ
ِ ﺕ ﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻘﹸﻂﹸ ﻣِﻦ َﻭ َﺭ ﹶﻗ ٍﺔ ِﺇ ﱠﻻ َﻳ ْﻌ ﹶﻠ ُﻤﻬَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺣﱠﺒ ٍﺔ ﻓِﻲ ﹸﻇ ﹸﻠﻤَﺎ
ْ َﻭﻣَﺎ َﺗ
[ 59:] ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ

{ﲔ
ٍ ﺏ ﱡﻣِﺒ
ٍ ﺲ ِﺇ ﱠﻻ ﻓِﻲ ِﻛﺘَﺎ
ٍ ﺐ َﻭ ﹶﻻ ﻳَﺎِﺑ
ٍ َﺭ ﹾﻃ

“Gaybın anahtarları (hazîneleri) Allah’ın yanındadır.O’ndan
başka hiç kimse onları bilemez.O, karada ve denizde ne varsa,
hepsini bilir.O’nun ilmi olmadan (ağaçtan) bir yaprak bile
düşmez.Yerin karanlıklarında gizlenen taneyi, yaş ve kuru ne
varsa, hepsi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfûz’da) yazılıdır.”2

Bizler,

1
2

Hûd Sûresi:6
En’am Sûresi:59

Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdı

15

Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasıflandırdığı gibi olduğuna inanırız:

ﺚ َﻭَﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭﺣَﺎ ِﻡ َﻭﻣَﺎ
} ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻋِﻨ َﺪﻩُ ِﻋ ﹾﻠﻢُ ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋ ِﺔ َﻭﻳَُﻨ ﱢﺰﻝﹸ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﻴ ﹶ
ﺽ َﺗﻤُـﻮﺕُ ِﺇ ﱠﻥ
ٍ ﻱ ﹶﺃ ْﺭ
ﺴﺐُ ﹶﻏﺪًﺍ َﻭﻣَﺎ َﺗ ْﺪﺭِﻱ َﻧ ﹾﻔﺲٌ ِﺑﹶﺄ ﱢ
ِ َﺗ ْﺪﺭِﻱ َﻧ ﹾﻔﺲٌ ﻣﱠﺎ ﹶﺫﺍ َﺗ ﹾﻜ
[34: ]ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻵﻳﺔ

{ ٌﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻋﻠِﻴﻢٌ َﺧِﺒﲑ

“Kıyâmet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır.
Yağmuru O yağdırır, rahîmlerde olanı yalnızca O bilir. Hiç
kimse yarın ne kazanacağını bilemez.Yine hiç kimse, nerede
öleceğini bilemez.Allah (her şeyi) bilir,(her şeyden) haberdârdır.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın, dilediği şeyle, dilediği zaman
ve dilediği gibi konuştuğuna inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ aşağıdaki âyetlerde şöyle
buyurmaktadır:
[164 :] ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ } َﻭ ﹶﻛ ﱠﻠ َﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣُﻮﺳَﻰ َﺗ ﹾﻜﻠِﻴﻤًﺎ

“Allah, Musâ ile gerçekten (vâsıtasız) konuştu.”2
[143: ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ُ} َﻭﹶﻟﻤﱠﺎ ﺟَﺎ َﺀ ﻣُﻮﺳَﻰ ِﻟﻤِﻴﻘﹶﺎِﺗﻨَﺎ َﻭ ﹶﻛ ﱠﻠ َﻤﻪُ َﺭﱡﺑﻪ

“Musâ,tâyin ettiğimiz vakitte gelince, Rabbi onunla konuştu.”3
1
2
3

Lokman Sûresi:34
Nisâ Sûresi:164
A’râf Sûresi:143
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{ ﺎﺠﻴ
ِ ﺐ ﺍﻟﻄﱡﻮ ِﺭ ﺍ َﻷْﻳ َﻤ ِﻦ َﻭ ﹶﻗ ﱠﺮْﺑﻨَﺎ ُﻩ َﻧ
ِ } َﻭﻧَﺎ َﺩْﻳﻨَﺎﻩُ ﻣِﻦ ﺟَﺎِﻧ
[52:

“Tûr dağının sağ tarafından ona (Musâ’ya) seslendik ve onu
kendimize yaklaştırarak şereflendirdik.” 1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyetlerde vasıflandırdığı gibi olduğuna inanırız:

ﺤ ُﺮ ﹶﻗﺒْـ ﹶﻞ ﺃﹶﻥ ﺗَﻨﻔﹶـ َﺪ
ْ ﺕ َﺭﺑﱢﻲ ﹶﻟَﻨ ِﻔ َﺪ ﺍﹾﻟَﺒ
ِ ﺤ ُﺮ ِﻣﺪَﺍﺩًﺍ ﱢﻟ ﹶﻜ ِﻠﻤَﺎ
ْ } ﻗﹸﻞ ﱠﻟ ْﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟَﺒ
[109: ]ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻵﻳﺔ

{ ﺕ َﺭﺑﱢﻲ َﻭﹶﻟ ْﻮ ِﺟ ﹾﺌﻨَﺎ ِﺑ ِﻤ ﹾﺜ ِﻠ ِﻪ َﻣ َﺪﺩًﺍ
ُ ﹶﻛ ِﻠﻤَﺎ

“(Ey Muhammed!) De ki: Deniz, Rabbimin sözlerini yazmak için
(kalemlere) mürekkep olsa ve bir o kadar da (deniz) getirsek, yine
de Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz biterdi.”2

ﺤ ُﺮ َﻳﻤُ ﱡﺪﻩُ ﻣِﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ِﻩ َﺳ ْﺒ َﻌﺔﹸ
ْ ﺠ َﺮ ٍﺓ ﹶﺃﻗﹾﻼﻡٌ ﻭَﺍﹾﻟَﺒ
َ ﺽ ﻣِﻦ َﺷ
ِ } َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃﱠﻧﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ
:]ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻵﻳـﺔ

{ ٌﺕ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻋﺰِﻳﺰٌ َﺣﻜِﻴﻢ
ُ ﺕ ﹶﻛ ِﻠﻤَﺎ
ْ ﹶﺃْﺑﺤُ ٍﺮ ﻣﱠﺎ َﻧ ِﻔ َﺪ
[27

“Yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem, deniz de arkasından yedi
deniz ilâve edilerek (mürekkep olsa) yine de Allah’ın sözlerini
yazmakla bitiremez.Hiç şüphesiz ki Allah,(kendisine ortak koşan1
2

Meryem Sûresi:52
Kehf Sûresi:109
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lardan intikam alacak kadar) güçlü ve (kullarının işlerini tek başına
yönetecek kadar) hakîm’dir.”1

Bizler,
Allah

Teâlâ’nın

sözlerinin,

haber

verdiği

konulardaki doğruluk, hükümlerdeki adâlet ve sözdeki güzellik bakımından sözlerin en mükemmeli
olduğuna inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ aşağıdaki âyetlerde şöyle
buyurmaktadır:
[115:]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺻ ْﺪﻗﹰﺎ َﻭ َﻋ ْﺪ ﹰﻻ
ِ ﻚ
َ ﺖ ﹶﻛ ِﻠ َﻤﺖُ َﺭﱢﺑ
ْ } َﻭَﺗ ﱠﻤ

“Rabbinin sözü (Kur’an),(haber verdiği konulardaki) doğruluk ve
(verdiği hükümlerdeki) adâlet bakımından tamamlanmıştır.”2
[87: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺻ َﺪﻕُ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺣﺪِﻳﺜﹰﺎ
ْ } َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ

“(Haber verdiği konulardaki doğruluk bakımından) Allah’tan daha
doğru sözlü kim olabilir?”3

Bizler,
Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelâmı olduğuna,
O’nunla gerçekten konuştuğuna ve Cebrâîl’e öğrettiğine, Cebrâîl’in de onu Muhammed-sallallahu
1
2
3

Lokman Sûresi:27
En’am Sûresi:115
Nisâ Sûresi:87

aleyhi ve
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kalbine indirdiğine (vahyettiğine) inanırız.

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[102:]ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺤ ﱢﻖ
َ ﻚ ﺑِﺎﹾﻟ
َ ﺱ ِﻣﻦ ﱠﺭﱢﺑ
ِ ُﺡ ﺍﹾﻟﻘﹸﺪ
ُ } ﹸﻗ ﹾﻞ َﻧ ﱠﺰﹶﻟﻪُ ﺭُﻭ

“(Ey Muhammed!) De ki:O’nu (Kur’an’ı), Rabbinden hak olarak
Rûhul-Kudüs (Cebrâîl) indirdi.”1

ﻚ
َ  َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ،ُﺡ ﺍ َﻷ ِﻣﲔ
ُ  َﻧ َﺰ ﹶﻝ ِﺑ ِﻪ ﺍﻟﺮﱡﻭ،ﲔ
َ ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ
} َﻭِﺇﱠﻧﻪُ ﹶﻟﺘَﻨـﺰِﻳ ﹸﻞ َﺭ ﱢ
[195-192: ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء

{ﲔ
ٍ  ِﺑ ِﻠﺴَﺎ ٍﻥ َﻋ َﺮِﺑ ﱟﻲ ﱡﻣِﺒ،ِﻟَﺘﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻤُﻨ ِﺬﺭِﻳ َﻦ

“Hiç şüphesiz ki O (Kur’an), Âlemlerin Rabbinin indirmesidir.
(Ey Muhammed!) uyarıcılardan olman için,O’nu apaçık bir Arap
lisânıyla senin kalbine Rûhul-Emîn (Cebrâîl) indirmiştir.”2

Bizler,
Allah Teâlâ’nın, zâtı ve sıfatlarıyla yarattıklarının üzerinde olduğuna inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[255: ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ } َﻭﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ َﻌ ِﻠ ﱡﻲ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ُﻢ

“O, (zâtı ve sıfatları ile bütün yarattıklarından) yüce ve büyüktür."3
[18: ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ

1
2
3

Nahl Sûresi:102
Şuarâ Sûresi:192-195
Bakara Sûresi:255

{ُﺨِﺒﲑ
َ ﺤﻜِﻴ ُﻢ ﺍﹾﻟ
َ ﻕ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ِﻩ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ
َ } َﻭﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻫﺮُ ﹶﻓ ْﻮ
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“O (Allah), kullarının üzerinde kahredicidir.O, (hikmeti gereği her
şeyi yerli yerine koyan) hakîmdir, (her şeyden) haberdâr olandır.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasıflandırdığı gibi olduğuna inanırız.

ُﺵ ﻳُ َﺪﱢﺑﺮ
ِ ﺽ ﻓِﻲ ِﺳﱠﺘ ِﺔ ﹶﺃﻳﱠﺎ ٍﻡ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍ ْﺳَﺘﻮَﻯ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺮ
َ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
} َﺧ ﹶﻠ َﻖ ﺍﻟ ﱠ
[3: ]ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺍ َﻷ ْﻣ َﺮ

“Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da (celâl ve azametine
yaraşır bir şekilde) arşa istivâ eden, (yarattıklarının) işlerini yerli
yerine koyarak onları idâre eden (Allah’tır).”2

Allah Teâlâ’nın arşa istivâ etmesi demek;
O’nun celâl ve azametine yaraşır bir şekilde, zâtına
has olarak arşın üzerine yükselmesidir ki bunun
keyfiyyetini Allah’tan başka hiç kimse bilemez.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın, arşının üzerinde olmasına
rağmen ilmiyle kullarıyla beraber olduğuna, onların
hâllerini

bildiğine,konuşmalarını

işittiğine,

yaptıklarını gördüğüne, işlerini yerli yerince idâre
ettiğine,fakire rızık verdiğine, zor durumda kalanın
1
2

En’âm Sûresi:18
Yûnus Sûresi:3
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ihtiyacını giderdiğine, dilediğine mülk verdiğine,
dilediğinden de mülkü çekip aldığına, dilediğini
azîz, dilediğini de zelîl kıldığına, her türlü hayrın
O’nun elinde olduğuna ve O’nun her şeye gücünün
yettiğine inanırız.Bu vasıflara sahip Allah Teâlâ,
kullarının üstünde arşının üzerine istivâ etmiş olsa
bile gerçekte O, ilmiyle onlarla beraberdir.
[11: ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى

{ ُﺼﲑ
ِ ﺴﻤِﻴ ُﻊ ﺍﻟَﺒ
ﺲ ﹶﻛ ِﻤ ﹾﺜ ِﻠ ِﻪ َﺷ ْﻲﺀٌ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠ
َ } ﹶﻟ ْﻴ

“(Yarattıklarından) hiçbir şey, (ne zâtında, ne isim ve sıfatlarında,
ne de fiillerinde) O’na benzer. O, hakkıyla işiten ve görendir.”1

Cehmiyye’nin bir kolu olan Hulûliyye ve başkalarının;“Allah, yeryüzünde kullarıyla beraberdir”
dedikleri gibi,Allah Teâlâ’nın yeryüzünde kullarıyla
beraber olduğunu söylemeyiz.
Allah Teâlâ’yı, O’na yaraşmayan noksan sıfatlarla nitelendirdiğinden dolayı, böyle diyenin kâfir
veya dalâlette olduğuna hükmederiz.
Bizler,
Rasûlullah-sallallâhu aleyhi ve sellem-’in:“Rabbimiz, gecenin
son üçte birlik bölümü kaldığında,her gece dünya semâsına iner
ve şöyle seslenir:Bana duâ eden yok mu, duâsına icâbet edeyim.
1

Şûrâ Sûresi:11
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Benden isteyen yok mu, istediğini vereyim.Benden bağışlanmak
dileyen yok mu, onu bağışlayayım.” buyurduğu gibi, Allah

Teâlâ hakkında haber verdiği her şeye inanırız.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın kıyâmette kulları arasında
hüküm vermek için (Arasat’a) geleceğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

،ﻚ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ﹶﻠﻚُ ﺻَﻔًّﺎ ﺻَـﻔًّﺎ
َ  َﻭﺟَﺎ َﺀ َﺭﱡﺑ،ﺖ ﺍ َﻷ ْﺭﺽُ ﺩَﻛًّﺎ ﺩَﻛًّﺎ
ِ } ﻛﹶﻼ ِﺇﺫﹶﺍ ﺩُ ﱠﻛ
{ ﺠ َﻬﱠﻨ َﻢ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ َﻳَﺘ ﹶﺬ ﱠﻛﺮُ ﺍﻹِﻧﺴَﺎﻥﹸ َﻭﹶﺃﻧﱠـﻰ ﻟﹶـ ُﻪ ﺍﻟـ ﱢﺬ ﹾﻛﺮَﻯ
َ َﻭﺟِﻲ َﺀ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ ِﺑ
[23-21: ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ

“Ama, yeryüzü sarsılıp parça parça döküldüğü, (kulları arasında
hükmetmek için) Rabbin geldiği, melekler saf saf dizildiği ve o
(büyük) günde cehennem getirildiğinde (kâfir) yaptıklarını
hatırlayarak tevbe eder.Ancak tevbe etmeye hiç hakkı var mı?”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasıflandırdığı gibi olduğuna inanırız.
[16: ]ﺳﻮرة اﻟﺒﺮوج اﻵﻳﺔ

“O, dilediğini mutlaka yapandır.”2
1
2

Fecr Sûresi:21-23
Burûc Sûresi:16

{ } ﹶﻓﻌﱠﺎﻝﹲ ﱢﻟﻤَﺎ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ
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Bizler,
Allah Teâlâ’nın iki türlü irâdesi olduğuna
inanırız.
1. Kevnî İrâde: Bir şeyi dilemesidir ki o şeyin
Allah Teâlâ’nın hoşuna gitmesi veya o şeyden râzı
olması gerekmez.
Bu, “meşîet / dilemek” anlamındadır.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
]ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة

{ } َﻭﹶﻟ ْﻮ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ ﺍ ﹾﻗَﺘَﺘﻠﹸﻮﹾﺍ َﻭﻟﹶـ ِﻜ ﱠﻦ ﺍﻟ ﹼﻠ َﻪ َﻳ ﹾﻔ َﻌﻞﹸ ﻣَﺎ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ
[253: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“Allah, dileseydi onlar savaşmazlardı.Ancak Allah dilediğini
yapar.”1

ﺢ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﺇِﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ ﺃﹶﻥ
َﺼ
َ ﺕ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺃﹶﻧ
ﺼﺤِﻲ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺭَﺩ ﱡ
ْ } َﻭ ﹶﻻ ﻳَﻨ ﹶﻔﻌُﻜﹸ ْﻢ ُﻧ
[34: ]ﺳﻮرة هﻮد ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﻳُ ْﻐ ِﻮَﻳﻜﹸ ْﻢ ﻫُ َﻮ َﺭﱡﺑ ﹸﻜ ْﻢ

“Allah sizi saptırmak isterse, (sizi îmân etmeye çağırmak için)
size nasihat etsem de nasihatim size bir fayda vermez.Çünkü
O, sizin Rabbinizdir.” 2

2. Şer’î İrâde: Bir şeyi istemesi, o şeyin olmasını gerektirmez.Ancak istenen şey, Allah Teâlâ’nın
hoşuna giden ve O’nun râzı olduğu şeydir.
1
2

Bakara Sûresi:253
Hûd Sûresi:34
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Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[27: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺏ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ
َ } ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ ﺃﹶﻥ َﻳﺘُﻮ

“Allah, sizin tevbenizi kabul etmek ister.”1

Bizler,
Kevnî ve şer’î irâdenin O’nun hikmetine bağlı
olduğuna inanırız.Bu sebeple kevnî olarak yarattığı
her şeyi veya şer’î olarak kullarına emrettiği ibâdeti, bir hikmete binâen istemiştir.Bu hikmete göre
Allah Teâlâ’nın istediği şey, ister bilmediğimizi bilmiş olalım,isterse aklımız o şeyi kavrayamaz olsun.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[8: ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻴﻦ اﻵﻳﺔ

{ﲔ
َ ﺲ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ِﺑﹶﺄ ْﺣ ﹶﻜ ِﻢ ﺍﹾﻟﺤَﺎ ِﻛ ِﻤ
َ } ﹶﺃﹶﻟ ْﻴ

“Allah, hüküm verenlerin en üstünü (hâkimler hâkimi) değil
midir?”2
[50:]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ﺴﻦُ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﺣ ﹾﻜﻤًﺎ ﱢﻟ ﹶﻘ ْﻮ ٍﻡ ﻳُﻮ ِﻗﻨُﻮ ﹶﻥ
َ } َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺣ

“İnanan bir topluluk için, hüküm yönünden Allah’tan daha
adâletli kim olabilir.”3

Bizler,

Nisâ Sûresi:27
Tîn Sûresi:8
3 Mâide Sûresi:50
1
2
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Allah Teâlâ’nın dostlarını sevdiğini, dostlarının da Allah Teâlâ’yı sevdiğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺤِﺒ ْﺒﻜﹸﻢُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭَﻳ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﹸﺫﻧُﻮَﺑ ﹸﻜ ْﻢ
ْ ُﺤﺒﱡﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻓﹶﺎﱠﺗِﺒﻌُﻮﻧِﻲ ﻳ
ِ } ﹸﻗ ﹾﻞ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨُﺘ ْﻢ ُﺗ
[31: ]ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ

{ ٌﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮﺭٌ ﱠﺭﺣِﻴﻢ

“(Ey Muhammed!) De ki: Allah’ı (gerçekten) seviyorsanız, bana
uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.Allah
çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”1
[54: ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺤﺒﱡﻮَﻧ ُﻪ
ِ ﺤﱡﺒﻬُ ْﻢ َﻭُﻳ
ِ ُﻑ َﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ِﺑ ﹶﻘ ْﻮ ٍﻡ ﻳ
َ ﺴ ْﻮ
َ } ﹶﻓ

“...Allah, sevdiği ve kendisini seven (sizden daha hayırlı) bir
topluluk getirir.”2
[146: ]ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺐ ﺍﻟﺼﱠﺎِﺑﺮِﻳ َﻦ
ﺤ ﱡ
ِ } ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ُﻳ

“Allah, sabredenleri sever.”3
[9: ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ﲔ
َ ﺴ ِﻄ
ِ ﺐ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﻘ
ﺤ ﱡ
ِ ﺴﻄﹸﻮﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ُﻳ
ِ } َﻭﹶﺃ ﹾﻗ

“Adâletli davranın. Şüphesiz ki Allah, (kulları arasında Kur’an ve
sünnete göre hüküm vererek) adâletli davrananları sever.”4

1
2
3
4

Âl-i İmrân Sûresi:31
Mâide Sûresi:54
Âl-i İmrân Sûresi:146
Hucurât Sûresi:9
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{ﲔ
َ ﺴِﻨ
ِﺤ
ْ ُﺐ ﺍﹾﻟﻤ
ﺤ ﱡ
ِ ﺴﻨُ َﻮﹾﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ُﻳ
ِ } َﻭﹶﺃ ْﺣ

“(Mallarınızı, Allah’a itaatte ve O’nun yolunda harcamak sûretiyle)
iyilikte bulunun.Çünkü Allah, iyilikte bulunanları sever.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın farz kıldığı söz ve fiillerin
işlenmesine râzı olduğuna, yasakladığı söz ve fiillerin de işlenmesini çirkin gördüğüne inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

} ﺇِﻥ َﺗ ﹾﻜﻔﹸﺮُﻭﺍ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻏِﻨ ﱞﻲ ﻋَﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﻭَﻻ َﻳ ْﺮﺿَﻰ ِﻟ ِﻌﺒَـﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﹾـ َﺮ َﻭﺇِﻥ
[7: ]ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺿﻪُ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ
َ ﺸﻜﹸﺮُﻭﺍ َﻳ ْﺮ
ْ َﺗ

“(Ey insanlar! Rabbinizi) inkâr ederseniz, (O’na îmân etmez ve
Rasûlüne uymazsanız), O size muhtaç değildir. (O’nun size bir
ihtiyacı yoktur, fakat siz O’na muhtaçsınız).O, kullarının kâfir
olmalarına râzı olmaz (olmalarını da emretmez). (Ancak size
bahşettiği nimetlere) şükrederseniz, ona râzı olur.” 2

{ } َﻭﻟﹶـﻜِﻦ ﹶﻛ ِﺮ َﻩ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﻧِﺒﻌَﺎﹶﺛﻬُ ْﻢ ﹶﻓﹶﺜﱠﺒ ﹶﻄﻬُ ْﻢ َﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﺍ ﹾﻗ ُﻌﺪُﻭﹾﺍ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎﻋِـﺪِﻳ َﻦ
[46: ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ

“Lâkin Allah, (münâfıkların seninle beraber savaşa) çıkmalarını
çirkin gördü.Bundan dolayı onları (savaştan) geri bıraktı.

1
2

Bakara Sûresi:195
Zümer Sûresi:7
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Onlara; oturan (hastalar, âcizler, kadınlar ve çocuklar)la beraber
oturun, denildi.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın îmân edip sâlih amel işleyenlerden râzı olduğuna inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
]ﺳـﻮرة اﻟﺒﻴﻨـﺔ

{ ُﺸ َﻲ َﺭﱠﺑﻪ
ِ ﻚ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺧ
َ ﺿ َﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻭ َﺭﺿُﻮﺍ َﻋ ْﻨﻪُ ﹶﺫِﻟ
ِ } ﱠﺭ
[8: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“Allah, (sâlih amellerini kabul edip) onlardan râzı olmuş, onlar da
(cennette kendilerine hazırladığı nimetlere karşılık) O’ndan râzı
olmuşlardır.Bu (güzel karşılık), Rabbinden korkan (ve yasaklarından uzak duran)lar içindir. ”2

Bizler,
Allah Teâlâ’nın, gazabını hak eden kâfirlere
hiddetlendiğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋﻠﹶـ ْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ ﻀ
ِ ﺴ ْﻮ ِﺀ َﻭ ﹶﻏ
ﺴ ْﻮ ِﺀ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺩَﺍِﺋ َﺮﺓﹸ ﺍﻟ ﱠ
ﲔ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻇ ﱠﻦ ﺍﻟ ﱠ
َ } ﺍﻟﻈﱠﺎﱢﻧ
[6: ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

1
2

Tevbe Sûresi:46
Beyyine Sûresi:8

{ ﺼﲑًﺍ
ِ ﺕ َﻣ
ْ َﻭﹶﻟ َﻌَﻨﻬُ ْﻢ َﻭﹶﺃ َﻋ ﱠﺪ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﺟ َﻬﱠﻨ َﻢ َﻭﺳَﺎ َﺀ
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“(Peygambere ve mü’minlere Allah’ın yardım etmeyeceğini ve dînini
yüceltmeyeceğini) zannedenler, Allah hakkında kötü bir zanda
bulundular.Her türlü kötülük (ve azap) çemberi (kötü zanda
bulunanların) üzerine olsun. Allah, onlara gazap etmiş ve onları
lânetlemiştir.”1

ﻀﺐٌ ﱢﻣ َﻦ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ َﻭﹶﻟﻬُـ ْﻢ
َ ﺻ ْﺪﺭًﺍ ﹶﻓ َﻌ ﹶﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﹶﻏ
َ ﺡ ﺑِﺎﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ ِﺮ
َ } َﻭﻟﹶـﻜِﻦ ﻣﱠﻦ َﺷ َﺮ
[106: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ٌَﻋﺬﹶﺍﺏٌ َﻋﻈِﻴﻢ

“Fakat her kim, ( îmândan sonra ) kalbini küfre açarsa (dînden
dönerse), Allah’ın gazabı onların üzerinedir.(Dünya hayatını,
âhiret hayatına tercih ettikleri için) onlara büyük bir azap vardır.”2

Bizler,
Allah Teâlâ’nın, celâl ve ikrâm sıfatıyla vasfedilmiş bir yüze sahip olduğuna inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[27: ]ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﻚ ﺫﹸﻭ ﺍﹾﻟﺠَﻼ ِﻝ ﻭَﺍ ِﻹ ﹾﻛﺮَﺍ ِﻡ
َ } َﻭَﻳ ْﺒﻘﹶﻰ َﻭ ْﺟﻪُ َﺭﱢﺑ

“Ancak celâl ve ikrâm sâhibi Rabbinin yüzü kalıcıdır.”3

Bizler,
Allah Teâlâ’nın, kerîm ve büyük olan iki ele
sahip olduğuna inanırız.
1
2
3

Fetih Sûresi:6
Nahl Sûresi:106
Rahmân Sûresi: 27
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Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[64: ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﻒ َﻳﺸَﺎ ُﺀ
َ } َﺑ ﹾﻞ َﻳﺪَﺍ ُﻩ َﻣ ْﺒﺴُﻮ ﹶﻃﺘَﺎ ِﻥ ﻳُﻨ ِﻔﻖُ ﹶﻛ ْﻴ

“(Durum, onların iftirâ ettikleri gibi değildir).Bilakis Allah’ın iki
eli de açıktır, (Allah, hikmeti gereği ve kullarının iyiliği için)
dilediği gibi verir.”1

ﻀﺘُﻪُ ﻳَـ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎﻣَـ ِﺔ
َ } َﻭ َﻣﺎ ﹶﻗ َﺪﺭُﻭﺍ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺣ ﱠﻖ ﹶﻗ ْﺪ ِﺭ ِﻩ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭﺽُ َﺟﻤِﻴﻌًﺎ ﹶﻗﺒْـ
{ ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
ْ ﺕ َﻣ ﹾﻄ ِﻮﻳﱠﺎﺕٌ ِﺑَﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ ُﺳ ْﺒﺤَﺎَﻧﻪُ َﻭَﺗﻌَـﺎﻟﹶﻰ َﻋﻤﱠـﺎ ﻳُـ
ُ ﻭَﺍﻟﺴﱠﻤﺎﻭَﺍ
[67: ]ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ اﻵﻳﺔ

“Onlar (müşrikler), Allah’ı gereği gibi tanıyıp yüceltmediler.
Kıyâmet günü yeryüzünün tamamı O’nun kabzasında,gökler de
sağ eliyle dürülmüş olacaktır.O, (müşriklerin) ortak koştukları
şeylerden münezzeh ve yücedir.”2

Bizler,
Allah Teâlâ’nın, iki tane gerçek göze sahip
olduğuna inanırız.
[37: ]ﺳﻮرة هﻮد ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﻚ ِﺑﹶﺄ ْﻋُﻴِﻨﻨَﺎ َﻭ َﻭ ْﺣِﻴﻨَﺎ
َ ﺻَﻨ ِﻊ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠ
ْ } ﻭَﺍ

“(Ey Nûh!) Gemiyi, gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca
yap.”3

1
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Mâide Sûresi:64
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de bu konuda

şöyle buyurmaktadır:

ﺖ ُﺳﺒُﺤﹶﺎﺕُ َﻭ ْﺟ ِﻬ ِﻪ ﻣﹶﺎ ﺍْﻧَﺘﻬَﻰ
ْ ﺸ ﹶﻔﻪُ َ َﻷ ْﺣ َﺮ ﹶﻗ
َ )) ِﺣﺠَﺎُﺑ ُﻪ ﺍﻟﻨﱡﻮ ُﺭ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻛ
[] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ

(( ﺼﺮُﻩُ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ
َ ِﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ َﺑ

“O’nun (Allah’ın) perdesi nûrdur.(İzzet ve celâlinin nûrları, yarattıklarının kendisini görmesini engeller).Şayet perdeyi kaldırsaydı,
yüzünün nûrları gözlerinin gördüğü bütün mahlûkatı yakardı.
(Ne bir canlı, ne de gözle görülen bir şey kalırdı).”1

Ehl-i sünnet âlimleri, Allah Teâlâ’nın iki gözü
olduğunda ittifak etmişlerdir.
Nitekim Peygamber-sallallahu

aleyhi ve sellem-’in

Deccâl

hakkındaki şu hadîsi bunu teyid etmektedir:
“(Deccâl’in) tek gözü kördür. Ancak Rabbiniz tek gözü
kör değildir.”

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kendisini şu âyette vasflandırdığı gibi olduğuna inanırız.

{ ُ} ﱠﻻ ﺗُ ْﺪ ِﺭﻛﹸﻪُ ﺍ َﻷْﺑﺼَﺎ ُﺭ َﻭﻫُ َﻮ ﻳُ ْﺪ ِﺭﻙُ ﺍ َﻷْﺑﺼَﺎ َﺭ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠﻠﻄِﻴـﻒُ ﺍﹾﻟﺨَـِﺒﲑ
[103: ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ

1

Buhârî ve Müslim
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“Gözler, O’nu (Allah’ı dünyada) göremez.Ancak O, gözleri görür.
O, her şeyi en iyi bilen ve her şeyden haberdâr olandır.”1

Bizler,
Mü’minlerin kıyâmet günü Rablerini göreceklerine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[23 -22:]ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

{  ِﺇﻟﹶﻰ َﺭﱢﺑﻬَﺎ ﻧَﺎ ِﻇ َﺮﺓﹲ،ﺿ َﺮﺓﹲ
ِ } ُﻭﺟُﻮﻩٌ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ ﻧﱠﺎ

“Nice yüzler vardır ki, o gün (kıyâmet günü) ışıl ışıl parıldayacak, Rablerine bakacaklardır.”2

Bizler,
Kemâl

sıfatlara

sahip

olduğundan

Allah

Teâlâ’nın bir benzerinin bulunmadığına inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[11: ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ُﺼﲑ
ِ ﺴﻤِﻴ ُﻊ ﺍﻟَﺒ
ﺲ ﹶﻛ ِﻤ ﹾﺜ ِﻠ ِﻪ َﺷ ْﻲﺀٌ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠ
َ }ﹶﻟ ْﻴ

“(Yarattıklarından) hiçbir şey, (ne zâtında, ne isim ve sıfatlarında,
ne de fiillerinde) O’na benzer. O, hakkıyla işiten ve görendir.”3

Bizler,

En’âm Sûresi: 103
Kıyâmet Sûresi: 22-23
3 Şûrâ Sûresi: 11
1
2
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Allah Teâlâ’nın, Hayy ve Kayyûm sıfatlarının
kemâli gereği, kendisine ne bir uyuklama, ne de bir
uyku geldiğine inanırız:
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[255: ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ٌ} ﹶﻻ َﺗ ﹾﺄﺧُﺬﹸﻩُ ِﺳَﻨﺔﹲ َﻭ ﹶﻻ َﻧ ْﻮﻡ

“O’na ne bir uyuklama, ne de bir uyku gelir.”1

Bizler,
Adâletinin kemâli gereği, Allah Teâlâ’nın hiç
kimseye zulmetmeyeceğine inanırız.
Bizler,
Kullarını gözetlemesi ve onları her yönden
kuşatmasının kemâli gereği, Allah Teâlâ’nın kullarının yaptıklarından gâfil olmadığına inanırız.
Bizler,
İlim ve kudretinin kemâli gereği, göklerde ve
yerde hiçbir şeyin Allah Teâlâ’yı âciz bırakamayacağına inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
]ﺳـﻮرة ﻳـﺲ اﻵﻳـﺔ

{ } ِﺇﱠﻧﻤَﺎ ﹶﺃ ْﻣﺮُﻩُ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭَﺍ َﺩ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﹶﻟﻪُ ﹸﻛ ْﻦ ﹶﻓَﻴﻜﹸﻮ ﹸﻥ
[82:

1

Bakara Sûresi:255
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“O,bir şey yaratmak istediğinde,(ona) ol der,o hemen oluverir.”1

Bizler,
Güç ve kuvvetinin kemâli gereği,Allah Teâlâya
yorgunluk ve bitkinlik erişemeyeceğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺴﻨَﺎ
ﺽ َﻭﻣَﺎ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬﻤَﺎ ﻓِﻲ ِﺳﱠﺘ ِﺔ ﹶﺃﻳﱠﺎ ٍﻡ َﻭﻣَﺎ َﻣ ﱠ
َ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
} َﻭﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ َﺧ ﹶﻠ ﹾﻘﻨَﺎ ﺍﻟ ﱠ
[38: ]ﺳﻮرة ق اﻵﻳﺔ

{ﺏ
ٍ ﻣِﻦ ﱡﻟﻐُﻮ

“Andolsun ki biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları
altı günde yarattık.Bize (bu yaratma sırasında) hiçbir yorgunluk
(ve bitkinlik) de çökmedi.”2

Bizler,
Allah Teâlâ veya elçisi Muhammed-sallallâhu aleyhi ve
sellem-’in

Allah hakkında sâbit kıldığı, Allah’ın güzel

isimleri ve yüce sıfatlarının hepsinin sâbit olduğuna
inanırız.
Ancak, şu iki büyük sakıncalı durumdan
uzak dururuz:
Birincisi:

1
2

Yâsin Sûresi:82
Kâf Sûresi:38
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diliyle

sıfatları

Allah
gibidir”

demesinden.
İkincisi:
“Bir

kimsenin,

kalbi

veya

diliyle

Allah

Teâlâ’nın sıfatları şöyle şöyledir” demesinden.
Allah Teâlâ kendisi veya elçisi Muhammed
-sallallâhu aleyhi ve sellem-’in

Allah’ın isim ve sıfatları konu-

sunda reddettiği şeyleri bizler de reddederiz.Allah
Teâlâ’ya nisbet edilenleri reddetmek; O’nun isim ve
sıfatlarının kâmil olmasını gerektirir.Allah Teâlâ ve
Rasûlünün sustuğu konularda bizler de susarız.
Bizler,
Bu yolda yürümeyi yerine getirilmesi gereken
bir farz olarak görmekteyiz.Çünkü Allah Teâlâ’nın
kendisi hakkında isbât ettiği veya reddettiği şeyleri,
bizzat kendisi haber vermiştir.Dolayısıyla Allah’ı
kendisinden daha iyi bilen, O’ndan daha doğru ve
güzel sözlü hiç kimse yoktur.Kulları ise O’nu gereği
gibi bilemezler.
Rasûlullah-sallallâhu

aleyhi

ve

sellem-’in

Allah Teâlâ

hakkında isbât ettiği veya reddettiği şeyleri, bizzat
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kendisi haber vermiştir.Çünkü Rasûlullah-sallallâhu aleyhi
ve sellem-

Allah’ı en iyi bilen, kulları içerisinde en güzel

öğüt veren, en doğru sözlü ve en iyi konuşan
insandır.
Allah ve Rasûlünün sözlerinde; ilim,doğruluk
ve beyân yönünden mükemmellik vardır.O sözleri
kabul etmeyip reddetmek veya o sözlerin kabulünde tereddüt etmekte, özür kabul edilemez.
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1. BÖLÜM
ALLAH’A ÎMÂN
Bizler,
Allah Teâlâ’nın sıfatları hakkında, tafsilatlı ve
genel, isbât ve red yönünden söylediğimiz her şeyde
Rabbimizin kitabı ile Peygamberimiz Muhammed
-sallallâhu aleyhi ve sellem-’in

sünnetine, bu yolda yürümüş ilk

müslümanların yoluna ve onlardan sonra gelen
hidâyet önderi imamların görüşlerine dayandık.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın sıfatları konusunda Kur’an ve
sünnetin bildirdiklerini, Allah’a yaraşır bir şekilde
zâhirîne ve gerçek anlamına göre yorumlamak
gerektiğine inanırız.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın sıfatlarını tahrif ederek Allah
ve

Rasûlünün

istedikleri

anlamlardan

başka

anlamlara değiştirenlerin yolundan uzak dururuz.
Bizler,
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Allah Teâlâ’nın sıfatlarını, Allah ve Rasûlünün istedikleri anlamlarından soyutlayıp geçersiz
kılanların yolundan uzak dururuz.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın sıfatlarına örnek veya keyfiyet
vererek aşırıya gidenlerin yolundan uzak dururuz.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın kitabı ile Peygamberi-sallallâhu aleyhi
ve

sellem-’in

sünnetinde

belirtilen

şeylerin

hak

olduğuna, haber verilen bu şeylerde herhangi bir
çelişkinin olmadığını yakînen biliriz.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﻼ َﻳَﺘ َﺪﱠﺑﺮُﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﻋِﻨ ِﺪ ﹶﻏ ْﻴ ِﺮ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ ﹶﻟ َﻮﺟَـﺪُﻭﹾﺍ ﻓِﻴـ ِﻪ
} ﹶﺃ ﹶﻓ ﹶ
[82: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ

{ ﻼﻓﹰﺎ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ
ﺍ ْﺧِﺘ ﹶ

“Onlar, Kur’anın (hak olarak getirdiği şeyleri) iyice düşünmezler
mi? Şâyet o, Allah’tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı,
onda birçok tutarsızlıklar bulurlardı.”1

Çünkü haber verilen konularda çelişkinin
olması, bu konuların birbirini yalanlamasını gerektirir.(Yani birinin doğru, diğerinin yalan olması
1

Nisâ Sûresi:82
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gerekir.) Allah Teâlâ ve elçisi Muhammed-sallallâhu aleyhi
ve sellem-’in

haber verdiği konularda böyle bir şeyin

olması imkânsızdır.
Her kim, Allah Teâlâ’nın kitabında veya elçisi
Muhammed-sallallâhu

aleyhi ve sellem-’in

sünnetinde veya

Kur’an ile sünnet arasında bir çelişkinin olduğunu
iddiâ ederse, o kimse art niyetli ve kalbinde eğrilik
olan bir kimsedir.Onun derhal tevbe etmesi ve içerisinde bulunduğu dalâletten kurtulması gerekir.
Allah Teâlâ’nın kitabı veya elçisinin sünnetinde ya da Kur’an ile sünnet arasında bir çelişkinin
olduğunu zanneden kimsenin ya ilmi yetersizdir, ya
anlayışı kıttır, ya da iyice düşünememiştir. Bundan
dolayı, hakkın açık-seçik ortaya çıkması için bu
kimsenin

ilmi

araştırma

yapması,

iyice

düşünebilmesi için de çok çalışması gerekir.Hak
belli olmasa bile işi bilene havâle etmesi, kötü zanlarından vazgeçmesi ve ilimde derinleşmiş olanlar
gibi şöyle demesi gerekir:
]ﺳـﻮرة

{ } ﻭَﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺳﺨُﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺁ َﻣﻨﱠﺎ ِﺑ ِﻪ ﹸﻛ ﱞﻞ ﱢﻣ ْﻦ ﻋِﻨ ِﺪ َﺭﱢﺑﻨَﺎ
[7: ﺁل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
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“İlimde derinleşmiş olanlar; ‘Ona (Kur’an’a) îmân ettik ve
(ondaki şeylerin) hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir’ (derler)...”1

Bilinmesi gerekir ki, Kur’an ve sünnette veya
Kur’an ve sünnet arasında hiçbir çelişki veya ihtilaf
yoktur.


2. BÖLÜM
MELEKLERE ÎMÂN
Bizler,
Allah Teâlâ’nın meleklerine, kendilerine fazîletler ihsân edilmiş Allah’a yakın kullar olduğuna,
itaatleri gereği Rableri onlara emretmedikçe konuşmadıklarına ve izin vermedikçe de bir iş yapmadıklarına inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ melekler hakkında şöyle
buyurmaktadır:

{ ﺴِﺒﻘﹸﻮَﻧ ُﻪ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ِﻝ َﻭﻫُﻢ ِﺑﹶﺄ ْﻣ ِﺮ ِﻩ َﻳ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ْ  ﻻ َﻳ،} ِﻋﺒَﺎﺩٌ ﱡﻣ ﹾﻜ َﺮﻣُﻮ ﹶﻥ
[27 : واﻵﻳﺔ26:]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
1

Âl-i İmrân Sûresi:7
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“Melekler, kendilerine fazîletler ihsân edilmiş (Allah’a yakın)
kullardır.(İtaatleri gereği Rableri) onlara emretmedikçe konuşmazlar, kendilerine izin vermedikçe de hiçbir iş yapmazlar.”1

Allah Teâlâ, meleklerini yalnızca kendisine
ibâdet etmeleri ve emrine teslim olmaları için
yaratmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺴﱢﺒﺤُﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹶﻞ ﻭَﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ َﺭ
َ  ُﻳ،ﺴﺮُﻭ ﹶﻥ
ِﺤ
ْ ﺴَﺘ
ْ ﺴَﺘ ﹾﻜِﺒﺮُﻭ ﹶﻥ َﻋ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ َﺩِﺗ ِﻪ ﻭَﻻ َﻳ
ْ } ﻻ َﻳ
[ 20 :و اﻵﻳﺔ19 : ]ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﻻ َﻳ ﹾﻔﺘُﺮُﻭ ﹶﻥ

“(Allah’a yakın) melekler, O’na ibâdet etmekten kibirlenmez ve
yorulmazlar.Onlar, gece-gündüz bıkmaksızın Allah’ı tesbih
ederler.” 2

Bizler,
Allah Teâlâ, melekleri bizden gizlediği için
onları göremeyiz.Ancak Allah Teâlâ onları bazı
kullarına göstermiştir.
Nitekim Peygamber-sallallâhu
-aleyhisselâm-’ı

aleyhi ve sellem-

ufukları kapatmış, altı yüz tane kanadı

olduğu halde gerçek sûretinde görmüştür.

1
2

Cebrâîl

Enbiyâ Sûresi:26-27
Enbiyâ Sûresi:19-20
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Yine Cebrâîl-aleyhisselâm-, Hz. Meryem’e tam bir
insan sûretinde görünmüş, Hz. Meryem onunla, o
da Hz. Meryem ile karşılıklı konuşmuştur.
Yine

Cebrâîl-aleyhisselâm-,

ashâbının

yanında,

kendisini hiç kimsenin tanımadığı, üzerinde hiçbir
yolculuk eseri bulunmayan, beyaz elbiseli, simsiyah
saçlı bir adam sûretinde, Peygamber-sallallâhu
sellem-’e

aleyhi ve

gelerek önünde oturmuş, dizlerini dizlerine

dayamış, ellerini Peygamber-sallallâhu
uyluklarının

üzerine

koyarak

aleyhi

ve

onunla

sellem-’in

karşılıklı

olarak konuşmuş, ayrıldıktan sonra da ashâbına
onun Cebrâîl-aleyhisselâm- olduğunu haber vermiştir.
Bizler,
Meleklerin yerine getirmek zorunda oldukları
birtakım görevleri olduğuna inanırız.
Bu Meleklerden Bazıları Şunlardır:
Cebrâîl:

Vahiyle

görevli

melektir.Allah’tan

aldığı vahyi Allah’ın dilediği peygamberine veya
rasûlüne indirir.
Mîkâîl: Yağmur yağdırmak ve bitkileri yeşertmekle görevli melektir.

Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdı

41

İsrâfîl: Birinci ve ikinci kıyâmetin kopması
için sûra üflemekle görevli melektir.1
Ölüm meleği:Ölüm ânında canlılardan rûhları
çekip almakla görevli melektir.2
Dağ melekleri: Dağlarla görevli meleklerdir.
Mâlik: Cehennem bekçisidir.
Rahim melekleri: Ana karnındaki ceninlerin
ecellerini, rızıklarını, cennetlik ya da cehennemlik
olduklarını yazmakla görevli meleklerdir.
Koruyucu melekler: Her türlü tehlikeye karşı
insanları korumakla görevli meleklerdir.
Amelleri kaydeden melekler: İnsanların işledikleri amelleri kaydeden meleklerdir.
Nitekim Allah Teâlâ insanların amellerini
yazan bu iki melek hakkında şöyle buyurmaktadır:

 ﻣَﺎ َﻳ ﹾﻠ ِﻔﻆﹸ ﻣِـﻦ،ٌﺸﻤَﺎ ِﻝ ﹶﻗﻌِﻴﺪ
ﲔ َﻭ َﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﱢ
ِ } ِﺇ ﹾﺫ َﻳَﺘ ﹶﻠﻘﱠﻰ ﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ ﹶﻠ ﱢﻘﻴَﺎ ِﻥ َﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟَﻴ ِﻤ
[18 -17: ]ﺳﻮرة ق

{ ٌﹶﻗ ْﻮ ٍﻝ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻟ َﺪْﻳ ِﻪ َﺭﻗِﻴﺐٌ َﻋﺘِﻴﺪ

İlk defa sûra üflediğinde her canlı ölecektir.İkinci defa sûra üflediğinde ise herkes
hesap vermek için Allah’ın huzuruna duracaktır.Hesap vermek için ayağa kalkılacak
olmasından dolayı kıyâmet denilmiştir.(Mütercim)
2Ölüm meleği, sahih ilim kitaplarının hiçbirisinde Azrâîl diye bildirilmemiştir. (Mütercim)
1
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“İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını
yazarlar.1 İnsan hiçbir söz söylemesin ki, yanında onu gözetleyip yazmaya hazır bir melek bulunmasın:”2

Kabir melekleri:Ölü kabre konulduktan sonra
ona üç şey hakkında soru soran iki melektir. Bu iki
melek kabirde ölüye gelir ve ona; Rabbi, dîni ve
peygamberi hakkında soru sorar.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺤﻴَﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻭﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ
َ ﺖ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ِ ﺖ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﹾﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ِﻝ ﺍﻟﺜﱠﺎِﺑ
ُ } ﻳُﹶﺜﱢﺒ
[27: ]ﺳﻮرة إﺑﺮاهﻴﻢ اﻵﻳﺔ

{ ﲔ َﻭَﻳ ﹾﻔ َﻌﻞﹸ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُﺀ
َ ﻀ ﱡﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ
ِ َُﻭﻳ

“Allah, inananları hem dünya, hem de âhiret hayatında hak ve
kalıcı söz ile sapasağlam tutar.3 Zâlimleri de (dünya ve âhiret
hayatında haktan) saptırır. Allah, dilediğini yapar.”4

Cennet ehlinin melekleri:Cennet kapılarından
cennet ehlinin yanına gelerek onları selâmlamak ve
onları cennet nimetleriyle müjdelemekle görevli
meleklerdir.
Sağındaki melek, insanın sevaplarını yazmakla, solundaki melek ise günahlarını
yazmakla görevlidir. (Mütercim)
2 Kâf Sûresi:17-18
3 Bu söz, Kelime-i Şehâdet olan “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Rasûlullah” sözüdür.
Allah îmân edenleri dünya hayatında hak dîn üzere yaşatarak ölmeden önce güzel bir
sonla dünyadan göç etmelerini sağlar.Kabirde ise Münker ve Nekîr adlı iki meleğin
sorularına doğru cevap vermelerini sağlar. (Mütercim)
4 İbrâhîm Sûresi:27
1
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Nitekim Allah Teâlâ bu melekler hakkında
şöyle buyurmaktadır:

ﺻَﺒ ْﺮُﺗ ْﻢ ﹶﻓِﻨ ْﻌ َﻢ ُﻋ ﹾﻘﺒَﻰ
َ ﻼﻡٌ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻜﹸﻢ ِﺑﻤَﺎ
 َﺳ ﹶ،ﺏ
ٍ } َﻳ ْﺪ ُﺧﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻬِﻢ ﻣﱢﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺑَﺎ
[24: واﻵﻳﺔ23:]ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺍﻟﺪﱠﺍ ِﺭ

“Melekler, (cennete girişlerini tebrik etmek için) her kapıdan
onların (cennet ehlinin) yanına gelerek onlara; ‘Sizlere selâm
olsun.Son yurt (cennet), ne güzeldir’ (derler).”1

Peygamber-sallallâhu

aleyhi

ve

sellem-

de

semâda

“Beytul-Ma’mûr” denilen yere hergün yetmiş bin
meleğin girdiğini -başka bir rivâyette orada namaz
kıldığını- kıyâmet gününe kadar da kendilerine sıra
gelmediği için bir daha oraya dönmeyeceğini haber
verdiği melekler de vardır.


3. BÖLÜM
KİTAPLARA ÎMÂN
Bizler,

1

Ra’d Sûresi:23-24

Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdı

44

Allah Teâlâ’nın,insanların doğru yolu bularak
kıyâmet günü Allah’a karşı özür beyan etmemeleri,
onlara hikmeti öğretip ve nefislerini temize çıkarmaları için peygamberlerine kitaplar indirdiğine
inanırız.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın her peygamberle birlikte kitap
indirdiğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺏ ﻭَﺍﹾﻟﻤِﻴﺰَﺍ ﹶﻥ ِﻟَﻴﻘﹸـﻮ َﻡ
َ ﺕ َﻭﺃﹶﻧ َﺰﹾﻟﻨَﺎ َﻣ َﻌﻬُﻢُ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ِ } ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﺃ ْﺭ َﺳ ﹾﻠﻨَﺎ ُﺭ ُﺳ ﹶﻠﻨَﺎ ﺑِﺎﹾﻟَﺒﱢﻴﻨَﺎ
[25: ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ﻂ
ِﺴ
ْ ﺱ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ
ُ ﺍﻟﻨﱠﺎ

“Andolsun ki biz, elçilerimizi apaçık delîllerle gönderdik ve
insanlar adâleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte Kitab’ı
ve Mîzân’ı indirdik.”1

Adlarını bildiğimiz kitaplar şunlardır:
1. Tevrât: Allah Teâlâ tarafından Hz. Musa’ya
indirilen İsrâîloğullarının en büyük kitabıdır.
Nitekim Allah Teâlâ bu kitap hakkında şöyle
buyurmaktadır:

1
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ﺤﻜﹸﻢُ ِﺑﻬَﺎ ﺍﻟﱠﻨِﺒﻴﱡﻮ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃ ْﺳ ﹶﻠﻤُﻮﹾﺍ
ْ } ِﺇﻧﱠﺎ ﺃﹶﻧ َﺰﹾﻟﻨَﺎ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮﺭَﺍ ﹶﺓ ﻓِﻴﻬَﺎ ُﻫﺪًﻯ َﻭﻧُﻮﺭٌ َﻳ
ﺏ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ
ِ ﺤ ِﻔﻈﹸﻮﹾﺍ ﻣِﻦ ِﻛﺘَـﺎ
ْ ِﻟ ﱠﻠﺬِﻳ َﻦ ﻫَﺎﺩُﻭﹾﺍ ﻭَﺍﻟ ﱠﺮﺑﱠﺎِﻧﻴﱡﻮ ﹶﻥ ﻭَﺍ َﻷ ْﺣﺒَﺎ ُﺭ ِﺑﻤَﺎ ﺍ ْﺳُﺘ
[44: ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ َﻭﻛﹶﺎﻧُﻮﹾﺍ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ُﺷ َﻬﺪَﺍ َﺀ

“Andolsun ki biz, içerisinde hidâyet (dalâletten doğru yolu
gösteren, hükümleri açıklayan) ve nûr olan Tevrât’ı indirdik.
Allah’ın emrine teslim olmuş peygamberler, yahûdiler arasında
Tevrât ile hükmederlerdi.Rablerinin emrine teslim olmuş
yahûdîlerden âbid kimselerle âlimler de onunla hükmetmişler
ve peygamberlerinin onlar arasında Tevrât ile hükmettiklerine
hepsi şâhitlik etmişlerdi...” 1

2. İncîl: Allah Teâlâ’nın Hz. İsa’ya indirdiği,
Tevrât’ı doğrulayıcı ve tamamlayıcı durumundaki
bir kitaptır.
Nitekim Allah Teâlâ bu kitap hakkında şöyle
buyurmaktadır:

ﺼ ﱢﺪﻗﹰﺎ ﱢﻟﻤَﺎ َﺑ ْﻴ َﻦ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺘﱠـ ْﻮﺭَﺍ ِﺓ
َ } ﻭَﺁَﺗ ْﻴﻨَﺎ ُﻩ ﺍ ِﻹﳒِﻴ ﹶﻞ ﻓِﻴ ِﻪ ُﻫﺪًﻯ َﻭﻧُﻮﺭٌ َﻭ ُﻣ
[46: ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ﲔ
َ َﻭ ُﻫﺪًﻯ َﻭ َﻣ ْﻮ ِﻋ ﹶﻈ ﹰﺔ ﱢﻟ ﹾﻠﻤُﱠﺘ ِﻘ

“Hakkı göstermesi ve (bilmedikleri hükümleri) insanlara açıklaması, (Tevrât’ın içerdiği hükümlerin) doğru olduğuna şâhitlik

1

Mâide Sûresi:44

Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdı

46

etmesi, muttakîler için doğru yolu gösterici ve öğüt olması için
O’na (İsâ’ya) İncîl’i verdik.” 1
[50: ]ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ﺾ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺣُ ﱢﺮ َﻡ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ
َ } َﻭﻷُ ِﺣ ﱠﻞ ﹶﻟﻜﹸﻢ َﺑ ْﻌ

“(İsâ: Kolaylık olsun diye Allah’tan gelen vahiyle) Allah’ın haram
kıldığı bazı şeyleri size helâl kılmam için (gönderildim).”2

3. Zebûr: Allah Teâlâ’nın Hz. Dâvûd’a vermiş
olduğu kitaptır.
4. Suhuf: Hz. İbrâhîm ile Hz. Musâ’ya inen
sahîfelerdir.
5. Kur’an-ı Kerîm:Allah Teâlâ’nın peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed-sallalahu aleyhi ve sellem-’e
indirmiş olduğu kitaptır.
Nitekim Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim hakkında
şöyle buyurmaktadır:
]ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة ﻣـﻦ اﻵﻳـﺔ

{ ﺕ ﱢﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻬﺪَﻯ ﻭَﺍﹾﻟ ﹸﻔ ْﺮﻗﹶﺎ ِﻥ
ٍ ﺱ َﻭَﺑﱢﻴﻨَﺎ
ِ } ُﻫﺪًﻯ ﻟﱢﻠﻨﱠﺎ
[185:

“(Kur’an, insanlara) hakkı göstermesi için (indirilmiştir).(O
Kur’an’da Allah’ın) hidâyetine delîl teşkil eden ve hakkı
bâtıldan ayırt eden apaçık delîller vardır.”3

Mâide Sûresi:46
Âl-i İmrân Sûresi:50
3 Bakara Sûresi:185
1
2
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Kur’an-ı Kerîm, kendisinden önceki kitapları
tasdik etmesi ve onlara hâkim olması için gönderilmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣـﻦ

{ ﺏ َﻭ ُﻣ َﻬ ْﻴ ِﻤﻨًﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
ِ ﺼ ﱢﺪﻗﹰﺎ ﱢﻟﻤَﺎ َﺑ ْﻴ َﻦ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
َ } ُﻣ
[48: اﻵﻳﺔ

“Kendisinden önceki kitap(lar)ı tasdik etmesi ve (onlara üstün
olması, o kitapların doğru olduklarına şâhitlik etmesi) ve onların
üzerine hâkim olması için (sana kitabı indirdik).”1

Allah Teâlâ, daha önce inen bütün kitapların
hükmünü Kur’an-ı Kerîm ile ortadan kaldırmış,
Kur’an-ı Kerîm ile oynamak ve onu tahrif etmek
isteyenlerden korumayı bizzat kendisi üstlenmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[9: ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ اﻵﻳﺔ

{ ﺤﻦُ َﻧ ﱠﺰﹾﻟﻨَﺎ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ َﺮ َﻭِﺇﻧﱠﺎ ﹶﻟﻪُ ﹶﻟﺤَﺎ ِﻓﻈﹸﻮ ﹶﻥ
ْ } ِﺇﻧﱠﺎ َﻧ

“Kur’an’ı (Muhammed’e) kesinlikle biz indirdik ve (ona bir şey
ilâve edilmek veya ondan bir şey noksanlaştırılmak sûretiyle tahrif
edilmekten) onu koruyacak olan da biziz.”2

1
2

Mâide Sûresi:48
Hicr Sûresi:9

Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdı

48

Çünkü Kur’an-ı Kerîm, (özür beyan etmemeleri için) kıyâmete dek cinler ve insanların hepsine
birden bir huccet/delîl olarak kalacaktır.
Kur’an-ı Kerîm’den önce inen bütün kitaplar
geçici bir süre için geçerliydi.Sonra inen kitap, önce
inen kitabın hem hükmünü ortadan kaldırıyor, hem
de önce inen kitapta meydana gelen tahrif ve
değişikliği beyan ediyordu. Bu nedenle Kur’an-ı
Kerim’den önce inen hiçbir kitap, tahrif edilmekten
veya fazlalaştırılmaktan veyahut da noksanlaştırılmaktan kurtulamamıştı.
Nitekim Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerîm’i koruyacağına dâir olarak şöyle buyurmaktadır:
]ﺳـﻮرة اﻟﻨـﺴﺎء ﻣـﻦ

{ ﺿ ِﻌ ِﻪ
ِ ﺤ ﱢﺮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﻠ َﻢ ﻋَﻦ ﱠﻣﻮَﺍ
َ } ﱢﻣ َﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻫَﺎﺩُﻭﹾﺍ ُﻳ
[46: اﻵﻳﺔ

“Yahûdilerin

bir

kısmı,

(Allah’ın)

sözleri(ni)

yerlerinden

değiştir(tirmeyi kendilerine âdet edin)irler.” 1

ﺏ ِﺑﹶﺄْﻳﺪِﻳ ِﻬ ْﻢ ﹸﺛ ﱠﻢ َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻫَـﺬﹶﺍ ِﻣ ْﻦ ﻋِﻨـ ِﺪ
َ } ﹶﻓ َﻮْﻳﻞﹲ ﱢﻟ ﱠﻠﺬِﻳ َﻦ َﻳ ﹾﻜُﺘﺒُﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ﺖ ﹶﺃْﻳﺪِﻳ ِﻬ ْﻢ َﻭ َﻭْﻳﻞﹲ ﱠﻟ ُﻬ ْﻢ ﱢﻣﻤﱠﺎ
ْ ﻼ ﹶﻓ َﻮْﻳﻞﹲ ﱠﻟﻬُﻢ ﱢﻣﻤﱠﺎ ﹶﻛَﺘَﺒ
ﺸَﺘﺮُﻭﹾﺍ ِﺑ ِﻪ ﹶﺛ َﻤًﻨﺎ ﹶﻗﻠِﻴ ﹰ
ْ ﺍﻟ ﹼﻠ ِﻪ ِﻟَﻴ
[79: ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ

1
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“Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir ücret karşılığında
satmak için ‘Bu, Allah katındandır’ diyen (Yahûdî âlim)ler helâk
olsunlar! Yine onlar, elleriyle yazdıkları ve (haram olarak)
kazandıklarından dolayı helâk olsunlar.” 1

ﺱ
ِ ﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺟَﺎ َﺀ ِﺑ ِﻪ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻧُﻮﺭًﺍ َﻭ ُﻫﺪًﻯ ﻟﱢﻠﻨﱠﺎ
َ } ﹸﻗ ﹾﻞ َﻣ ْﻦ ﺃﹶﻧ َﺰ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
[91:]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺨﻔﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ
ْ ﺲ ُﺗ ْﺒﺪُﻭَﻧﻬَﺎ َﻭُﺗ
َ ﺠ َﻌﻠﹸﻮَﻧ ُﻪ ﹶﻗﺮَﺍﻃِﻴ
ْ َﺗ

“(Ey Muhammed!) De ki:O halde, Musâ’nın insanlara bir nûr ve
hidâyet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz bu kitabı kağıtlara yazarak bazısını açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz.”2

ﺏ
ِ ﺴﺒُﻮ ُﻩ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَـﺎ
َﺤ
ْ ﺏ ِﻟَﺘ
ِ ﺴَﻨَﺘﻬُﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ِ } َﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﹶﻟ ﹶﻔﺮِﻳﻘﹰﺎ َﻳ ﹾﻠﻮُﻭ ﹶﻥ ﹶﺃﹾﻟ
ﺏ َﻭَﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻫُ َﻮ ِﻣ ْﻦ ﻋِﻨ ِﺪ ﺍﻟ ﹼﻠ ِﻪ َﻭﻣَﺎ ﻫُ َﻮ ِﻣ ْﻦ ﻋِﻨ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠـ ِﻪ
ِ َﻭﻣَﺎ ﻫُ َﻮ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ﺸ ٍﺮ ﺃﹶﻥ ﻳُ ْﺆِﺗَﻴﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟَﺒ،ﺏ َﻭ ُﻫ ْﻢ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ
َ َﻭَﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ
ﺱ ﻛﹸﻮﻧُﻮﹾﺍ ِﻋﺒَﺎﺩًﺍ ﻟﱢﻲ ﻣِـﻦ ﺩُﻭ ِﻥ
ِ ﺤ ﹾﻜ َﻢ ﻭَﺍﻟﱡﻨُﺒ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹸﺛ ﱠﻢ َﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ُ ﺏ ﻭَﺍﹾﻟ
َ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
[79 :  وﻣﻦ اﻵﻳﺔ78:]ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ

{ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ

“Yahûdîlerden bir grup, okudukları şeyi (Allah tarafından indirilmiş) kitaptan sanmanız için, kitabı (Tevrât’ı) okurken dillerini
eğip-bükerler.Halbuki okudukları şey, kitaptan değildir. Onlar:
‘O, Allah katındandır’, derler.O (okudukları şey), Allah katından
1
2
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değildir.Onlar bilerek Allah’a iftirâ etmektedirler.Allah’ın
kendisine kitap indirmesi, hikmet ve peygamberlik vermesinden
sonra, kalkıp da insanlara: ‘Allah’ın dışında bana ibâdet edin’
demesi, hiç kimseye yakışıklı olmaz.”1

ﺏ ﹶﻗ ْﺪ ﺟَﺎ َﺀ ﹸﻛ ْﻢ َﺭﺳُﻮﹸﻟﻨَﺎ ﻳَُﺒﱢﻴﻦُ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﻛﹶـِﺜﲑًﺍ ﱢﻣﻤﱠـﺎ ﻛﹸﻨـُﺘ ْﻢ
ِ } ﻳَﺎ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
[15: ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ﺏ
ِ ﺨﻔﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ْ ُﺗ

“Ey Ehl-i kitap! Elçimiz (Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem- Tevrât
ve İncîl’de insanlardan) gizlediğiniz birçok şeyi size açıklamak
üzere geldi.”2

{ ﺢ ﺍْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮَﻳ َﻢ
ُ } ﱠﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ َﺮ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻗﹶﺂﻟﹸﻮﹾﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ َﻤﺴِﻴ
[17: ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“ ‘Şüphesiz ki Allah, Meryem oğlu Mesîh’in (İsâ) tâ kendisidir’
diyenler (hıristiyanlar) kâfir oldular.”3


4.BÖLÜM
PEYGAMBERLERE ÎMÂN

1
2
3
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Bizler,
İnsanların kıyâmet günü peygamberlerden
sonra Allah’a karşı bir özür beyan etmemeleri,
Allah’ın sevabını müjdelemek ve azabından da
uyarmak için Allah Teâlâ’nın peygamberler gönderdiğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺱ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﺣﺠﱠـﺔﹲ َﺑﻌْـ َﺪ
ِ ﻼ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ﺸﺮِﻳ َﻦ َﻭﻣُﻨ ِﺬﺭِﻳ َﻦ ِﻟﹶﺌ ﱠ
ﻼ ﱡﻣَﺒ ﱢ
} ﱡﺭﺳُ ﹰ
[165: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ

{ ﺍﻟ ﱡﺮﺳُ ِﻞ َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋﺰِﻳﺰًﺍ َﺣﻜِﻴﻤًﺎ

“İnsanların, (kıyâmet günü) peygamberlerden sonra Allah’a
karşı bir özür beyan etmemeleri için, (sevabımı) müjdelemek ve
(azabımdan da) uyarmak amacıyla

peygamberler (gönderdik).

Allah, (mülkünde) güçlüdür, (işleri çekip çevirmekte) hikmet
sahibidir.” 1

Bizler,
Peygamberlerin ilkinin Nûh-aleyhisselâm-, sonuncusunun da Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem- olduğuna
inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

1

Nisâ Sûresi:165
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{ ﲔ ﻣِﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ِﻩ
َ ﺡ ﻭَﺍﻟﱠﻨِﺒﱢﻴ
ٍ ﻚ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﺃ ْﻭ َﺣ ْﻴﻨَﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻧُﻮ
َ } ِﺇﻧﱠﺎ ﹶﺃ ْﻭ َﺣ ْﻴﻨَﺎ ِﺇﹶﻟ ْﻴ
[163: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“(Ey Muhammed!) Andolsun ki Biz, Nûh’a ve ondan sonraki
peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik.”1

ﺤ ﱠﻤﺪٌ ﹶﺃﺑَﺎ ﹶﺃ َﺣ ٍﺪ ﻣﱢﻦ ﱢﺭﺟَﺎِﻟ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﻟﻜِﻦ ﱠﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭﺧَﺎَﺗ َﻢ
َ } ﻣﱠﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﻣ
[40: ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب اﻵﻳﺔ

{ ﲔ َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ِﺑ ﹸﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍﺀ َﻋﻠِﻴﻤًﺎ
َ ﺍﻟﱠﻨِﺒﱢﻴ

“Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir.
Ancak O, Allah’ın Rasûlü ve peygamberlerin sonuncusudur.
(O’ndan sonra kıyâmete kadar peygamber gelmeyecektir).Allah,
hakkıyla bilir.(Hiçbir şey O’na gizli-saklı kalmaz ve O her şeyi
bilir).”2

Bizler,
Peygamberlerin en fazîletlisinin Muhammed,
sonra İbrâhîm, sonra Mûsâ, sonra Nûh, sonra da
Meryem oğlu İsâ olduğuna inanırız.-Allahın salât ve selâmı,
hepsinin üzerine olsun-.

Nitekim Allah Teâlâ onları şu âyette özel
olarak zikrederek şöyle buyurmuştur:

1
2

Nisâ Sûresi:163
Ahzâb Sûresi:40
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ﺡ َﻭِﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴ َﻢ َﻭﻣُﻮﺳَـﻰ
ٍ ﻚ َﻭﻣِﻦ ﻧﱡﻮ
َ ﲔ ﻣِﻴﺜﹶﺎ ﹶﻗ ُﻬ ْﻢ َﻭﻣِﻨ
َ } َﻭِﺇ ﹾﺫ ﹶﺃ َﺧ ﹾﺬﻧَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﱠﻨِﺒﱢﻴ
[7: ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب اﻵﻳﺔ

{ َﻭﻋِﻴﺴَﻰ ﺍْﺑ ِﻦ َﻣ ْﺮَﻳ َﻢ َﻭﹶﺃ َﺧ ﹾﺬﻧَﺎ ِﻣ ْﻨﻬُﻢ ﻣﱢﻴﺜﹶﺎﻗﹰﺎ ﹶﻏﻠِﻴﻈﹰﺎ

“(Ey Muhammed! Hatırlar mısın?) Biz, peygamberlerden (risâleti
tebliğ edeceklerine dâir) söz almıştık.Senden, Nûh’tan, İbrâhîmden, Musâ’dan ve Meryem oğlu İsâ’dan da (söz almıştık).Biz,
onlardan (risâleti tebliğ ederek emâneti yerine getireceklerine ve
birbirlerini tasdik edeceklerine dâir) kesin bir söz almıştık.” 1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın şu âyette özel olarak zikrettiği
peygamberlerin

şerîatlerini

Muhammed-sallallahu

içerdiğinden

aleyhi ve sellem-’in

dolayı

şerîatının, onların

şerîatlarının fazîletlerine sahip olduğuna inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﻚ َﻭﻣَـﺎ
َ ﻉ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﱢﻣ َﻦ ﺍﻟﺪﱢﻳ ِﻦ ﻣَﺎ َﻭﺻﱠﻰ ِﺑ ِﻪ ﻧُﻮﺣًﺎ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ْﻭ َﺣ ْﻴﻨَﺎ ِﺇﹶﻟ ْﻴ
َ } َﺷ َﺮ
{ ﺻ ْﻴَﻨﺎ ِﺑ ِﻪ ِﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴ َﻢ َﻭﻣُﻮﺳَﻰ َﻭﻋِﻴﺴَﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺪﱢﻳ َﻦ ﻭَﻻ َﺗَﺘ ﹶﻔ ﱠﺮﻗﹸﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ
َﻭ ﱠ
[13: ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“(Ey insanlar! Allah’ı birlemek sûretiyle) ‘Dîni ayakta tutun ve
(dînde) ayrılığa düşmeyin’ diye Nûh’a (yapmasını ve tebliğ
etmesini) emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrâhîm’e, Musâ’ya
ve İsâ’ya tavsiye ettiğimizi, Allah size dîn kıldı.”2
1
2

Ahzâb Sûresi:7
Şûrâ Sûresi:13
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Bizler,
Peygamberlerin

hepsinin

yaratılmış

insan

olduklarına ve onların rubûbiyet özelliklerinden
hiçbirisine sahip olmadıklarına inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ, peygamberlerin ilki olan
Nûh-aleyhisselâm- hakkında şöyle buyurmaktadır:

ﺐ َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ِﺇﻧﱢـﻲ
َ } َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﻋِﻨﺪِﻱ َﺧﺰَﺁِﺋﻦُ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢُ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﻴ
[31: ]ﺳﻮرة هﻮد ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ٌَﻣ ﹶﻠﻚ

“(Nûh kavmine şöyle dedi): Ben size, Allah’ın hazîneleri benim
yanımdadır’ demiyorum.Gaybı da bilemem.Ben bir meleğim de
demiyorum.” 1

Allah Teâlâ peygamberlerin sonuncusu olan
Muhammed-sallallahu

aleyhi ve sellem-’e

de şöyle söylemesini

emretmektedir:

ﺐ ﻭَﻻ ﹶﺃﻗﹸـﻮﻝﹸ
َ } ﻗﹸﻞ ﱠﻻ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﻋِﻨﺪِﻱ َﺧﺰَﺁِﺋﻦُ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭَﻻ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢُ ﺍﹾﻟ َﻐﻴْـ
[50: ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ٌﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ِﺇﻧﱢﻲ َﻣ ﹶﻠﻚ

“(Ey Muhammed!Onlara de ki):Ben size,Allah’ın hazîneleri benim
yanımdadır, demiyorum.Ben, gaybı da bilemem.Ben size, bir
meleğim de demiyorum.” 2

1
2

Hûd Sûresi:31
En’âm Sûresi:50
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Yine O’na şöyle söylemesini emretmektedir:
]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف

{ ﺍ ِﺇ ﱠﻻ ﻣَﺎ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪﺿﺮ
َ } ﻗﹸﻞ ﱠﻻ ﹶﺃ ْﻣ ِﻠﻚُ ِﻟَﻨ ﹾﻔﺴِﻲ َﻧ ﹾﻔﻌًﺎ َﻭ ﹶﻻ
[188: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“(Ey Muhammed! Onlara de ki): Ben, Allah’ın dilediğinden başka,
kendime ne bir yarar sağlamaya, ne de kendimden bir zararı
savmaya gücüm yeter.”1

Başka

bir

âyette

ona

şöyle

söylemesini

emretmektedir:

ﲑﻧِﻲ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َﺠ
ِ  ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﻧﱢﻲ ﻟﹶﻦ ُﻳ،ﺍ ﻭَﻻ َﺭ َﺷﺪًﺍﺿﺮ
َ } ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﻧﱢﻲ ﻻ ﹶﺃ ْﻣ ِﻠﻚُ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ
[22-21:]ﺳﻮرة اﻟﺠﻦ

{ ﺤﺪًﺍ
َ ﹶﺃ َﺣﺪٌ َﻭﹶﻟ ْﻦ ﹶﺃ ِﺟ َﺪ ﻣِﻦ ﺩُﻭِﻧ ِﻪ ُﻣ ﹾﻠَﺘ

“(Ey Muhammed!Onlara de ki):Ben, sizden ne bir zararı savmaya,
ne de size bir yarar sağlamaya gücüm yeter.De ki:Beni Allah’(ın
azabın)dan hiç kimse kurtaramaz.(Azabından kaçıp) sığınabileceğim başka bir yer de bulamam.” 2

Bizler,
Peygamberlerin Allah’ın kulları olduklarına,
onlara elçilik görevi vererek onları üstün kıldığına,

1
2

A’râf Sûresi:188
Cin Sûresi:21-22
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onları makamların en yücesi olan kulluk makamı
ile nitelendirdiğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ peygamberlere övgüde
bulunarak onların ilki olan Nûh-aleyhisselâm- hakkında
şöyle buyurmaktadır:

{ ﺡ ِﺇﱠﻧﻪُ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻋ ْﺒﺪًﺍ َﺷﻜﹸﻮﺭًﺍ
ٍ } ﹸﺫ ﱢﺭﱠﻳ ﹶﺔ َﻣ ْﻦ َﺣ َﻤ ﹾﻠﻨَﺎ َﻣ َﻊ ﻧُﻮ
[3 :]ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ

“(Kendilerini tufandan kurtarıp) Nûh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! (Allah’a ortak koşmayın.Nûh’u örnek alarak
Allah’a şükredin).Hiç şüphesiz ki O, (Allah’a bütün azalarıyla) çok
şükreden bir kul idi.” 1

Peygamberlerin sonuncusu Muhammed-sallallahu
aleyhi ve sellem- hakkında

ise şöyle buyurmaktadır:

{ ﲔ ﻧَـﺬِﻳ ًﺮﺍ
َ } َﺗﺒَﺎ َﺭ َﻙ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻧ ﱠﺰ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ْﺮﻗﹶﺎ ﹶﻥ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ْﺒ ِﺪ ِﻩ ِﻟَﻴﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻟ ﹾﻠﻌَـﺎﹶﻟ ِﻤ
[1 : ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن اﻵﻳﺔ

“(Cinleri ve insanları, Allah’ın azabından korkutmak için) Âlemlere
uyarıcı olsun diye kuluna (Muhammed-sallallahu

aleyhi ve sellem-)

Furkân’ı indiren Allah’ın bereketi büyük, hayrı ise pek çoktur.”2

Diğer peygamberler hakkında ise şöyle buyurmaktadır:
1
2

İsrâ Sûresi:3
Furkân Sûresi:1
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{ ﺏ ﹸﺃ ْﻭﻟِﻲ ﺍ َﻷْﻳﺪِﻱ ﻭَﺍ َﻷْﺑﺼَﺎ ِﺭ
َ ﺤ َﻖ َﻭَﻳ ْﻌﻘﹸﻮ
َ } ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛ ْﺮ ِﻋﺒَﺎ َﺩﻧَﺎ ﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴ َﻢ َﻭِﺇ ْﺳ
[45: ]ﺳﻮرة ص اﻵﻳﺔ

“(Ey Muhammed!Allah’a itaatte) güçlü ve (dîninde) basîretli kullarımız (ve peygamberlerimiz) İbrâhîm, İshâk ve Yâkub’u da an.”1
[17: ]ﺳﻮرة ص ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ٌ} ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛ ْﺮ َﻋ ْﺒ َﺪﻧَﺎ ﺩَﺍﻭُﻭ َﺩ ﺫﹶﺍ ﺍ َﻷْﻳ ِﺪ ِﺇﱠﻧﻪُ ﹶﺃﻭﱠﺍﺏ

“(Ey Muhammed! Allah’ın düşmanlarına karşı) güçlü olan (ve
Allah’a sabırla itaat eden) kulumuz Dâvûd’u da an. Şüphesiz ki O,
hep Allah’a yönelirdi.” 2
[30: ]ﺳﻮرة ص اﻵﻳﺔ

{ ٌ} َﻭ َﻭ َﻫ ْﺒﻨَﺎ ِﻟﺪَﺍﻭُﻭ َﺩ ُﺳ ﹶﻠ ْﻴﻤَﺎ ﹶﻥ ِﻧ ْﻌ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ ِﺇﱠﻧﻪُ ﹶﺃﻭﱠﺍﺏ

“Biz,Dâvûd’a (ikrâmda bulunarak ona oğlu) Süleymân’ı bahşettik.
Süleymân ne güzel bir kul idi.Şüphesiz ki O, hep Allah’a
yönelirdi.” 3

Allah Teâlâ Meryem oğlu İsâ hakkında da
şöyle buyurmaktadır:
]ﺳـﻮرة

{ ﻼ ﱢﻟَﺒﻨِﻲ ِﺇﺳْـﺮَﺍﺋِﻴ ﹶﻞ
} ِﺇ ﹾﻥ ﻫُ َﻮ ﺇِﻻ َﻋ ْﺒﺪٌ ﹶﺃْﻧ َﻌ ْﻤﻨَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺟ َﻌ ﹾﻠﻨَﺎ ُﻩ َﻣﹶﺜ ﹰ
[59: اﻟﺰﺧﺮف اﻵﻳﺔ

“(Peygamberlik vermek sûretiyle) kendisine ikrâmda bulunduğumuz ve (kudretimize delâlet etmesi için de) İsrâîloğullarına bir

1
2
3

Sâd Sûresi:45
Sâd Sûresi:17
Sâd Sûresi:30
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mûcize (ve ibret) kıldığımız O, (Meryem oğlu İsâ) bir kuldan
başka bir şey değildir.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın, elçilik görevini Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem-’in

insanların

-

elçiliğiyle sona erdirdiğine ve onu

hepsine

birden

peygamber

olarak

gönderdiğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﻚ
ُ ﺱ ِﺇﻧﱢﻲ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺇﹶﻟ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ َﺟﻤِﻴﻌًﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻟﻪُ ُﻣ ﹾﻠ
ُ } ﹸﻗ ﹾﻞ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ﺖ ﻓﹶﺂ ِﻣﻨُﻮﹾﺍ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺤﻴِـﻲ َﻭُﻳﻤِﻴ
ْ ﺽ ﻻ ِﺇﻟﹶـ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﻫُ َﻮ ُﻳ
ِ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺍﻟ ﱠ
َﻭ َﺭﺳُﻮِﻟ ِﻪ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱢﻲ ﺍ ُﻷ ﱢﻣ ﱢﻲ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ ﹶﻛ ِﻠﻤَﺎِﺗ ِﻪ ﻭَﺍﱠﺗِﺒﻌُﻮ ُﻩ ﹶﻟ َﻌ ﱠﻠﻜﹸ ْﻢ
[158 :]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔ

{ َﺗ ْﻬَﺘﺪُﻭ ﹶﻥ

“(Ey Muhammed!) De ki: Ey İnsanlar! Şüphesiz ki ben, hepinize
birden (gönderilmiş), göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın
elçisiyim.O’ndan başka hakkıyla ibâdet edilecek hiçbir ilâh
yoktur.O, diriltir ve öldürür.O halde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan, okuma-yazma bilmeyen peygamber olan elçisine
inanın.Ona uyun ki, hidâyete eresiniz.” 2

1
2

Zuhruf Sûresi:59
A’râf Sûresi:158
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Bizler,
Allah Teâla’nın kulları için Muhammed-sallallahu
aleyhi ve sellem-’in

şerîatı olan İslâm dînini dîn olarak

seçtiğine ve İslâm’dan başka bir dîni hiç kimseden
kabul etmeyeceğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[19:]ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ُﻼﻡ
} ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﺪﱢﻳ َﻦ ﻋِﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ

“(Allah’ın kulları için seçtiği ve ondan başkasını dîn olarak kabul
etmediği) Allah katındaki geçerli dîn, İslâm’dır.” 1

ُﺖ ﹶﻟﻜﹸﻢ
ُ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﺩِﻳَﻨ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃْﺗ َﻤ ْﻤﺖُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ِﻧ ْﻌ َﻤﺘِﻲ َﻭ َﺭﺿِﻴ
ُ } ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ ﹶﺃ ﹾﻛ َﻤ ﹾﻠ
[3: ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﻼ َﻡ ﺩِﻳﻨًﺎ
ﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ

“Bugün size dîninizi (İslâm’ı) kemâle erdirdim, (sizi cehâlet karanlığından İslâm nûruna çıkararak) üzerinize nimetimi tamamladım
ve dîn olarak size İslâm’ı seçtim.”2

ﻼ ِﻡ ﺩِﻳﻨًﺎ ﹶﻓﻠﹶﻦ ﻳُ ﹾﻘَﺒ ﹶﻞ ِﻣ ْﻨﻪُ َﻭﻫُ َﻮ ﻓِﻲ ﺍﻵﺧِـ َﺮ ِﺓ ﻣِـ َﻦ
} َﻭﻣَﻦ َﻳ ْﺒَﺘ ِﻎ ﹶﻏ ْﻴ َﺮ ﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ
[85: ]ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ

1
2

Âl-i İmrân Sûresi:19
Mâide Sûresi:3

{ ﺍﹾﻟﺨَﺎ ِﺳﺮِﻳ َﻦ

Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdı

60

“Her kim, İslâm’dan başka bir dîn isterse, o dîn ondan asla
kabul olunmayacaktır.Ve o, âhirette hüsrâna uğrayanlardan
olacaktır.” 1

Bizler,
Günümüzde,

Allah

nezdinde

yahûdîlik,

hıristiyanlık veya başka bir dîn gibi İslâm dîninin
dışında bir dînin geçerli olduğunu iddiâ edenin
kâfir olduğunu biliriz.Bu düşüncesinden derhal
tevbe etmesi istenir.Tevbe etmezse, mürted (dînden
dönmüş) olarak öldürülür.Çünkü o, Kur’anı yalanlamış demektir.
Bizler,
Muhammed-sallallahu

aleyhi

ve

sellem-’in

insanların

hepsine birden peygamber olarak gönderildiğini
inkâr edenin bütün peygamberleri, hatta inandığını
ve ona uyduğunu iddiâ ettiği kendi peygamberini
bile inkâr etmiş olduğunu biliriz.
Nitekim Allah Teâlâ Nuh-aleyhisselam-’ın kavmi
hakkında şöyle buyurmaktadır:
[105: ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء اﻵﻳﺔ

1

Âl-i İmrân Sûresi:85

{ﲔ
َ ﺡ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺮ َﺳ ِﻠ
ٍ ﺖ ﹶﻗ ْﻮﻡُ ﻧُﻮ
ْ } ﹶﻛ ﱠﺬَﺑ
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“Nûh’un kavmi, peygamberlerini inkâr ettiler.(Böylelikle onlar,
bütün peygamberleri yalanlamış oldular.Zirâ her peygamber, kendisinden önceki peygamberlerin getirdiklerini tasdik etmekle emrolunmuştur.)”1

Allah Teâlâ, Nûh-aleyhisselâm-’dan önce peygamber gelmemesine rağmen, Nûh-aleyhisselâm-’ın kavminin
bütün peygamberleri yalanladıklarını belirtmiştir.
Başka bir âyette ise şöyle buyurmaktadır:

}ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ ﹾﻜ ﹸﻔﺮُﻭ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭﺭُﺳُ ِﻠ ِﻪ َﻭﻳُﺮِﻳﺪُﻭ ﹶﻥ ﺃﹶﻥ ُﻳ ﹶﻔ ﱢﺮﻗﹸﻮﹾﺍ َﺑ ْﻴ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭﺭُﺳُ ِﻠ ِﻪ
ﻚ
َ ﺨﺬﹸﻭﹾﺍ َﺑ ْﻴ َﻦ ﹶﺫِﻟ
ِ ﺾ َﻭﻳُﺮِﻳﺪُﻭ ﹶﻥ ﺃﹶﻥ َﻳﱠﺘ
ٍ ﺾ َﻭَﻧ ﹾﻜﻔﹸﺮُ ِﺑَﺒ ْﻌ
ٍ ﻭَﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻧُ ْﺆ ِﻣﻦُ ِﺑَﺒ ْﻌ
{ ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮُﻭ ﹶﻥ ﺣَﻘًّﺎ َﻭﹶﺃ ْﻋَﺘ ْﺪﻧَﺎ ِﻟ ﹾﻠﻜﹶﺎ ِﻓﺮِﻳ َﻦ َﻋﺬﹶﺍﺑًﺎ ﱡﻣﻬِﻴﻨًﺎ
َ  ﹸﺃ ْﻭﻟﹶـِﺌ،ﻼ
َﺳﺒِﻴ ﹰ
[151 -150: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء

“Allah’ı ve elçilerini inkâr edenler (yahûdî ve hıristiyanlar, Allah’a
inanıp peygamberlerinin hepsini veya bazısını inkâr ederek) Allah ile
peygamberlerin arasını açmak isterler ve ‘biz bazı elçilere
inanır, bazısını da inkâr ederiz’ derler.Bununla, (dalâlete ve
uydurdukları bid’âte) yol bulmak isterler.İşte onlar, gerçek kâfirlerdir. Kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.”2

Bizler,

1
2

Şuarâ Sûresi:105
Nisâ Sûresi:150-151
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sonra artık

peygamber gelmeyeceğine inanırız.Kim,Muhammed
-sallallahu aleyhi ve sellem-’den

sonra peygamberlik iddiâsında

bulunur veya peygamberlik iddiâsında bulunanı
tasdik ederse, kâfir olur.Çünkü bu kimse, Allah’ı,
Rasûlünü ve müslümanların oybirliğiyle ittifak
ettiklerini yalanlamış olmaktadır.
Bizler,
Peygamber-sallallahu

aleyhi ve sellem-’in

râşid halîfeleri

olduğuna, onların ilim, dâvet ve idâre yönünden
Peygamber-sallallahu
halîfelik

aleyhi ve sellem-’in

yaptıklarına,

onların

yerine mü’minlere
en

fazîletlisi

ve

halîfeliğe en lâyık olanının önce Ebûbekir, sonra
Ömer, sonra Osman, daha sonra da Ali olduğuna
inanırız.-Allah onların hepsinden râzı olsun-.
Onlar, fazîlet yönünden birbirlerinden farklı
oldukları gibi halîfelikte de ayrı konumdaydılar.
Allah Teâlâ yüce hikmeti gereği, dönemlerin en
hayırlısı olan sahâbe dönemine o dönemde onlarla
birlikte yaşamış ve halîfeliğe en lâyık olan kimseyi
halîfe kılmıştır.
Bizler,
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Bir sahâbinin, fazîlet yönünden kendisinden
daha üstün olan başka sahâbiye bazı hususlarda
üstün olabileceğine, ancak kendisinden üstün olan
sahâbiye mutlak anlamda üstün olamayacağına
inanırız.Çünkü fazîleti gerektiren şeyler, çok ve
değişiktir.
Bizler,
Bu ümmetin, ümmetlerin en hayırlısı ve Allah
katında en kıymetlisi olduğuna inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﻑ َﻭَﺗ ْﻨﻬَـ ْﻮ ﹶﻥ ﻋَـ ِﻦ
ِ ﺱ َﺗ ﹾﺄ ُﻣﺮُﻭ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ
ِ ﺖ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ْ } ﻛﹸﻨُﺘ ْﻢ َﺧ ْﻴ َﺮ ﺃﹸ ﱠﻣ ٍﺔ ﺃﹸ ْﺧ ِﺮ َﺟ
[110: ]ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺍﹾﻟﻤُﻨ ﹶﻜ ِﺮ َﻭُﺗ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ

“(Ey Muhammed Ümmeti!)Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz.(Allah ve Rasûlünün emrettikleri) iyiliği emreder,
(yasakladıkları) kötülüğü de yasaklar ve Allah’a inanırsınız.”1

Bizler,
Bu ümmetin en hayırlısının sırasıyla sahâbe,
tâbiîn, sonra da onlara tâbi olanlar olduğuna
inanırız.

1

Âl-i İmrân Sûresi:110
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Yine, bu ümmetten bir tâifenin hak üzere
olacağına ve kıyâmete kadar düşmanlarına gâlip
geleceğine, onlara düşmanlık edenlerin veya aykırı
davrananların kendilerine hiçbir zarar veremeyeceklerine inanırız.
Bizler,
Sahâbe arasında vukû bulmuş olayların içtihattaki bir yorumdan kaynaklandığına, içtihadında
doğruyu bulanın iki, hata edenin ise bir ecir kazandığına ve hata edenin hatasının Allah Teâlâ tarafından bağışlanmış olduğuna inanırız.
Bizler,
Sahâbenin hata ve kusurlarını anmaktan
uzak dururuz.Onları, hak ettikleri güzel bir övgüyle
anar ve Allah Teâlâ’nin şu emri gereği kalplerimizi
onlara kin duymaktan veya hasetten arındırırız.

ﻚ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻈﻢُ َﺩ َﺭ َﺟ ﹰﺔ
َ ﺢ َﻭﻗﹶﺎَﺗ ﹶﻞ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
ِ ﺴَﺘﻮِﻱ ﻣِﻨﻜﹸﻢ ﱠﻣ ْﻦ ﺃﹶﻧ ﹶﻔ َﻖ ﻣِﻦ ﹶﻗ ْﺒ ِﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﺘ
ْ } ﻻ َﻳ
]ﺳﻮرة

{ ﺴﻨَﻰ
ْﺤ
ُ ﻼ َﻭ َﻋ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟ
ﱢﻣ َﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺃﹶﻧ ﹶﻔﻘﹸﻮﺍ ﻣِﻦ َﺑ ْﻌﺪُ َﻭﻗﹶﺎَﺗﻠﹸﻮﺍ َﻭﻛﹸ ﹰ
[10: اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“Sizden birisi, Mekke’nin fethinden önce (Allah yolunda) harcayan ve (kâfirlere karşı) savaşanlarla ecirde bir olamaz. Onlar,
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Mekke’nin fethinden sonra (Allah yolunda) harcayan ve (kâfirlere
karşı) savaşanlardan, Allah katında derece bakımından daha
üstündürler.Bununla birlikte Allah, her iki topluluğa da cenneti
vâdetmiştir...”1

Allah Teâlâ bizim hakkımızda ise şöyle buyurmaktadır:

}ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺟَﺎﺅُﻭﺍ ﻣِﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ َﺭﱠﺑﻨَﺎ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟﻨَﺎ َﻭ ِﻹ ْﺧﻮَﺍِﻧﻨَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ
ﻚ
َ ﻼ ﱢﻟ ﱠﻠﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ َﺭﱠﺑﻨَﺎ ِﺇﱠﻧ
ﺠ َﻌ ﹾﻞ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑﻨَﺎ ِﻏ ﹰ
ْ َﺳَﺒﻘﹸﻮﻧَﺎ ﺑِﺎ ِﻹﳝَﺎ ِﻥ ﻭَﻻ َﺗ
[10: ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ اﻵﻳﺔ

{ٌَﺭﺅُﻭﻑٌ ﱠﺭﺣِﻴﻢ

“Onlardan (Ensâr ve Muhâcirlerden) sonra gelenler (mü’minler)
şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce îmân eden kardeşlerimizi bağışla.Kalplerimizde onlara karşı kin (ve haset)
bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen, (kullarına) çok şefkâtli ve
(onlara) çok merhametlisin.” 2



1
2

Hadîd Sûresi:10
Haşr Sûresi:10
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5. BÖLÜM
ÂHİRET GÜNÜNE ÎMÂN
Bizler,
İnsanların Allah’ın huzurunda hesaba çekilmek için diriltilecekleri, ya nimetler yurdu olan
cennet, ya da acıklı azap yurdu olan cehennemde
kalacakları, o günden sonra başka bir gün olmayacak olan ve kıyâmet günü olarak da bilinen âhiret
gününe inanırız.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın, hesaba çekmek için İsrâfîl
-aleyhisselâm-’ın

ikinci defa sûra üflemesiyle birlikte

ölüleri dirilteceği ölümden sonraki dirilişe inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺽ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣَﻦ
ِ ﺕ َﻭﻣَﻦ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺼ ِﻌ َﻖ ﻣَﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺦ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﱡﻮ ِﺭ ﹶﻓ
َ } َﻭﻧُ ِﻔ
]ﺳـﻮرة اﻟﺰﻣـﺮ اﻵﻳـﺔ

{ ﺦ ﻓِﻴ ِﻪ ﹸﺃ ْﺧﺮَﻯ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻫُﻢ ِﻗﻴَﺎﻡٌ ﻳَﻨ ﹸﻈﺮُﻭ ﹶﻥ
َ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ ﻧُ ِﻔ
[68:

“Sûra üflenince, Allah’ın (ölmemelerini) diledikleri müstesnâ
göklerde ve yerde ne varsa, hepsi ölecektir. Sonra ona (Sûra) bir
defa daha üflenince, bir de ne görsünler, (Rablerinin huzurunda
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hesaba durmak için kabirlerinden) ayağa kalkmış (Rabbleri onlara
ne yapacak diye) bakıyorlar!”1

İnsanlar kabirlerinden yalınayak, üzerlerinde
hiçbir elbise olmadan anadan doğma ve sünnetsiz
bir halde Âlemlerin Rabbinin huzurunda hesaba
duracaklardır.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
]ﺳـﻮرة

{ﲔ
َ } ﹶﻛﻤَﺎ َﺑ َﺪﹾﺃﻧَﺎ ﹶﺃ ﱠﻭ ﹶﻝ َﺧ ﹾﻠ ٍﻖ ﱡﻧﻌِﻴ ُﺪ ُﻩ َﻭ ْﻋﺪًﺍ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻨَﺎ ِﺇﻧﱠﺎ ﹸﻛﻨﱠﺎ ﻓﹶـﺎ ِﻋ ِﻠ
[104: اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“(Kıyâmet günü insanı) tıpkı ilk defa yarattığımız gibi onu
(anasından yeni doğduğu gün gibi) yeniden diriltiriz.Bunu yerine
getirmeyi gerçekten va’dettik.Bir şeyi vadettiğimiz zaman (onu
dâima) yerine getiririz” 2

Bizler,
Amel defterlerinin insanların sağ taraflarından veya arkalarının solundan verildiğine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

،ﺴﲑًﺍ
ِ ﺐ ﺣِـﺴَﺎﺑًﺎ ﻳَـ
ُ ﻑ ُﻳﺤَﺎﺳَـ
َ ﺴ ْﻮ
َ  ﹶﻓ،} ﹶﻓﹶﺄﻣﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﺃﹸﻭِﺗ َﻲ ِﻛﺘَﺎَﺑﻪُ ِﺑَﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ
ﻑ
َ ﺴ ْﻮ
َ  ﹶﻓ، َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﺃﹸﻭِﺗ َﻲ ِﻛﺘَﺎَﺑﻪُ َﻭﺭَﺍ َﺀ ﹶﻇ ْﻬ ِﺮ ِﻩ،ﺴﺮُﻭﺭًﺍ
ْ َﻭﻳَﻨ ﹶﻘ ِﻠﺐُ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ْﻫ ِﻠ ِﻪ َﻣ
[12-7: ]ﺳﻮرة اﻻﻧﺸﻘﺎق

1
2

Zümer Sûresi:68
Enbiyâ Sûresi:104

{ ﺼﻠﹶﻰ َﺳ ِﻌﲑًﺍ
ْ  َﻭَﻳ،َﻳ ْﺪﻋُﻮ ﹸﺛﺒُﻮﺭًﺍ
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“Kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse (ki o, mü’mindir),
kolay bir şekilde hesaba çekilecek ve (cennetteki) ehline sevinç
içerisinde dönecektir.Kimin de kitabı arkasından verilirse (ki o,
kâfirdir), derhal yok olmayı dileyecek ve ateşe girecektir.”1

Başka bir âyette ise şöyle buyurmaktadır:

ﺨ ِﺮﺝُ ﹶﻟﻪُ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِﻛﺘَﺎﺑًـﺎ
ْ ُ} َﻭ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺇِﻧﺴَﺎ ٍﻥ ﹶﺃﹾﻟ َﺰ ْﻣﻨَﺎ ُﻩ ﻃﹶﺂِﺋ َﺮﻩُ ﻓِﻲ ﻋُﻨُ ِﻘ ِﻪ َﻭﻧ
{ ﻚ ﺣَـﺴِﻴﺒًﺎ
َ ﻚ ﺍﹾﻟﻴَـ ْﻮ َﻡ َﻋ ﹶﻠﻴْـ
َ ﺴ
ِ ﻚ ﹶﻛﻔﹶﻰ ِﺑَﻨ ﹾﻔ
َ  ﺍ ﹾﻗ َﺮﹾﺃ ﹶﻛﺘَﺎَﺑ،َﻳ ﹾﻠﻘﹶﺎ ُﻩ ﻣَﻨﺸُﻮﺭًﺍ
[14-13: ]ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء

“Her insanın (iyi veya kötü) işlediği amelini kendisiyle beraber
kıldık (Ne o başkasının işlediği amelle, ne de başkası onun işlediği
amelle hesaba çekilir).Kıyâmet günü insanın (amellerini kaydedilmiş
olarak göreceği) bir kitabı (amel defteri) önüne açılmış olarak
çıkarırız.(Ona şöyle denecektir): Kitabını (amel defterini) oku.
(Dünyada iken okuma bilmez idiyse de bugün kitabını okuyacaktır).
Bugün hesap sormak (dünyada yaptıklarını tek tek saymak) için,
nefsin sana yeter.”2

Bizler,
Amellerinin

tartılacağı

mîzânın

(terâzinin)

kıyâmet günü ortaya konulacağına ve hiç kimsenin
(zerre miktarı) haksızlık görmeyeceğine inanırız.
1
2

İnşikâk Sûresi:7-12
İsrâ Sûresi:13-14
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Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

{ ُﺍ َﻳ َﺮﻩ َﻭﻣَﻦ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹾﻞ ِﻣ ﹾﺜﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺫ ﱠﺭ ٍﺓ َﺷﺮ،ُ} ﹶﻓﻤَﻦ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹾﻞ ِﻣ ﹾﺜﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺫ ﱠﺭ ٍﺓ َﺧ ْﻴﺮًﺍ َﻳ َﺮﻩ
[8 -7:]ﺳﻮرة اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ

“Her kim, zerre miktârı iyilik yapmış ise, (âhirette) karşılığını
(sevâbını) görecektir.Her kim de zerre miktârı kötülük yapmış
ise, (âhirette) karşılığını (cezâsını) görecektir.” 1

Başka bir âyette şöyle buyurmaktadır:

ﺖ َﻣﻮَﺍﺯِﻳﻨُـ ُﻪ
ْ  َﻭ َﻣ ْﻦ َﺧ ﱠﻔ،ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻔ ِﻠﺤُﻮ ﹶﻥ
َ ﺖ َﻣﻮَﺍﺯِﻳﻨُﻪُ ﹶﻓﺄﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
ْ } ﹶﻓﻤَﻦ ﹶﺛﻘﹸ ﹶﻠ
ُ َﺗ ﹾﻠ ﹶﻔﺢُ ﻭُﺟُـﻮ َﻫﻬُﻢ،ﺴﻬُ ْﻢ ﻓِﻲ َﺟ َﻬﱠﻨ َﻢ ﺧَﺎِﻟﺪُﻭ ﹶﻥ
َ ﺴﺮُﻭﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸ
ِ ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﺧ
َ ﹶﻓﺄﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
[104-102: ]ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻵﻳـﺎت

{ ﺍﻟﻨﱠﺎ ُﺭ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛﹶﺎِﻟﺤُﻮ ﹶﻥ

“Kimlerin (sevapları) mîzânda ağır basarsa, işte (cenneti
kazanarak) kurtuluşa erenler,asıl bunlardır.Kimlerin de mîzânda
(sevapları) hafif gelir (ve günahları ağır basar)sa, işte nefislerine
yazık ederek cehennemde ebedî olarak kalacak olanlar bunlardır.(Cehennemde) ateş yüzlerini yaktıkça orada (dudakları büzüşmüş ve dişleri dışarı fırlamış bir halde) suratları asık olurlar.”2

Yine başka bir âyette şöyle buyurmaktadır:

1
2

Zelzele Sûresi:7-8
Mu’minûn Sûresi:102-104
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ﺠﺰَﻯ ِﺇ ﱠﻻ
ْ ﻼ ُﻳ
ﺴﱢﻴﹶﺌ ِﺔ ﹶﻓ ﹶ
ﺸﺮُ ﹶﺃ ْﻣﺜﹶﺎِﻟﻬَﺎ َﻭﻣَﻦ ﺟَﺎ َﺀ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ْ ﺴَﻨ ِﺔ ﹶﻓ ﹶﻠﻪُ َﻋ
َﺤ
َ } ﻣَﻦ ﺟَﺎ َﺀ ﺑِﺎﹾﻟ
[160: ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ

{ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻠﻬَﺎ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﹶﻻ ُﻳ ﹾﻈ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ

“Her kim, (kıyâmet günü Rabbinin huzuruna) bir iyilikle gelirse,
ona getirdiğinin on katı (iyilik) vardır.Her kim de (kıyâmet günü
Rabbinin huzuruna) bir kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin
(günahının) dengiyle cezâlandırılır.Onlar (zerre miktarı dahi)
haksızlığa uğratılmazlar”1

Bizler,
Rasûlullah-sallallahu

aleyhi ve sellem-’in

kendine has

olan büyük şefaatine inanırız.İnsanlar, kıyâmet
günü dayanılamayacak kadar büyük bir sıkıntı ve
kederle karşılaşınca, kendilerine şefaatçi

olması

için sırasıyla önce Âdem,sonra Nûh,sonra İbrâhîm,
sonra Mûsa, sonra İsâ, son olarak da Muhammed’e
gelirler.-Allah’ın salât ve selâmı hepsinin üzerine olsun-.
Muhammed-sallallahu aleyhi

ve sellem-,

-Allah’ın izniyle-

kulları arasında hüküm vermek için onlara Allah
Teâlâ’nın huzurunda şefaatçi olacaktır.
Bizler,

1

En’âm Sûresi:160
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aleyhi ve sellem-

ile diğer peygamberlerin, mü’minler ve meleklerin,
cehenneme

giren

mü’minlere

-Allah’ın

izniyle-

şefaat edip onları cehennemden çıkaracaklarına
inanırız.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın şefaate gerek duymadan, lütuf
ve rahmetiyle îmân eden birçok topluluğu cehennemden çıkaracağına inanırız.
Bizler,
Rasûlullah-sallallahu

aleyhi ve sellem-’in

(kıyâmet günü)

havzının olacağına, suyunun sütten daha beyaz,
tadının baldan daha tatlı, kokusunun miskten
daha güzel, eni ve boyunun bir aylık yol mesafesi
kadar geniş,taslarının gökteki yıldızlar kadar güzel
ve çok olacağına, ümmetinden yalnızca mü’min
olanların ondan içeceğine ve ondan bir defa içenin
bir daha susamayacağına inanırız.
Bizler,
Kıyâmet günü cehennemin üzerine kurulacak
olan Sırat köprüsüne inanırız.İnsanlar, sırat köp-
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rüsünün üzerinden amellerine göre geçeceklerdir.
İlk topluluk yıldırım gibi, ikinci topluluk

rüzgâr

gibi, üçüncü topluluk kuşlar gibi, sonraki topluluk
ise normal adımlarla Sırat’tan geçeceklerdir.
Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Sırat köprüsünün
üzerinde ayakta duracak ve şöyle diyecektir:
“Yâ Rabbi! Bizleri, (Sırat köprüsünün âfetinden kurtarıp
onun korkusundan) emîn eyle.”

Kulların işleri bitince,onlardan sonra sürünerek başka bir topluluk gelecektir.Sırat köprüsünün
her iki tarafında kendilerine emredileni yakalamak
için asılı demir kancalar olacaktır.Kancaların yakaladıkları cehenneme atılacak, yakalamadıkları ise
kurtulacaktır.
Bizler,
Kur’an ve sünnette kıyâmet günü ve onun
dehşeti hakkında haber verilen her şeye inanırız.
Allah Teâlâ, o günün dehşetinden bizlere yardım
eylesin. (Âmîn)
Bizler,
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Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in cennete girmesi
için, cennet ehline şefaat edeceğine ve bu şefaatin
sadece kendisine has olduğuna inanırız.
Bizler,
Cennet ve cehenneme inanırız.Cennet, Allah
Teâlâ’nın muttakî mü’minler için hazırladığı nimetler yurdudur.Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir
kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına gelmeyen
nimetler vardır.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

{}ﻓﹶﻼ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻢُ َﻧ ﹾﻔﺲٌ ﻣﱠﺎ ﺃﹸ ْﺧ ِﻔ َﻲ ﹶﻟﻬُﻢ ﻣﱢﻦ ﻗﹸ ﱠﺮ ِﺓ ﹶﺃ ْﻋﻴُ ٍﻦ َﺟﺰَﺍ ًﺀ ِﺑﻤَﺎ ﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ َﻳ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ
[17: ]ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة اﻵﻳﺔ

“Yaptıkları (sâlih) amellerine karşılık olarak, onlar (mü’minler)
için (onların hoşuna gidecek ve gönüllerini huzura kavuşturacak) ne
mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.” 1

Cehennem ise, Allah Teâlâ’nın zâlim kâfirler
için hazırladığı azap yurdudur.Orada akla gelmeyen
azap ve işkenceler vardır.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

1

Secde Sûresi:17
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ﺴَﺘﻐِﻴﺜﹸﻮﺍ ﻳُﻐَـﺎﺛﹸﻮﺍ
ْ ﻁ ِﺑ ِﻬ ْﻢ ُﺳﺮَﺍ ِﺩ ﹸﻗﻬَﺎ َﻭﺇِﻥ َﻳ
ﲔ ﻧَﺎﺭًﺍ ﹶﺃﺣَﺎ ﹶ
َ } ِﺇﻧﱠﺎ ﹶﺃ ْﻋَﺘ ْﺪﻧَﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ
{ ﺕ ﻣُ ْﺮَﺗ ﹶﻔﻘﹰـﺎ
ْ ﺏ َﻭﺳَـﺎ َﺀ
ُ ﺸﺮَﺍ
ﺲ ﺍﻟـ ﱠ
َ ﺸﻮِﻱ ﺍﹾﻟ ُﻮﺟُﻮ َﻩ ِﺑ ﹾﺌ
ْ ِﺑﻤَﺎ ٍﺀ ﻛﹶﺎﹾﻟ ُﻤ ْﻬ ِﻞ َﻳ
[29: ]ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“Muhakkak ki biz, kâfirlere öyle (şiddetli) bir ateş hazırladık ki,
onun duvarları onları (kâfirleri) çepeçevre kuşatmıştır. (Kâfirler,
cehennemde şiddetli susuzluktan dolayı su istemek için) imdât dileyecek olsalar, onlara erimiş maden gibi yüzlerini haşlayan bir
su getirilir. (Susuzluğu gidermeyip bilakis arttıran) bu içecek, ne
kötü içecek, (cehennem de) ne kötü kalınacak yerdir.”1

Cennet ve cehennem şu an vardır, ebediyyen
de yok olmayacaktır.
Nitekim Allah Teâlâ cennet hakkında şöyle
buyurmaktadır:

ﺤِﺘﻬَـﺎ
ْ ﺠﺮِﻱ ﻣِـﻦ َﺗ
ْ ﺕ َﺗ
ٍ } َﻭﻣَﻦ ُﻳ ْﺆﻣِﻦ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭَﻳ ْﻌ َﻤ ﹾﻞ ﺻَﺎِﻟﺤًﺎ ُﻳ ْﺪ ِﺧ ﹾﻠ ُﻪ َﺟﻨﱠﺎ
]ﺳـﻮرة اﻟﻄـﻼق ﻣـﻦ

{ ﺴ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟﻪُ ِﺭ ْﺯﻗﹰﺎ
َ ﺍ َﻷْﻧﻬَﺎ ُﺭ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ َﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹶﺃَﺑﺪًﺍ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺃ ْﺣ
[11: اﻵﻳﺔ

“Her kim, Allah’a îmân eder ve sâlih amel işlerse, Allah onu
(ağaçlarının) altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir.Onlar
orada ebedî olarak kalıcıdırlar.Allah, gerçekten ona (cennette)
güzel bir rızık vermiştir.”2

Cehennem hakkında ise şöyle buyurmaktadır:
1
2

Kehf Sûresi:29
Talâk Sûresi:11
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 ﺧَﺎﻟِـﺪِﻳ َﻦ ﻓِﻴﻬَـﺎ ﹶﺃﺑَـﺪًﺍ ﻻ،} ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻟ َﻌ َﻦ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮِﻳ َﻦ َﻭﹶﺃ َﻋ ﱠﺪ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﺳ ِﻌﲑًﺍ
 َﻳ ْﻮ َﻡ ﺗُ ﹶﻘ ﱠﻠﺐُ ُﻭﺟُﻮ ُﻫ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻳَﺎ ﹶﻟ ْﻴَﺘﻨَﺎ،ﺼﲑًﺍ
ِ ﺎ ﻭَﻻ َﻧﺠﺪُﻭ ﹶﻥ َﻭِﻟﻴ
ِ َﻳ
[66-64: ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب

{ ﹶﺃ ﹶﻃ ْﻌﻨَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭﹶﺃ ﹶﻃ ْﻌﻨَﺎ ﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ﹾﻻ

“Muhakkak ki Allah, kâfirleri (dünya ve âhirette) rahmetinden
kovmuş ve (âhirette) onlara azgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar
orada ebedî olarak kalacaklardır.Ne (kendilerini savunacak) bir
dost, ne de (kendilerini ateşten çıkarmaya) yardım edecek birisini
bulacaklardır.(Kâfirlerin) yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün
(pişman olmuş bir halde): Keşke (dünyada iken) Allah’a ve
Rasûlüne itaat etseydik (de cennet ehli olsaydık) diyeceklerdir.”1

Kur’an ve sünnetin bizzat isimlerini veya
vasıflarını belirterek cennetlik olduklarına şâhitlik
ettiklerine bizler de cennetlik olduklarına şâhitlik
ederiz.
Ebûbekir, Ömer, Osman, Ali-Allah
olsun-

onlardan râzı

ve bazı sahâbelerin cennetlik olduklarına

bizzat Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- şâhitlik etmiştir.
Kur’an ve sünnetin, mü’min ve muttakî olarak vasfettiği herkesin cennetlik olduğuna şâhitlik
ederiz.
1

Ahzâb Sûresi:64-66

Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdı

76

Kur’an ve sünnetin isimlerini veya vasıflarını
belirtip

cehennemlik

kimselerin

olduklarına

cehennemlik

şâhitlik

olduklarına

ettiği

bizler

de

şâhitlik ederiz.
Kur’an ve sünnet, Ebû Leheb, Amr b. Luhay
Huzâî gibi kimselerin bizzat cehennemlik olduklarına şâhitlik etmiştir.
Kur’an ve sünnet, kâfir, müşrik ve münâfık
olarak vasfettiği herkesin cehennemlik olduklarına
şâhitlik etmiştir.
Bizler,
Ölünün, kabre konulduktan sonra Rabbi, dîni
ve peygamberi hakkında sorguya çekilecek olduğu
kabir fitnesine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺤﻴَﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻭﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ
َ ﺖ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ِ } ﻳُﹶﺜﱢﺒﺖُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﹾﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ِﻝ ﺍﻟﺜﱠﺎِﺑ
[27: ]ﺳﻮرة إﺑﺮاهﻴﻢ اﻵﻳﺔ

{ ﲔ َﻭَﻳ ﹾﻔ َﻌﻞﹸ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُﺀ
َ ﻀ ﱡﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ
ِ َُﻭﻳ

“Allah, inananları hem dünya, hem de âhiret hayatında hak ve
kalıcı söz ile sapasağlam tutar. Zâlimleri de (dünya ve âhiret
hayatında haktan) saptırır. Allah, dilediğini yapar.”1

1

İbrâhîm Sûresi:27
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Mü’min kimse;“Rabbim Allah, dînim İslâm ve
Peygamberim

Muhammed-sallallahu

aleyhi

ve

sellem-”

diyecektir.
Kâfir

ve

münâfık

kimse

ise;“Bilmiyorum,

insanların bir şeyler söylediklerini işitttim, ben de
öyle dedim” diyecektir.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın kabir hayatında mü’minler
için hazırladığı kabir nimetlerine inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ ﲔ َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺳَﻼﻡٌ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻜﹸﻢُ ﺍ ْﺩ ُﺧﻠﹸﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟ
َ } ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﺗَﺘ َﻮﻓﱠﺎ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟﻤَﻶِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﹶﻃﱢﻴِﺒ
[32: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﺔ

{ ِﺑﻤَﺎ ﻛﹸﻨُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ

“Onlar, meleklerin canlarını (kalpleri küfürden temiz bir halde)
aldığı ve kendilerine; “Selâm olsun size, (dünyada) yapmış
olduğunuz (sâlih) amellerinize karşılık cennete girin” diyeceği
kimselerdir.”1

Bizler,
Allah Teâlâ’nın kabir hayatında zâlim kâfirler
için hazırladığı kabir azabına inanırız.
1

Nahl Sûresi:32
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Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺕ ﻭَﺍﹾﻟﻤَﻶِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﺑَﺎ ِﺳﻄﹸﻮﹾﺍ
ِ ﺕ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮ
ِ } َﻭﹶﻟ ْﻮ َﺗﺮَﻯ ِﺇ ِﺫ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤُﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﻏ َﻤﺮَﺍ
ﺏ ﺍﹾﻟﻬُﻮ ِﻥ ِﺑﻤَﺎ ﻛﹸﻨُﺘ ْﻢ
َ ﺠ َﺰ ْﻭ ﹶﻥ َﻋﺬﹶﺍ
ْ ُﺴﻜﹸﻢُ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ ﺗ
َ ﹶﺃْﻳﺪِﻳ ِﻬ ْﻢ ﹶﺃ ْﺧ ِﺮﺟُﻮﹾﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸ
]ﺳﻮرة

{ﺴَﺘ ﹾﻜِﺒﺮُﻭ ﹶﻥ
ْ ﺤ ﱢﻖ َﻭﻛﹸﻨُﺘ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﺁﻳَﺎِﺗ ِﻪ َﺗ
َ َﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻏ ْﻴ َﺮ ﺍﹾﻟ
[93: اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ

“(Ey Muhammed!) O zâlimleri, ölümün korkunç dehşetiyle
boğuşurlarken,(canlarını alacak olan) melekler de ellerini uzatmış
bir halde onlara: ‘Haydi düştüğünüz şu durumdan kendinizi
kurtarın!1 Allah’a karşı gerçek olmayanı söylemenizden (iftira
etmenizden) dolayı sizler, bugün en alçaltıcı azapla cezâlandırılacaksınız’ derken onların halini bir görmüş olsaydın.”2

Bu konuda rivâyet edilen hadisler çok olup
bilinmektedir.Bu sebeple mü’mine düşen görev;
Kur’an ve sünnetin gayba ilişkin konularda haber
verdiği her şeye inanması, bu konuları dünyada
görülen şeylerle kıyaslayıp onlara itiraz etmemesi
gerekir. Çünkü âhiretle ilgili konular, her ikisi

Âyetin bu kısmına şu anlam da verilebilir: “(Canlarını alacak olan) melekler ellerini
uzatmış bir halde onlara: ‘Haydi kendinizi elimizden kaçırıp canlarınızı
azaptan kurtarın da görelim.Ya da “Rûhlarınızı bedenlerinizden çıkarıp bize
teslim edin ki canlarınızı alalım.” (Mütercim)
2 En’âm Sûresi:93
1
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arasındaki belirgin büyük farktan dolayı dünyadaki
şeylerle kıyaslanması mümkün değildir.
Yalnızca Allah Teâlâ’dan yardım dileriz.



6.BÖLÜM
KAZÂ VE KADERE ÎMÂN
Bizler,
Allah Teâlâ’nın ezelî ilmi ve yüce hikmeti
gereği, kâinat hakkında takdir ettiği kaderin hayır
ve şerrine inanırız.
Kaderin dört mertebesi vardır:
Birinci Mertebe: İlim
Bizler,
Allah Teâlâ’nın her şeyi hakkıyla bildiğine
inanırız.O, geçmişte olmuş olanla gelecekte olacak
olanı, onun nasıl olacağını, ezelî ve ebedî ilmiyle
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bilir. O’nun bir şeyi bilmiyorken bilir hâle gelmesi
veya biliyorken unutması söz konusu olamaz.
İkinci Mertebe: Kitâbe (yazmak)
Bizler,
Allah Teâlâ’nın kıyâmet gününe kadar olacak
olan şeyleri Levh-i Mahfûz’da yazdığına inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺏ
ٍ ﻚ ﻓِﻲ ِﻛﺘَﺎ
َ ﺽ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺫِﻟ
ِ ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
} ﹶﺃﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻌ ﹶﻠ ْﻢ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
[70: ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ اﻵﻳﺔ

{ ٌﺴﲑ
ِ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻳ
َ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺫِﻟ

“(Ey Muhammed!) Allah’ın, gökte ve yerde ne varsa (hepsini tam
bir ilimle) bildiğini bilmez misin? Bu, bir kitapta (Levh-i
Mahfûz’da yazılı)dır. Bu (ilme sâhip olmak, kendisini hiçbir şeyin
âciz bırakamadığı) Allah için çok kolaydır.” 1

Üçüncü Mertebe: Meşîet (dileme)
Bizler,
Allah Teâlâ’nın, göklerde ve yerde olan her
şeyi dilediğine, O’nun irâdesi olmadan hiçbir şeyin
olmayacağına, dilediği şeyin olduğuna ve dilemediği
şeyin de olmayacağına inanırız.
Dördüncü Mertebe: Yaratma
1

Hac Sûresi:70
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Bizler,
Allah Teâlâ’nın her şeyi yarattığına, göklerin
ve

yerin

hazînelerinin

O’nun

elinde

olduğuna

inanırız.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ُ ﹶﻟﻪُ َﻣﻘﹶﺎﻟِﻴﺪ،} ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺧَﺎِﻟﻖُ ﹸﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍﺀ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍﺀ َﻭﻛِﻴﻞﹲ
[63: وﻣﻦ اﻵﻳﺔ62:]ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ اﻵﻳﺔ

{ﺽ
ِ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺍﻟ ﱠ

“Allah Teâlâ, her şeyin yaratıcısıdır.O her şeye vekîldir.
Göklerin ve yerin (hazînelerinin) anahtarları, O’nundur.”1

Bu dört mertebe,Allah’ın bütün yarattıklarını
kapsadığı gibi, kulların yaptıklarını da kapsar.
Kulların söylemiş oldukları sözler,yapmış oldukları
şeyler veya yapmayıp terkettikleri şeylerin hepsi,
Allah tarafından bilinmekte ve O’nun katında yazılı
bulunmaktadır.O şeyleri, dilemiş ve yaratmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda aşağıdaki
âyetlerde şöyle buyurmaktadır:

ﺏ
 َﻭﻣَﺎ َﺗﺸَﺎﺅُﻭ ﹶﻥ ﺇِﻻ ﺃﹶﻥ َﻳﺸَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺭ ﱡ،ﺴَﺘﻘِﻴ َﻢ
ْ } ِﻟﻤَﻦ ﺷَﺎ َﺀ ﻣِﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﺃﹶﻥ َﻳ
[29 -28: ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ

1

Zümer Sûresi:62-63

{ﲔ
َ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ
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“Sizden, doğru yolda (îmân üzere) gitmek isteyenler için (bu bir
öğüttür). Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe de siz dileyemezsiniz (ne doğru yolda gidebilir, ne de ona gücünüz yeter).”1
]ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة

{ } َﻭﹶﻟ ْﻮ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ ﺍ ﹾﻗَﺘَﺘﻠﹸﻮﹾﺍ َﻭﻟﹶـ ِﻜ ﱠﻦ ﺍﻟ ﹼﻠ َﻪ َﻳ ﹾﻔ َﻌﻞﹸ ﻣَﺎ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ
[253: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“Allah dileseydi onlar savaşmazlardı.Lâkin Allah dilediğini
yapar.”2
:]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ﻣﻦ اﻵﻳـﺔ

{ } َﻭﹶﻟ ْﻮ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ ﹶﻓ َﻌﻠﹸﻮ ُﻩ ﹶﻓ ﹶﺬ ْﺭ ُﻫ ْﻢ َﻭﻣَﺎ َﻳ ﹾﻔَﺘﺮُﻭ ﹶﻥ
[137

“Allah (yapmamalarını) dileseydi, onlar bunu yapamazlardı.
(Lâkin Allah, onların âkibetlerini bildiği için böyle takdir buyurdu).
(Ey Muhammed!)Onları iftirâ ettikleri şeyle başbaşa bırak! (Zirâ
Allah, kıyâmet günü seninle onlar arasında hükmünü verecektir).”3
[96: ]ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت اﻵﻳﺔ

{ } ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺧ ﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸ ْﻢ َﻭﻣَﺎ َﺗ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ

“Allah, sizi de, yaptıklarınızı da yaratmıştır.”4

Bizler,
Bununla birlikte Allah Teâlâ’nın kuluna bir
seçme hakkı ile güç verdiğine, fiilin bizzat bu
ikisiyle gerçekleştiğine inanırız.
Tekvîr Sûresi:28-29
Bakara Sûresi:253
3 En’âm Sûresi:137
4 Sâffât Sûresi:96
1
2
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Kulun yaptığı fiilin, onun seçimi ve gücüyle
olduğuna delâlet eden âyetler pek çoktur.
Birincisi:
]ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة اﻵﻳـﺔ

{ } ِﻧﺴَﺂ ُﺅ ﹸﻛ ْﻢ َﺣ ْﺮﺙﹲ ﱠﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓ ﹾﺄﺗُﻮﹾﺍ َﺣ ْﺮﹶﺛ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃﻧﱠﻰ ِﺷ ﹾﺌُﺘ ْﻢ
[223:

“Kadınlarınız sizin için bir tarladır.O halde tarlanıza nasıl
dilerseniz öyle girin (çocuk doğurdukları yerden -vagina- olmak
kaydıyla kadınlarınızla dilediğiniz şekilde birleşin.”1

ﺝ َﻷ َﻋﺪﱡﻭﹾﺍ ﹶﻟﻪُ ﻋُ ﱠﺪ ﹰﺓ َﻭﻟﹶـﻜِﻦ ﹶﻛ ِﺮ َﻩ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﻧِﺒﻌَـﺎﹶﺛﻬُ ْﻢ
َ ﺨﺮُﻭ
ُ } َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃﺭَﺍﺩُﻭﹾﺍ ﺍﹾﻟ
[46: ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ

{ ﹶﻓﹶﺜﱠﺒ ﹶﻄﻬُ ْﻢ َﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﺍ ﹾﻗ ُﻌﺪُﻭﹾﺍ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻋﺪِﻳ َﻦ

“(Ey Muhammed!) Eğer onlar (münâfıklar) seninle birlikte savaşa
çıkmak isteselerdi, elbette bunun için hazırlık yaparlardı.Lâkin
Allah, (münâfıkların seninle beraber savaşa) çıkmalarını çirkin
gördü.Bundan dolayı onları (savaştan) geri bıraktı.Onlara;
oturan (hastalar, âcizler, kadınlar ve çocuklar)la beraber oturun,
denildi.”2

Allah Teâlâ, bu iki âyette kulunun eşiyle
birleşmesini kendi dilemesi ve savaşa hazırlık yapmasını da kendi irâdesiyle olduğunu belirtmiştir.

1
2

Bakara Sûresi:223
Tevbe Sûresi:46
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İkincisi:
Allah Teâlâ’nın kuluna bir şeyi emretmesi
veya kulunu o şeyden yasaklaması. Eğer kulun bu
konuda seçme hakkı ve gücü olmasaydı, bu onun
kaldıramayacağı bir sorumluluk olurdu ki bu
durum Allah Teâlâ’nın hikmetine, rahmetine ve şu
âyette haber verdiği doğru sözüne ters düşerdi:
[286: ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ } ﹶﻻ ﻳُ ﹶﻜ ﱢﻠﻒُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻧ ﹾﻔﺴًﺎ ِﺇ ﱠﻻ ُﻭ ْﺳ َﻌﻬَﺎ

“Allah, herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutar
(gücünün yetmeyeceği bir şeyle sorumlu tutmaz).”1

Üçüncüsü:
İyilik yapan kimsenin, yaptığı iyiliğe karşılık
övülmesi, kötülük yapan kimsenin ise yaptığı kötülükten dolayı kınanması ve herkesin hak ettiğini
alacak olması.Eğer kulun fiili, kendi hür irâde ve
seçimiyle olmasaydı, Allah Teâlâ’nın iyilik yapan
kimseyi övmesi abes, kötülük yapan kimseyi de
cezâlandırması zulûm olurdu ki Allah Teâlâ abesle
uğraşmaktan ve zulmetmekten münezzehtir.
Dördüncüsü:

1

Bakara Sûresi:286
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İnsanların kıyâmet günü peygamberlerden
sonra Allah’a karşı bir özür beyan etmemeleri için,
müjdeleyici ve uyarıcı olmaları için Allah Teâlâ,
peygamberler göndermiştir.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺠﺔﹲ َﺑ ْﻌ َﺪ
ﺱ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﺣ ﱠ
ِ ﻼ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ﺸﺮِﻳ َﻦ َﻭﻣُﻨ ِﺬﺭِﻳ َﻦ ِﻟﹶﺌ ﱠ
ﻼ ﱡﻣَﺒ ﱢ
} ﱡﺭﺳُ ﹰ
[165: ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺍﻟ ﱡﺮﺳُ ِﻞ

“İnsanların (kıyâmet günü) peygamberlerden sonra Allah’a karşı
bir özür beyan etmemeleri için, (sevabımı) müjdelemek ve
(azabımdan da) uyarmak amacıyla peygamberler (gönderdik).”1

Eğer kulun fiili, kendi hür irâde ve seçimiyle
olmasaydı, Allah Teâlâ’nın peygamberler göndermesinin gerekçesi boşa çıkardı.
Beşincisi:
Her insan, bir işi yaptığında veya yapmayı
terkettiğinde hiçbir zorlama olmadan o işi yaptığını
hisseder.Ayağa kalkar,oturur,girer,çıkar, yolculuğa
çıkar veya çıkmaz.Bunların hepsini kendi irâdesi ile
yapar.Bunları yaparken de hiç kimsenin kendi-sini
zorladığını hissetmez.Bilakis bir işi kendi hür irâde
1

Nisâ Sûresi:165
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zorla

yaptıranı kolayca ayırt edebilir.
Aynı şekilde dinimiz de bu ikisi arasında
hikmetli bir şekilde ayırım yapmıştır.Nitekim Allah
Teâlâ, kendi hakkına dâir konularda başkasının
zoruyla yapan kimseyi sorumlu tutmamıştır.
Bizler,
Allah Teâlâ’nın kaderini gerekçe göstererek
isyân eden kimsenin isyânında hiçbir haklılık
payının olmadığını biliriz.Çünkü günah işleyen
kimse, Allah Teâlâ’nın kendisi hakkında ne takdir
ettiğini bilemeden kendi tercihiyle günah işler.
Bundan dolayı bir kimse, Allah Teâlâ’nın kendisi
hakkında ne takdir ettiğini, ancak vukû bulduktan
sonra öğrenir.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
[34 :]ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

{ ﺴﺐُ ﹶﻏﺪًﺍ
ِ } َﻭﻣَﺎ َﺗ ْﺪﺭِﻱ َﻧ ﹾﻔﺲٌ ﻣﱠﺎﺫﹶﺍ َﺗ ﹾﻜ

“Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez...” 1

İnsanın, bir işi yaptıktan sonra bilmediği bir
gerekçeyi özür beyan etmesi hiç doğru olur mu?

1

Lokman Sûresi:34
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Nitekim Allah Teâlâ bu gerekçeyi boşa çıkararak şöyle buyurmaktadır:

} َﺳَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃ ْﺷ َﺮﻛﹸﻮﹾﺍ ﹶﻟ ْﻮ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﺷ َﺮ ﹾﻛﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ ﺁﺑَﺎ ُﺅﻧَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺣ ﱠﺮ ْﻣﻨَﺎ
ﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻣِﻦ ﹶﻗ ْﺒ ِﻠﻬِﻢ َﺣﺘﱠﻰ ﺫﹶﺍﻗﹸﻮﹾﺍ َﺑ ﹾﺄ َﺳﻨَﺎ ﹸﻗ ﹾﻞ َﻫ ﹾﻞ
َ ﻚ ﹶﻛ ﱠﺬ
َ ﻣِﻦ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ
ﺨ ِﺮﺟُﻮ ُﻩ ﹶﻟﻨَﺎ ﺇِﻥ َﺗﱠﺘِﺒﻌُﻮ ﹶﻥ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱠﻈ ﱠﻦ َﻭِﺇ ﹾﻥ ﺃﹶﻧُﺘ ْﻢ ﹶﺇ ﱠﻻ
ْ ﻋِﻨ َﺪﻛﹸﻢ ﱢﻣ ْﻦ ِﻋ ﹾﻠ ٍﻢ ﹶﻓُﺘ
[148: ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ

{ﺨ ُﺮﺻُﻮ ﹶﻥ
ْ َﺗ

“Müşrikler: ‘Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız (Allah’a)
ortak koşar, hiçbir şeyi de haram kılmazdık’ diyeceklerdir.
Onlardan öncekiler de aynı şekilde (peygamberlerini) yalanladılar ve bunun sonucunda da azabımızı tattılar.(Ey Muhammed!
Onlara) De ki: Yanınızda (haram kıldığınız hayvanlarla ekinleri,
Allah’ın kâfir olmanızı dileyip sizin kâfir olmanıza râzı olduğunu ve
küfrü size sevdirdiğini iddiâ ettiğinizi) bize açıklayacağınız bir
bilgi mi var? Siz, (bu dîn hakkında) zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz” 1

Kaderi gerekçe gösterip günah işleyene şöyle
deriz:
Allah Teâlâ senin hakkında itaati takdir ettiği
halde niçin itaatte bulunmadın? Çünkü belli olmadan önce takdir olunan şey bilinmediği için itaatle
1

En’âm Sûresi:148
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günah arasında hiçbir fark yoktur.Bu nedenle
Peygamber-sallallahu

aleyhi ve sellem-

Allah Teâlâ’nın herkese

cennet ve cehennemde kalacağı yeri yazdığını
ashâbına haber verince, ashâbı ona:
“O halde (Allah’a) tevekkül edip çalışmayı bırakalım
mı?” dediler.

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- onlara:
“Hayır, çalışın.Zirâ herkes kendisi için takdir olunanı
yapmaya kolaylık bulacaktır.” buyurdu.

Kaderi gerekçe gösterip günah işleyene şöyle
deriz:
Mekke’ye gitmek istiyorsun.Mekke’ye gitmek
için de iki yolun olduğunu, bu iki yolun birisinin
korkunç ve zor olduğunu, diğerinin ise emniyetli ve
kolay olduğunu doğru sözlü birisi sana söylese, sen
ikinci yolu seçersin.Benim için bu yol takdir edildi
diyerek birinci yolu seçmen mümkün değildir. Böyle
yapacak olursan, insanlar senin deli olduğunu
söylerler.
Kaderi gerekçe gösterip günah işleyene şöyle
deriz:

Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdı

89

Sana iki vazife takdim edilse ve birinin maaşı
diğerinden daha yüksek olsa, tabiî ki sen maaşı
daha yüksek olan vazifeyi seçersin.O halde nasıl
olur da âhiretle ilgili daha az olan ameli kendin için
tercih edip kaderi gerekçe gösterebilirsin.
Kaderi gerekçe gösterip günah işleyene şöyle
deriz:
Hastalandığın zaman tedâvi olmak için her
doktorun kapısını çalarsın.Vücûdundaki ağrılara,
ameliyata ve ilâcın acılığına sabredersin de kalbinin
hastalığı

olan

günahlara

niçin

aynı

şeyleri

yapmazsın.
Bizler,
Rahmet ve hikmetinin kemâli gereği, kötülüğün Allah Teâlâ’ya nisbet edilemeyeceğine inanırız.
Nitekim

Peygamber-sallallahu

aleyhi

ve

sellem-

bu

konuda şöyle buyurmaktadır:
“Kötülük (şer), sana nisbet edilemez (Allahım).”1

Hatta Allah Teâlâ’nın takdir ettiği hükümde
bile kesinlikle şer yoktur.Çünkü bu hüküm, O’nun
rahmet ve hikmetinden sâdır olmuştur.
1

Müslim
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Şer, Allah’ın takdir ettiği şeylerin neticesinde
olur.
Nitekim Peygamber-sallallahu

aleyhi ve sellem-

Hasan’a

kunut duâsını öğretirken şöyle buyurmuştur:
“(Allahım! Hakkımda) verdiğin hükmünün şerrinden beni
koru.”

Bu hadiste olduğu gibi şerri, Allah Teâlâ’ya
değil de, O’nun takdir ettiği şeye izâfe etmiştir.
Bununla birlikte şer, her zaman takdir edilen şeylerle birlikte şer değildir.Bir taraftan şer ise, diğer
taraftan hayır olabilir veya bir yönden şer ise,
başka bir yönden hayır olabilir.Örneğin yeryüzünde
kuraklık,hastalık,fakirlik ve korku gibi durumların
ortaya çıkmasıyla düzenin bozulması, bir yönden
şer ise, diğer yönden hayırdır.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺱ ِﻟﻴُﺬِﻳ ﹶﻘﻬُﻢ
ِ ﺖ ﹶﺃْﻳﺪِﻱ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ْ ﺴَﺒ
َ ﺤ ِﺮ ِﺑﻤَﺎ ﹶﻛ
ْ } ﹶﻇ َﻬ َﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺴَﺎ ُﺩ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟَﺒ ﱢﺮ ﻭَﺍﹾﻟَﺒ
[41 :]ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ

{ ﺾ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﹶﻟ َﻌ ﱠﻠﻬُ ْﻢ َﻳ ْﺮ ِﺟﻌُﻮ ﹶﻥ
َ َﺑ ْﻌ

“İnsanların kendi elleriyle işledikleri (günahlar) yüzünden
karada ve denizde (kuraklık ve hastalıklar yaygınlaştığı için) düzen
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bozuldu.Allah, (yaptıkları) bazı amellerine karşılık onları
cezâlandırır.Umulur ki onlar tevbe ederek Allah’a dönerler.”1

(Had

cezâsı

uygulanarak)

hırsızın

elinin

kesilmesi veya zinâ eden evli erkek veya kadının
taşlanarak öldürülmesi, eli kesilen veya öldürülen
kimseye göre şerdir.Ancak diğer taraftan o ikisi için
hayırdır.Zirâ had cezâsının uygulanması, o ikisinin
günahlarına keffâret olur.Onlara aynı anda hem
dünya, hem de âhiret azabı uygulanamaz.Diğer
taraftan had cezâsının uygulanmasıyla birlikte
mallar, ırzlar ve nesiller korunmuş olur ki bu da
fert ve toplum için hayır sayılır.


7. BÖLÜM
Büyük esâsları içeren bu yüce itikad inananlarına pekçok önemli faydalar sağlamaktadır.
Allah Teâlâ’ya,O’nun isim ve sıfatlarına îmân
etmenin faydaları:
1

Rûm Sûresi:41
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Allah Teâlâ’ya, O’nun güzel isimlerine ve yüce
sıfalarına inanmak; emirlerini yerine getirmenin ve
yasaklarından da sakınmanın gereği olarak bir kula
Allah sevgisi ve O’nu yüceltme duygusu verir.
Allah’ın emirlerini yerine getirip yasaklarından da
kaçınmak,fert ve topluma dünya ve âhiret saadetini
sağlar.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ﺤِﻴَﻴﱠﻨﻪُ َﺣﻴَﺎ ﹰﺓ ﹶﻃﱢﻴَﺒ ﹰﺔ
ْ ُ} َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ ﹶﻞ ﺻَﺎِﻟﺤًﺎ ﻣﱢﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ ٍﺮ ﹶﺃ ْﻭ ﺃﹸﻧﺜﹶﻰ َﻭﻫُ َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻦٌ ﹶﻓ ﹶﻠﻨ
[97 :]ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﺔ

{ ﺴ ِﻦ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎﻧُﻮﹾﺍ َﻳ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ
َ ﺠ ِﺰَﻳﱠﻨﻬُ ْﻢ ﹶﺃ ْﺟ َﺮﻫُﻢ ِﺑﹶﺄ ْﺣ
ْ َﻭﹶﻟَﻨ

“Her kim, erkek veya kadın olsun (Allah’a ve Rasûlüne) îmân
etmiş olarak (iyi) amel işlerse, ona mutlu bir hayat yaşatırız.
(Dünyada) yaptıklarına karşılık olarak da (âhirette) onların
mükâfatlarını en güzel şekilde veririz.”1

Meleklere îmân etmenin faydaları:
1. Cinleri ve insanları yaratanın azametini,
kuvvet ve hükümrânlığını bilmeyi sağlar.
2. Kullarına verdiği değerden dolayı Allah’a
gereği gibi şükretmeyi sağlar.Öyle ki Allah Teâlâ

1

Nahl Sûresi:97
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kullarını korumak, amellerini yazmak ve onların
menfaati için meleklerini görevlendirmiştir.
3. Allah Teâlâ’ya en güzel bir şekilde ibâdet
ettiklerinden ve mü’minlerin bağışlanması için O’na
istiğfarda

bulunduklarından

dolayı

melekleri

sevmeyi sağlar.
Kitaplara îmân etmenin faydaları:
1. Allah Teâlâ’nın kullarına olan rahmeti ve
verdiği değeri bilmeyi sağlar.Öyle ki Allah Teâlâ,
doğru yolu bulmaları için her topluluğa bir kitap
göndermiştir.
2. Allah Teâlâ hikmetinin tezâhürü olarak, bu
kitaplarda her ümmete uygun olanı din kılmıştır.
Bu kitapların sonuncusu Kur’an-ı Kerim, her
zaman ve mekân için olup kıyâmete kadar bütün
yaratılmışlar için en uygun olan kitaptır.
3. Allah Teâlâ’nın bu konudaki nimetine
şükretmeyi sağlar.
Peygamberlere îmân etmenin faydaları:
1. Allah Teâlâ’nın kullarına olan rahmeti ve
verdiği değeri bilmeyi sağlar.Öyle ki Allah Teâlâ,
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insanlara doğru yolu göstermek ve onları bu doğru
yola çağırmak için her topluluğa bir peygamber
göndermiştir.
2. Allah Teâlâ’nın bu büyük nimetine şükretmeyi sağlar.
3. Peygamberleri sevmeyi, onlara gereği gibi
saygı göstermeyi ve onları lâyık oldukları şekilde
övmeyi sağlar.Çünkü peygamberler, Allah Teâlâ’nın
elçileri ve seçkin kullarıdır.Peygamberler, Allah’a
ibâdet eden,O’nun elçilik görevini tebliğ eden, Allah
Teâlâ’nın kullarına nasihat eden ve bu uğurda
onların eziyetlerine sabreden kimselerdir.
Âhiret gününe îmân etmenin faydaları:
1.Âhiret gününün sevabını ümit ederek Allah
Teâlâ’ya ibâdet etmeye ve o günün azabından korkarak günah işlemekten kaçınmayı teşvik eder.
2.Dünya nimetlerini ümit edip de elde edemeyen mü’minleri, âhiret nimetleri ve oranın sevabını
elde edecek olmasıyla teselli eder.
Kadere îmân etmenin faydaları:
1. Bir işi yaparken sebeplere sarılma konusunda Allah Teâlâ’ya güvenmeyi sağlar.Çünkü hem
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fiil, hem de onun neticesi Allah Teâlâ’nın kazâ ve
kaderiyle olmaktadır.
2. Buna inanan bir nefis hem rahata kavuşur,
hem de kalbi mutmain olur.Çünkü olanın Allah
Teâlâ’nın kazâ ve kaderiyle olduğunu ve bu istenmeyen durumun kaçınılmaz olduğunu bildiğinde,
nefsi rahata kavuşur, kalbi mutmain olur,Rabbinin
kazâsına râzı olur.Kadere inanan kimseden daha
güzel hayat yaşayan, nefsi daha rahat ve kalbi daha
mutmain olan hiç kimse yoktur.
3. Kadere îmân, arzulanan şey elde edildiği
zaman insana kendini beğenmişlikten kurtulmasını
sağlar.Çünkü Allah’ın takdir ettiği sebeplerden olan
hayır ve başarının gerçekleşmesi, bir nimettir.
Bunun için bu nimete karşılık olarak Allah Teâlâ’ya
şükreder ve kendini beğenmişliği terkeder.
4. İstenen şeyin elde edilememesi veya istenmeyen bir şeyin vukû bulması halinde stresten ve
sıkıntıdan kurtulmasını sağlar.Çünkü bu, göklerin
ve yerin mülkü elinde olan Allah Teâlâ’nın kazâsı ile
olmuştur. Bunun vukû bulması kaçınılmazdır.
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Dolayısıyla bu duruma sabreder ve sevabını Allah
Teâlâ’dan ümit eder.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuya işâret ederek
şöyle buyurmaktadır:

ﺏ ﻣﱢﻦ
ٍ ﺴﻜﹸ ْﻢ ﺇِﻻ ﻓِﻲ ِﻛﺘَﺎ
ِ ﺽ ﻭَﻻ ﻓِﻲ ﺃﹶﻧﻔﹸ
ِ ﺏ ﻣِﻦ ﱡﻣﺼِﻴَﺒ ٍﺔ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ
َ } ﻣَﺎ ﹶﺃﺻَﺎ
 ِﻟ ﹶﻜﻴْﻼ َﺗ ﹾﺄ َﺳﻮْﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﻓﹶـﺎَﺗﻜﹸ ْﻢ،ٌﺴﲑ
ِ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻳ
َ ﹶﻗ ْﺒ ِﻞ ﺃﹶﻥ ﱠﻧ ْﺒ َﺮﹶﺃﻫَﺎ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺫِﻟ
]ﺳـﻮرة

{ ﺨﺘَﺎ ٍﻝ ﹶﻓﺨُـﻮ ٍﺭ
ْ ﺐ ﹸﻛ ﱠﻞ ُﻣ
ﺤ ﱡ
ِ ﻭَﻻ َﺗ ﹾﻔ َﺮﺣُﻮﺍ ِﺑﻤَﺎ ﺁﺗَﺎ ﹸﻛ ْﻢ ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻻ ُﻳ
[23-22: اﻟﺤﺪﻳﺪ

“(Ey insanlar!) Yeryüzünde olan ve sizin de başınıza gelen
(hastalık ve açlık gibi) hiçbir şey yoktur ki, biz (nefisleri) yaratmadan önce onları bir kitapta (Levh-i Mahfûz) yazmış olmayalım.
Şüphesiz ki bu, Allah’a göre kolaydır.Elde edemediğinize
üzülmemeniz ve Allah’ın size bahşettiği nimetlerle böbürlenmemeniz için (Allah size bunu açıklamaktadır).Çünkü Allah
(dünyada kendisine verilen nimetlerle başkasına) büyüklük taslayan
kimseleri asla sevmez.”1

Allah Teâlâ’dan, bizleri bu inanç üzere sâbit
kılmasını, bu inancın faydalarını gerçekleştirmeyi,
bizlere lütûf ve ihsânından vermesini, hidâyetten

1

Hadîd Sûresi:22-23
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sonra kalplerimizi îmândan kaydırmamasını ve
bizlere rahmetini lutfetmesini dileriz.
Şüphesiz ki O, kullarına karşılıksız ve bol
verendir.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.
Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed’e,
âline, ashâbına ve onlara en güzel bir şekilde tâbi
olanlara salât ve selâm eylesin.
Muhammed b. Sâlih el-Useymîn
İÇİNDEKİLER
Takdim ...........................................................................
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............................................................................
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Allah’ın gecenin son bölümünde dünya semasına inmesi
ve kıyâmet günü kulları arasında hüküm vermek için
(Mahşer yerine) gelecek olması .................................... 21
Allah’ın irâdesi iki türlüdür:Kevnî ve şer’î irâde .... 22-23
Allah Teâlâ’nın kevnî ve şer’î irâdesinin hepsi bir hikmete
binâen olmuş ve hikmete uygundur............................. 23
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Allah’ın yüzü, iki eli ve iki gözü vardır .................. 28-30
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Yazarın,isim ve sıfatlar konusunda Kur’an ve sünnete itimat etmesi ve o yolda yürümüş ilk müslümanlarla
hidâyet önderi imamların izlediği yolu izlemesi .......... 36
Kur’an ve sünnetin Allah’ın isim ve sıfatları konusundaki naslarını olduğu gibi kabul etmek .......................... 36
Yazarın, Allah’ın isim ve sıfatları konusundaki nasları
tahrif edenlerin, onları boşa çıkaranların veya aşırıya
gidenlerin izlediği yoldan uzaklaşması ....................... 36
Kur’an ve sünnette haber verilen her şey, haktır ....... 37
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bir çelişki vardır ......................................................... 37
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kalbinde bir eğrilik vardır .......................................... 38
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ilmi az,anlayışı kıt veya yeterince düşünememiştir..... 38
Kur’an ve sünnette kendisine hak belli olmayan kimse ne
yapması gerekir? ........................................................ 38
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3.BÖLÜM
Kitaplaraîmân .............................................................46
Allah,her peygamberle birlikte bir kitap indirmiştir..... 46
Adlarını bildiğimiz kitaplar şunlardır .....................47-48
Kur’an, daha önce inen bütün kitapları tasdik edicidir ve
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Allah tarafından korunmuştur ................................... 49
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