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4Éuî*
n,lnuÂx vn nlnlm lI,lÂH'nt aDrrLE

Bir olan Allâh'a hamd, son Peygamber Muhammed
(s.a.v.)'e, onun âline ve ashâbrna salât ve selâm olsun'

Gerçek inanç, islâm Dininin ash ve tstlann esa$ olun-
ca Konferans konusunun bu olmasrru uygull gôrdiilc Ki'
tâp ve Sûnnetten olugan Eer'î dehllerle sâbittir ki btittin
iq ve sôzler gerçek inançtan çrkarsa do!- ve makbul
,, lrrr '. Dt,[rrr ,, l ,r,uyu,, ittarlçlatt tÛrcyctt igler ve stizler ise

bâtrldrr. Nitekim yùce Allâh çôyle buyurmuçtur: "Kim
irranntayr kabul etmezse' onun ameli boge çrkmrg'
trr ve o, âhirette kaybddenlerdendir." (1) Diger bir

âr erte de çôyle buyurmugtur: tosana ve eenden ônce-

kilere gôyle vahyedildi: 'Andoleun, efer (Allâh'a)

ortak kogarsan amelin boga çrhar ve ziyôna utra-

vanlardan olursun' !"(2)
Btr anlamda âvetler pek çoktur. Allâh'rn apaçù Kitâ'

br ve O'nun gùvenilir elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in

si.innetinin gôsterdif,i ûzre "Gerçek Inanç", Allâh'a' me'
leklerine, kitâplanna, peygamberlerine' âhiret gi.inùne,

kaderin hayrr ve çerrine inanmak çeklinde ôzetlenebi-
lir. Allâh'rn, ytce Kitâbryla indirdi[i ve Elçisi Muham'
rned (s.a.v.) ile gônderdif,i "Gerçek Inanç"rn temeli, igte

bu altr maddedir. Inanrlmast gereken, gayk iliqkin di'
ger çeyler ve Allâh ile Elçisi Muhammed (sa-v.)'in ha'

( l  )  l \ tâidc Suresi:  5
(21 '/'iimer Suresi: 65

-3-



lrr.r verdifi her gey bu esaslardan çrkar. Bu dtr Esâs'm
delilleri. Kitâp ve Sùnnette çoktur. Açafidaki âyetler bu
<lel i l lcrdendir :

"Yùzlerinizi do[u ve batr tarafrna çevirmeniz iyi-
lik depildir. Aerl iyilik, o (kimsenin iyili$) dir ki' Al-
lâh'a, âhinet giiniine, meleklene, Kitâba ve lteygam-
berlere inandr." (3), "ResûI, Rabbinden kendisine
indirilene inandr, mû'minler de. Hepei Allâhtao me-
leklerine kitaplarrna ve peygamberlerine inandr:
' t0 'nun e lç i le r indën h içb i r in i  d i ie r inden
ayrrdetmeyiz' dedile.." (4), "Ey inananlar, Alliâh'a,
Elçisine ve Elçisine indirdipi Kitâba ve daha ônce
indirrniç bulundufu Kitâba inarun. Kim Allôh'r,
nreleklerini, kitâplannr, peygamberlerini ve âhi-
ret gùnûnû inkâr ederse o, uzak bir sapùhia dûç-
nriiçtùr." (5). "Bilrrrez misin ki AIlâh gôkte ve yerde
ne varsa hepsini bilir. Bu (bilgisi), bir Kitâb içinde-
tlir. Bu, Allâh'a kolaydrr.'o (6).

Bu esaslara delâlet eden hadisler d.e pek çoktur. Mùs-
lirn'in Sahih'indermù'minlerin emîri Omer ibn el-Hattâb
(r'.a.)'den rir,âyet ettifi ûnlt hadis bunlardandrr" Bu ha-
diste Cebrâîl (selâm ona). Muhammed (s.a.v.)'e iman-
dan sormuç ve çu cevâbr almrçtr: "Imân, Allâh'a,
rneleklerineo kitaplanna, elçilerine, âhiret gùtû-

(3) Bakara Suresi: 177
(4) Bakara Suresi: 285
(5) Nisa Suresi:  136
(6) Hac Suresi: 70
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ne, kaderin hayrr ve çerrine inanmandrr." Buhârî
ve Mûslim, bu hadîsi, Ebuhûreyre rivâyetinden almrç'

lardrr.
içte inanrlmasr gerekli olan Allâh, âhiret gùnti ve di'

Ser gayba iliçkin geylerin hepsi bu altr esastan tùrer.

r. ALLiH'A hIÂN:
Yalnrz O'nun ibadet edilmele lâyrk yaratrcr ilâh oldu'

$una inanmak. Çiinkû kullan yaratan, onlara ihsanda

bulunan, onlart besleyen, gizli-açrk her geylerini bilen,

itâat edenleri ôdûllendirmef,e, isyan edenleri cezalan'

drrftaya gûcù yeten yalnrz O'dur. Agatrdaki âyetlerde

btryurduf,u ùzre Allâh, insanlan ve cinleri ancak kendi'
sirrc kulluk için yaratmrçtrr ve kendilerine bunu emret-

rn  i ç t i r :
"Ben cinleri ve insanlan, ancak bana kulluk et'

sirrler diye yarattrm. Ben onlardan nzlk ietemiyo'

runr. $iiphesiz nzrk verenr eallam kuwet sâhibi

olan ancak Allâh'trr." (7), "Ey ineanlar, sizi ve eiz'

den ôncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki'
(Allâlr'rn az.âbrndan) korunaeruz. O (Rab) ki, yeri si'

zin için dôgek, gô!û de binâ yaptr. Gôkten eu in-

rlirdi, ottunla size nzrk olarsk çegitli iirûnler

çrkardr. Ôyleyse siz de bile bile Allâh'a egler.kog-
rrra-vrn." (B) âietlerinde buyurdulu gibi yùce Allâh, bu

gerçe$i açrklayrp buna davet etmek ve buna aykrn gey-

ù'.rl.n kaçrndrrmak için peygamberler gôndermig, kitâp'

lo.l1dir.m!uu._
(7 )  Zâr i1 'a r  Surcs i :  56 '58
(81  Bakara  Sr r res i :  2 l -22
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"Andoleun biz, her millet içinde: 'Allâh'a kul-
luk edin, çeytan(a tapmak)tan kaçrnrn' diye bir el-

ç i  gônderdik."  (9),  "Senden ônce hiçbir
peygamber gôndermedik ki ona: 'Benden bagka
tann yoktur, bana kulluk edin!'diye vahyetmiç ol-
mayahm." (10), (Bu), bir Kitâptrr ki, hikmet sâhi-
bi, hergeyden haberi olan (Allâh) tarafrndan âyetleri
eailamlaçtrnlmrç, tofrra da gûzelce açrklanmrçtrr.
Tâ ki Allâh'tan bagkasrna tapmayasrnrz. $iipheeiz
ben, O'ndan size (gônderilmiç) bir mûjdeci ve uya-
ncryrm. 'o( l  l ) .

Bu kulluf,un hakikati, kulun bùtûn duâ, korku, um-
ma, namaz, oruç, kurban, adak ve benzeri ibadetlerini
btiytik bir istek, sevgi ve derin bir sayg ile yalnrz Allâh
için yapmasrdr. .Açairdaki âyetlerde gôrùldùSù gibi Kur'-
ânr Kerîm'in ço[u, bu btiytik esasr açrklamak için in-
miçtir:

"Oyleyee sen de dîni yalmz kendisine halis krla-
rak Allâh'a kulluk et. Iyi bil ki hâlie din, yalmz Al-
lâh'rndrr."  (12),  "Rabbino yalnrz kendieine
tapmamzr emretti." (13), "KâIirlerin hoçuna git-
mese de eiz, dini yalmz Allâh'a hâlie krlarak O'na
duâ edin." (14).

(91 Nahl Suresi: 36
(10) Enbiyâ Suresi: 25
(l l)  Htd Suresi:  l - !
ll2l Ztmer Suresi: 2-3
(13) isrâ Suresi:  23
(14) Mù'min Suresi:  l4
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"Ôyleyse sen de dîni yalmz kendisfule halie krla-

"ak 
Ailâir'a kulluk et. iyi bil ki hâlie din, yalruz AI-

lâhorndrr." (12). "Rabbin, yalmz kendieine

tapmanrzr emretti." (13), "Kâfirlerin hoguna git-

-L". de siz, dini yalmz Allâh'a hâlie lularak O'na

duâ edin." (14).
Buhârî ve Mùslim'de Muâz (r.a.)'den rivayet edilen

hadiste Peygamber (s.a.v.) gôyle buyurmugtur: 66Àllâh'-

rn, kullan iizerindeki hakkr, yalnz kendisine iba-
clet etmeleri ve O'na ortak kogmamalandrr.t'

Allâh'rn, kullar+na farz krldrf,r, Islâm'tn beç esastna
inanmak da Allâh'a iman içine girer. Bunlar: Allâh'tan

bagka Tanrt olmadrf,rna, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de

Allâh'rn elçisi oldu$una tanrkhk etmek, namaz lolmak,

zekât vermek, oruç tutmak, gûcù yetenlerin Hacc için
Kâ'be'ye gitmeleri ve bunlardan bagka temiz çeÉatrn koy-

rlu$u di[er farzlara inanmakur.
Bu esaslann en ônemlisi ve en biiyùf,ù, Allâh'tan baçka

Tann olmadrf,rna ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, AIIâh'-

rn elçisi oludf,una tamkLk etmektir. Allâh'tan bagka Tann

olmadr[rna tanrk]rk çtmek, ibadetin, baçkasrna de$I, sa-
rlcce Allâh'a yaprlmastnr gerektirir' "Lâilâhe illâllâh:
Altâh'tan baçka Tann yokturo'un anlamt içte budur.

lJu r lcmckt ir  k i  Al lâh' tan baçka ibadet edi lecek gerçek
bir  nra'bûd yoktur.  Al làh' tan baçka tapr lan insan, me-
lek. cin ve benzeri geylerin hepsi bâtrl tanrrlardrr. Yùce
Al lâh'rn âyet inde buyurdu[u gibi  gerçek ma'bud, yal-
nrz Allâh'trr: " (Bôyledir), çûnkù AIIâh hakur, O'ndan
baska valvardrklan bâtr ldrr ."  ( I5)

(  l 5 )  L , , kmun  Ss r r ' . i :  30
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Daha ônce de geçtif,i gibi yûce AUâh, insanlan ve cin-
leri bu esas için yaratmlç, buna uymalannt emretmiç,
bunun için peygamberler gôndermiç, kitâplar indirmiç-
tir.

Bunu iyice dtiçtin ki, bu esasr bilmediklerinden dola-
yr mùslùmanlann çof,unun dtiçttigti hatâ anlaçrlsrn. Ce-
hâletleri yùzûnden onlar, Allâh ile birlikte baçkalanna
da ibadet ettiler, Allâh'rn hakkrnr baçkalanna verdiler.
Yardrm ancak Allâh'tandrr.

Allâh'a imamn gereklerinden biri de: Allâh'in, kâinâ-
trn yaratrcrsr, ilmi ve kudretiyle insanlann kendilerinin
ve yaptrklan içlerin yôneticisi, dùnyâ ve âhiretin sâhibi,
bûtùn âlemlerin Rabbi olduf,una; kendisinden baçka ya-
ratrcr ve Rab bulunmadrirna inanmaktrr. O, kullannr rs-
lâh. dùnyâ ve âhirette kurtuluç ve mutluluklannr
saSlayacak esaslara davet için peygamberler gôndermiç,
kitaplar indirmiçtir. Açaf,rdaki âyetlerde buyurduf,u gi-
bi ytce Allâh'rn, yaptrir bu içlerde hiçbir ortaf,r yoktur:

"Allâh, her geyin yaratrcrerdrr, O, herçeyin yô-
neticieidir." (16), "Rabbiniz O AIIâh'trr ki gôkleri
ve yeri yarattr, 6onra Arç ûzerinde ietivâ etti (otur-
du). (O), geceyi, durrnadan onu kovalayan gûndû-
ze bùriiyûp ôrter; gûneçi, ayr ye yrldrzlan
buyru$una boyun e$naiç vaziyette (yaratan O'dur).
iyi-bilin ki, yaiatma 

"e 
emir (i'nundu". Âlemlerin

Rabbi Allâh, ne uludur!" (17).

(16) Zùmer Suresi: 62
(l?) A'râf Sureei: 54
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Allâh'rn gûzel isimlerine ve yiice srfatlanna, bunlan
tahrif etm ede n, bozmadan, niteli$ini de[içtirmeden, her'
hangi bir çeye benzetmeden, aziz kitâbrnda geçtif,i ve

gûvenilir elçisinin haber verdif,i gibi inanmak da Allâh'a
irrrunrn gerçeklerindendir. Bunlan olduf,u gibi, nasrlhk'

srz kabul etmek ve Allâh'rn yûce vasr{lan olan anlamla'

rrna inanmak gerekir. AIIâh'r, yaratrklann srfatlanna

benzetmeden, kendisine yars$r biçimde bu srfatlarla ni'

telendirmek icabeder. Kendisi gôyle buyurmugtur:

"Zâtrna benzer hiçbir çey yokurr. O içitcndir' gê

rendir." (I8), "Allâh'a megeller vetuefe (birtalsm

benzerler ortaya çrkararak Allâh'r onlara benzetmef,e ve

O' n u, koçtu$unuz ortaklarla kryaslamafa) L nlL rnnyaa!

çùnkii AIIâh (benzetme yaPmala) bilir, dz bc bihèt'

s iniz.o'  (19).

içte Allâh'rn elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ashâbrn'

dan ve onlara gùzelce tâbi olanlardan oluçan Ehli sûn-

net ve'l-cemâai'in inancr budur. Imam Ebû'l'Hassn

el-Eç'arî (AUâh rahmet eylesin)'in "el'Maktlât an

AehÂbi'l-haùei ve Ehli'e-Sunnêh" sdh kitâbrnda nak'

lettigi inanç da budur.
El- Ev za'i iAllâhrahmet eain) $iyle demiEir: "Ez-Zûhrî

ve Mekhûl srfat âyqtlerinden sorulduklannda: 
'Oldu$u

gibi kabul edin!' dediler." El'Vehd ibn Mûslim (Allâh

iahmet etsin) de çôyle demiç: "Melik, Evzâ'î, læys ibn

Sa'd ve Stifyân-i Sevrî (Allâh onlara rahmet etsin) srfat'

tarla ilgili hadislerden sonrlduklannda hepsi de: "Bun-

(18)  $ûrâ  Sures i :  l l
{19) Nahl Suresi:  74
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lan nasrlhksrz, olduf,u gibi kabul edin' dediler." Evzâ'î
çôyle demiç: "Biz aramrzda tâbiîlerin en çok bulundu-

f,u srralarda 'Yûce Allâh Arçr ûzerindedir' der ve ha-
dislerde sôzû edilen srfatlara inanrdrk!"

imâm Mâlik'in hocasr Rebîa ibn Ebî Abdi'r-Rahmân
(Allâh o4lqa rahmet etsin), istivâ'dan soruldugunda çôy-
le dedi: "Istivâ meçhul def,il ve keyfiyeti bilinir defiil-
dir. Peygamberlik Allâh taratndan veri.lir. Elçinin gôrevi
açrklamak, bizim gôrevimiz tasdiktir." imam Mâlik de
aynr çeyden sorulduf,unda çôyle dedi: "istivâ bilinmek-
tedir. Nasrlh$ bilinmez, ona inanmak vâcib ve ondan
sormak bid'attir." Sonra soru sorana: "Seni kOtti biri
olarak gôrùyorum" dedi ve onun, huzurundan çrkarrl-
masrnl emretti. Mù'minlerin annesi Umm-û Seleme (Al-
lâh ondan razr olsun)'den de aynr mânâ rivâyet edilmiçtir.
Imam Ebû Abdirrahmân Abdullâh ibn Mtbârek (Allâh
rahmet etsin) de gôyle demiç: "Rabbimizi, gôklerin ùs-
tùnde, Argr ùzerinde, yaratrklanndan'tamamen ayn bi-
firlz.

Bu konuda imamlann sôzleri çoktur. Bunlarrn hepsi-
ni bu konferansta nakletmek mtmkùn def,ildir. Bu ko-
nuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen, Sûnnet
bilginlerinin yazdrklan kitaplara baçvursun. Meselâ imam
Ahmed'in o[lu Abdullâh'rn "ee-Sunneh" kitâbr, irnu-
Muhammed ibn Huzeyme'nin'oet-Tevhîd" ki tâbr,
Ebû'l-Kâsrm el-Lâlkâî et-Taberî'nin o'es-Sunneh" ki-
tâbr, Ebûbekr ibn Ebî Âsrm'rn 'oes-sunneho' kitâbr ile
$evhu'l-islâm ibn Teymiyye'nin Hama hall<rna cevabr,
bu eserlerdendir. Bu son eser, çok yararh, ônemli bir

- 10 -



ccvirl)trr ki merhum $eyh, onda Ehl'i Sûnnet'in inanct'

n, nç,kJ^*,ç; Ehl-i Sûnnet'in birçok sôzlerini, sûnnet eh-

U n i n aeaiUlrinin dof, ruluf,unu; muhalillerinin sôzlerinin

vanhghsrnr gôsteren çer'î ue aklî kanrtlan bu eserde nak-

i"tnriitii. "fedmuriyye" adh risalesi de btiyledir' Orada

Ehl-i Sùnnet'in inanctnr ve muhaliflerinin butlantnt naklî

ve akiî kanrtlarla ôyle gtzel izah etmigtir ki bu izahlar

gerçe[i ôf,renmek amacryle temiz niyetle.okuyanlara ger-

i"gi g"ô.t".ir ve batrhn beynini daf,rtrr. Isimler ve stfat-

iu."kJnu..rnda ehli sùnnetin inanctna ters dùçen herkes,

murlaka naklî ve aklî delillere ters dùçer, kabul ve red-

dettifi geylerin hepsinde açrk çeliçki ieile grrer' . --.
Ehj-i 'Sti"n"t ve'l-Cemaat ise yûce Allâh'rn bûyûk Ki-

tâbrnda kendisi hakkrnda sôylediklerini' yâhut elçisi mu-

hammed (s.a'v')' in sahih Sûnnetinde Aliâh için verdif,i

srfatlarr, hiçbir geye benzetmeden aynen kabul etmiç-

ler, ve O yûce Zâtr yaratrklara benzemekten tenzih et-

tikleri gibi srfatlanru hûkùmsù2, ve anlamsu brakmaktan

da kagnmrçlar, bôylece çeligkiye dùgmemeyi baçarmrç-

lard rr. Onlar btittin sôylediklerinde delille re d ayanmrç-

lardrr. igte Allâh'rn, peygamberleriyle gônderdi$ gerçef,e

sanlan ve bunu izah için bûtûn çabasrru harcayan ve ken-

disini baçanya ulagtrrmasrnr Allâh'tan dileyen kimseyi

baçarrya ulagtrrmak, Allâh'rn hakim yasasrdrr' Nasrl ki

vùèe Ailâh buyurmugtur: "Hayrr, biz hakkr bâtrlm ûe-

tùne atanz da onun beynini parçalar, derhal bâtr-

hn cam çrkar." (20), "Onlarur tana getirdiii her

(20)  Enb iyâ  Sures i :  lB
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mieale (her bâtrl soruya) karçr mutlaka biz eana, (o
bâtrlr yok edecek) gerçe$i ve en giizelaçrklamayr ge-
tiririz." (21)

Hâfiz ibn Kesîr, ùnlù tefsirinde: o.Rabbiniz o Nlâh'-
trr ki, gôkleri ve yeri altr gûnde yarattr, sonra da
Arga iativâ etti." (22) âyetini refsir ederken gtzel bir
sôz sôyiemiçtir. Bûytk yaran olacaSr dùçtncesiyle bu
metni burada nakletmek yerinde olur: "Bu konuda in-
sanlar çok çeyler sôylemiçlerdir. Burasr bu sôzleri nak-
letmenin yeri defildir. Biz sadece ima* Mâlik, Evzâ'î.
Sevrî ve Leys ibn Sa'd. Sâfiî, ima- Ahmed, ishâk ibn
Râheveyh ve benzeri eski yeni sâlih selefin gôrùçùne uya-
nz. Bu da silatlan nasrlhksrz, bir geye benzetmeden ve
anlamlannr boçaltmadan, oldulu gibi kabul etmektir.
Benzeticilerin zihinlerine gelen zâhir anlam, Allâh'a is-
nadedilemez. Çtinki.i yaratrklanndan hiçbir çey Allâh'a
benzemez. Nitekim âyet-i kerîm-e'de: "Zâtrna benzer
hiçbir çey yoktur. O, içitendir, gôrendir." (23) bu-
yurulmuçtur.

Agafrdaki .eeerlerin eatrn ahnmaerru tavsiye
ederiz:

l) Fethu'l-Mecîd $erhu Kitâbi't-Tevhîd
2) Nevevî'nin el-Ezkâr'r
3) Riyâdu's-Sâlihîn
4) El-Akîdetu'l-Vâsrtivve
'ISs!!g

(21) Furkan Sure.si: 33
Q2l A'raf Suresi: 54
(23) Çûrô Suresi:  I  I
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6) El-Usûlu's-selâseh
?) ibn Kesîr 

' l 'cfsîri

B) Kitâbu't-Tevhîd
9) Es-Sunen ve' l -Mubtedeât

10) El- ibdâ'  I î  Madârr i ' l - ibt idâ'
I l) Zâdu'l-Meâd Ii Hedyi Hayri' l-ibâd
I 2) I[âsetu'l-l-ehfân min-Mesâidi'ç-çeytân
l 3 )  I k t i d â u ' s - s r r â t r ' l - m u s t a k î n r  f î  M u h â l e f e t i
Ashâbi ' l -cehîm.

Uuhârî 'n in hocasr Nuaym ibn Hammâd el-Huzâî ve

benzcri imamlar: "Allah'r yarattklanna benzeten kâfir

olLrr: Allâh'rn, kendisini nitelendirdif,i çeyleri inkâr eden

kâfir olur." demiçlerdir. Allâh'rn, kendisini ve Elçisinin

O'nu nitelendirmesinde teçbîh yoktur. Açrk âyetlerde ve

sahih hadislerde anlatrlanlan, Allâh'tn zâtrtra yakrçrr bi-

ç inrr le kabul eden ve Al lâh' tan eksikl ik ler i  kaldrran in-

san hidâyet yoluna girmiçt i r .

2. MELEKLERE ÎMÂN'
lVlt:leklere îmân. onlara ôzetle ve ayrtnttlt olarak inan-

rnavr içer ir .  Mûslùman, Al lâh'rn melekler i  oldu$una ve

unlar, Lendisine itâat için yarattrf,rna inantr' Allâh onla'

lr. kcndisinc.letr ônce konuçmayan, buyruf,unu derhal ye'

line getiren çerefli kullan olarak nitelendirmiçtir:
"(Allâh), onlann ônlerinde ve arkalannda ne var'

sa (ne yapmlg, ne etmiglerse) bilir. (Allâh'rn) razr ol'

dupundan baçkasrna gefâat edemezler ve onlar,

O'rrun korkueundan titrerler," (24)

{ 24 }  En l r i r â  Su res i :  28
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l\{elekler çok çeçitlidir. Bazilan Arçr taçrmakla yùktm-
lû, bazrlan cennet ve cehennemin bekçileri, bazrlan kul-
lann yaptrklarr iqleri tesbit ve korur4akla gôrevlidirler.
Aiiâh ve Elçisi'nin, isimlerini bildirdiklerine ayrrntrh ola-
rak inanrnz ki: CebrâîI, cehennemin bekçisi Mâlik ve
Sûr'u ùflemekle yûktmlti isrâlîl bunlardandrr. Bunlar
sahih hadislerde zikredilmistir. Mûslim'in, Sahihinde Hz.
Âiçe (r.a.)'den rivayet etiigi hadiste Hz. Peygamber
(s.a.v.) çôyle buyurmuçtur: o'Melekler nurdano cinler
hâlis ateçten ve Adem de size anlatrlan (toprak)'dan
yaratrldr."

3. KiTAPLARA ÎMÂN'

Ozetle inanmak gerekir ki Allâh, gerçe$i açrk-lamak ve
ona davet etmek için peygamberlerine ve elçilerine ki-
taplar indirmiçtir. Açafirdaki âyetler de kitâplara inan-
mavr vurgulamaktadrr: "Andolsun, biz elçilerimizi
açrk delillerle gônderdik ve onlarla beraber Kitâ-
br ve (adâlet) ôlçù(sûn)û indirdik ki insanlar'adaleti
yerine getirsinler." \25), "Insanlar bir tek ûmmet
idi. Allâh peygamberlerio mùjdeciler ve uyancrlar
olarak gônderdi; anlaçmazh[a dùgtùkleri konular-
da insanlar arasrnda hùkmetsin diye o peygamtrer-
lerle beraber gerçekleri içinde taçryan kitâb
indirdi . 'o (26)

(2.5)  Hadîd Suresi :  25
(26) Bakara Suresi :  213
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AIIâh'rn, isimlerini bildirdi[i kitaplann hepsine ayn

ayn inanrnz. Tevrât, incîl, Zebûr ve Kur'ân bunlardan-

drr. Kur'ânr Kerîm, bu kitaplann en ùstûnti ve sonun'
<,usu, onlarrn koruyucusu ve dof,rulanytctsrdtr. Kur'ânt
Kerînr, Peygarnber (s.a.v.)'in sahih sûnneti ile birlikte
btittin ùmmetin uymasr ve uygulamast gereken bir ki-

tâptrr. Zirayuce Allâh, elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'i,

biittin insanlara ve cinlere peygamber olarak gôndermiç
ve aralannda hûkmetmesi için Kur'ân'r ona indirmiçtir.
Aça[rdaki âyetlerde buyuruldulu gibi Kur'ân'r gônûl

dertlerine gifâ veren, herçeyi açtklayan, mù'minlere yol

gôsteren ve rahmet krlmrçtrr:

"içte bu (Kur'ân) da miibârek bir kitâbdr. Onu
biz indirdik. Ona uyun ve Allâh'tan korkun ki ei-

ze acrnsln." (27),6'Sana bu Kitâbr, her geyi açrk-
layan ve mûslûmanlara yol gôatericir rahmet ve

mùjde olarak indirdik." (28), "De ki: 'Ey inean-

lar, ben sizin hepinize, gôklerin ve yerin eâhihi Al'

lâhorn elçisiyim, Oondan bagka Tann yoktur. O'

diriltir, ôldùriir. Gelin AllÂh'a ve O'nun iimmî pey-

gamberi olan elçieine inamn -ki o (peygamber) de
Allâh'a ve O'nun eôzlerine inanmaktadrr-, Otna
uyun ki do[ru yolu !ulaarmz'!" (29)

4. PEYGAMBERLT,RE ÎMÂN:
Peygamberlere de ôzetle ve aynntilr olarak inanmak

g"rekir.AUâH,t, k"!an arastndan, onlan mùjdeleyici,

(27)  En 'âm Sures i :  155
(28) Nahl Suresi:  89
(291 A'raf Suresi:  158
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uyancr ve hakka dâvet edici olarak birtalcrm peygam-
berler gônderdif,ine inanrnz. Onlarrn çalnsrna uyanlar
mutluluf,a eriçmiçler; onlara karçr çrkanlar da piçman
ve.periçan olmuçlardrr. Onlarrn sonunculan ve en ùs-
tùnleri, Peygamberimiz Abdullâh oflu Muhammed
(s.a.v.)'dir. Yùce Allâh çôyle buyurmuçtur:

"Andolsun biz, her millet içinde: 'Allâh'a kul-
luk edin, geytan((a tapmak)tan kaçrrrn' diye bir el-

çi gônderdik." (30), "(Bunlarr), mùjdeleyici ve
uyancr elçiler olarak (gônderdik) ki, peygamberler
geldikten ronra insanlann Allâhta karçr bahanele-
ri kalmasrn.o' (31), "Muhammed, sizin erkekleri-
nizden birinin babaer d"Bil, fakat Allâh'rn elçiei ve
peygamberlerin Bonuncuuldur." (32)

Allâh'rn isimlerini andrg, yâhut Hz. Peygamber'in zik-
rettigi peygamberlere ayn ayrr inantrtz. Nûh, Hûd, Sâ-
lih, Ibrâhîm ve adr anilan ôteki peygamberler gibi.
Hepsine salât ve selâm olsun.

s- Âninnrn îuÂx'
A.llâh'rn ve Elçisinin, âhiret haklunda haber verdikle-

ri: Olùmden sonraki kabir sorusu, azâbr ve nimeti, la-
yâmet gûnûni.in çiddet ve dehçeti, srât, mîzân, hesâp,
cezâ-mûkâfât, insanlara yaptrklan içleri n kayrt defterle-
ri olan kitaplannrn açilmasr, kiminin defterini saf, tara-
findan, kiminin sol tarafindan veya arkastndan almasr
gibi çeylere inanmak, âhirete imanrn gereklerindendir.

(30) Nahl Suresi:  36
( 3 1 )  N i s â ' S u r e s i :  1 6 5
(.32) Ahzâb Suresi:  40
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pçr,,gnmberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e verilecek Ha'
vuz'a, Cennete, Cehenneme, mù'minlerin Cennette Al-

lâh'r gôreceklèrine, Allâh'rn kendilerine hitâbedecef,ine,
Kur'ân ve Sùnnette haber vêrilen diter âhiret sorunla-

rrnrn hepsine inanmak ve bunlan Allâh ve Elçisinin açrk'
ladrgr biçirnde dofrulamak da âhirete inanmanrn
gcrckJerindendir.

6. KADERN ÎUÂN:
Kadere îman, dôrt geye inanmayt içerir:
I ) Yûce AIAh, olmug ve olacak geyleri, kullannrn hal-

lerini. rrzrklannt. ecellerini, amellerini ve bunlardan baç-
ka herçylerini bilir. Bunlann hiçbiri Allâh'a gidi kalmaz.
Nitekirn yùce Allâh çôyle buyurmustur: "$ûp!eoiz Al-
lâh, hergef bilendir." (33) "$ûphegiz Nleh'm, her*
geye kadir oldu$unu ve O'nun bilgiainin hergey'
kuçattrfrm bilesiniz diye..." (34)

2) ikinci husus. Allâh'rn kader ve kazâqrru, t evh'i Mah'
fûz denen kitâbrna yazmrç olduf,una inanmaktrr. Yùce
Allâh bu konuda gôyle buyurmaktadrr: "Biz yerin, on-
lar(rn cesetlerin)den ne ekeilttif,ini bilmigizdir. Ya'
nrmrzda (hergeyi) zapteden bir Kitâp vaqdrr." (35),

"Zâten biz, herçeyi apaçrk bir ktittikte saymrçrz-
drr." (36). "Bilmez miein ki AUâh' gôkte ve yerde
ne varsa hepsini bilir. Bu (bilgisi), bir Kit,Âb içinde'

(33)  Ankebût  Surcs i :  6 l
134) Talâk Suresi:  l2
(35) Kaf Sûresi:  4
(36) Yâsîn Suresi:  l2
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dir. Bu, Allâh'a kolaydr." (37)
3) Uçûncù husus, Allâh'rn geçerli iradesine, diledi[i-

nin olacaf,rna, dilemediiinin olmayacaf,rna inanmaktrr.
Yûce Allâh çôyle buyurmuçtur: "Allàh, diledi[ini ya-
par." (38), "O'nun igio bir gey(in olmasrnr) istedi mi
onao sadece'ol' demektir. Hemen oluverin." (39),
'oAlemlerin Rabbi Allâh dilemedikçe siz bir gey di-
leyemezsiniz." (4Ol

4) Dôrdûnct husus, Allâh'rn, bùtûn varhklann yara-
trcrsr oldu$una, O'ndan bagka Rab olmadrf,rna inanmak-
trr. Kendisi çôyle buyurmaktadrr: "Allâh, herçeyin
yaratrcrsrdrr, 0 herçeyin yôneticisidir." (41); "Ey
irrsanlar, Allâh'rn size olan nimetini hatrlayrn: Al-
lâh'tan baçka size gôkten ve yerden rrzrk vereeek
bir yaratrcr var mr? O'ndan baçka Tann yoktur. Na-
srl oluyor (tevhîdden) eaptrnhyoreunuz?" (42).

Bid'at sahibi bazr kigilerin muhalefer etmelerine ra$-
men. Ehli Sùnnet ve'l-cemâate gôre kadere iman, bu dôrt
esasa inanmayr içine aLr. Allâh'a iman konusunda: inan-
manrn dil i le ikrar veinamlaruyapmak oldu$una; imanrn
itâat ile artrp isyân ile azalaca$rna inanmak da gt:rekir.
Bir mtslùmanr, çirk ve kùfùr olmayan zinâ, hrrsrzhk, [â-
iz ycme, içki  içme, ana-babaya isyân ve sair  btyùk gù-

(37) Hac Suresi:  70
(38) Hac Suresi:  l8
(39) Yâsîn Suresi: 82
(40) Tekvîr Suresi: 29
(41\ Zumer Suresi:  62
(42) Fâtrr Suresi:  3
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rrahlardan birini iglemesinden dolayr -bunlan {relâl kabul

ctrrrcrf ikçc- kâfir saymantn caiz olmadrf,rna da inanmak

gt,r't:kir. Çtinkti yiice AIIâh çôyle buyurmuçtur; "Allâh
kendisine ortak kogulmasrm bafnglamaz, bundan
lxrr.klsrnr tli ledipine baprçlar." (43). FIz. Peygamber
(s,a.v.) ' in rrr i i t t 'vât i r  hadisler iy le dc sabit t i r  k i  Al lâh, kal-
l r i r r t lc harr lul  t lârtesi  kadar imanr bulunan kimseyi Ce-
hornnndcn çrkanr.  AIIâh iç in sevmek ve Al lâh iç in

krzrnak, Al lâh iç in dost l rrk ve Al lâh iç in dùgmanLk et-

rrrck t l t '  Al lâh'a i rnantn gerekler indcndir .  Binaenaleyh
rni i ' r rr i r t .  tnù'minlcr i  sever ve onlara dost olur.  Kâf ir lere
krzal ve onlara dùçmanhk eder.

Bu ûmmetin en faziletli leri, Allâh'rn elçisi Hz. Muham-
rrrr '<l  (s.a.v.) ' in ashabrdrr.  Ehl i  Sûnnet ve' l -cemâat onla-
n s( 'ver.  kendi ler ini  dost ve ôrnek kabul gder.  Hz.
Pt 'ygamber (s.a.v.) ' in buyurdufu ùzre, peygamberler-
den sonra ashâbrn, insanlann en hayrrLlan oldu$una ina-

nrt ' :  o 'Çaplann en hayrrher,  benim çafrm
(ktrga$rm)'drr. Daha Eonra onlan izleyenler, daha

sonra da onlan izleyenlerdir." Bu hadis, Buhârî ve
Nl i is l i rn ' in i t t i fa layle sahiht i r .  Ashâbrn en fazi let l i ler i  de
sr l lsr ! lu Flbulrckr es-Srddîk, ,on.o Ôrn",  el-Fâruk, son-
la Osnrân Zu'n-Nûreyn, sonra Alî  el-Murtazâ'drr '  (Al '

lâh l repsinden razr olsun).  Onlardan sonra Cennet le
rni i jdelenmiç on sahâbî.  daha sonra da ôteki  sahâbî ler
gcl i r '  (Al lâh hepsinden razr olsun).

Aslrâb-r kirâtn arasttrda geçen tarihî anlaçmazLklar hak'

(  t : l l  Sâd  Su res i :  5
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krnda konugmaktan durur ve onlann ictihâdlanna gôre
hareket ettiklerine inanrrlar. Mtietehid de fikrinde isa-
bet ederse iki sevâp, hatâ ederse bir sevâp alu. Mii'min.
ler, Ehl-i Beyti yani Peygamber (s.a.v.)'in soyundan
gelenleri, mû'minlerin anneleri olan Peygamber eçleri-
ni sevip kendilerine sayg:r beslerler. Onlann hepsinden
râzr olurlar. Peygamber'in sahâbilerine krzan, onlara sô-
ven, Ehl-i Beyt hakkrnda haddi açarak onlan, Ailâh'rn
oturttuiu makamdan baçka makamlara yûkselten Râfr-
zîlerin yolundan uzak durduklan gibi, sôz ve içleriyle
Ehl-i Beyte eziyet eden Nevâerb yoluna girmekten de
salanrrlar.

igte bu konuçmada anlattr$rmrz çeyler, Allâh'rn, Elçi-
si Muhammed (s.a.v.) ile gônderdiSi gerçek inanca da-
hildir. Ve bu, Cehennemden kurtulacak tek firka olan
Ehli Sùnnet ve'l-cemâatin inancrdrr ki Piygamber (s.a.v.)
bu firka haklç-rnda çôyle buyurmu$tur: "Ummetimden
bir grup, tâ kryamet gûnùne kadar hak yolda mu-
zaffer olacak ve kendilerine kargr olanlar, onlara
zarar veremeyeeeklerdir.t' Bir hadislerinde: t'Yahu-

diler yetmig bir frrkaya aynldrlar. Hrristiyanlar da
yetmig iki frrkaya aynldrlar. Bu ùmmet de yetmig
ùç firkaya aynlacaktrr ve biri drgrnda hepei cehen-
neme gidecektir." buyurunca, aehâbr: "O hangi-
sidir ey AIIâh'rn Elçisi?'o diye eordular. Peygamber
(e.a.v.): "Benim ve aehabrmrn bulundu$u yol ùze-
rinde olanlardrr." buyurdur. Srlcrca tutulmasr, yolun-
da gidilmesi ve ona aykrrr davranmaktan saklntlmast
gereken yol ve akîde, içte budur.
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Fakat bu inançtan aynhp aksine yûrûyenler de pek

çoktur. Bunlardan kimi putlara, meleklere, velîlere, cin'

iere. af,açlara, taçlara ve benzeri geylere taparlar. Bun-

lar Peygamber'in çaf,tnstna uymamrylar, aksine ona

karlt gelmiç ve ztddrna gitmiçlerdir. Trpkr Kureyg kabi'

lesi ile bazr Araplar Hz. Muhammed (s.a.v.)'e karçr yap-

trklurr gibi yapmrçlardrr. çùnkû o Araplar da taptrklarr

putlardan ihtiyaçlannr gidermelirini, hastalannr iyileç-

iirrnelerini ve diiçmanlartna karçt kendilerine yardrm et-

melerini diliyorlardr. Bunun için putlanna kurbanlar

kcsip adaklar achyorlardr. Allâh'rn Elçisi, onlann bu dav-

rartrçlartnt reddedip onlara yalnrz Allâh'a tapmalannt e11-

rtdin<'e btrnu garip karçrlayrp kendisini inkâr ederek:

"Tannlan bir tek tann mr yaptr? Bu, cidden tuhaf

bir  geydir !"  (43) dedi ler.

['t:y garn be r (s. a'v.), AIIâh' a ibadet ve qirkten uzaklaç'

trlnra àavetinin esastnt onlara açrklamala devam etti ' Ni-

lravet Allâh, onlardan dof,ru yola ilettiklerini iletti '

Uunda., sonra bôlûk bôlùk Allâh'rn dinine girdiler' Al-

lâtr ' rn Elçis i  (s.a.v ') ' in ashâbr (AUâh onlardan râzr ol '

sun)nrn ne onlata gûzelce tabi olanlann stirekli davetleri-

ve uzun uf,raglanndan sonra Allâh'rn dini di[er dinlere

galip geldi.' 
Oatt" sonra durumlar de$içti. Hallsn çoÉuna cehalet

ùslùn geldi. Ôyle ki çof,unluk' câhiliyet dinine dôndti'

Peygamberlere ve velîlere açrrr inanç beslemef,e ve on-

lara duâ etmef,e, onlardan yardrm dilemef,e ve benzeri

çirk içlerini y"p."y" baçladùar. Bunlar "Allâh'tan baç-
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ka Tann yoktur"un mânâsrnr Arap kâfirlerinin bildigi
kadar bile bilemediler. Bu gibi çeylerden Allâh'rn yar-
drmrna srf,rnrrrz!

Cehaletin hakim olmasr ve Peygamberden sonra ara-
dan uzun zaman geçmesi dolayrsiyle, asrrmlza kadar bu
çirk insanlar arasrnda yayilmaf,a devam etti.

Bu son gelenlerin bahanesi de, ônceh (Arap)lann baha-
nesinden baçka bir gey def,ildir. Onlar da "Bunlar, Al-
lâh katrnda bizim çefâatçilerimizdir!" (44\, ooBiz

bunlara, srrf bizi Allâh'a yaklagtrrsrnlar diye tapr-
yoruz!" (45) diyorlardr. Allâh onlarrn bu gùphesini ip-
tal etti ve kendisinden baçkasrna tapanrn, -taptrfi kim
olursa olsun- kendisine ortak koçtu$unu bildirmek tizre
çôyle buyurdu: "Allâh'r brrakrp kendilerine rre za-
rar, ne de yarar veremeyen çeylere tapryorlar ve:
'Bunlar Allâh katrnda bizim çefâatçilerimizdir!' di-
yorlar." (46) Allâh onlarrn bu sôzlerine karçr çôyle bu-
yurdu: 'oDe ki: 'Allâh'rn, gôklerde ve yerde
bilmedi$ bir çèyi mi Allâh'a haber veriyorsunrrz'?"
O, onlann koçtuklan ortaklardan uzak ve yùce-
dir ."  (47)

Allâh bu âyette, peygamberlere, velîlere ve benzeri

Eeylere tapmak,- tapan, bu hareketini baçka bir adla ad-
landrrsa dahi- bùyùk çirktir. Baçka bir âyette de AIIâh'-
tan baçka velîler edinerek: "Biz bunlara, bizi Allâh'a

( 44 )  Yûnus  Su rcs i :  l 8
(451 Zumer Suresi :  3
(46 )  Yûnus  Su res i :  lB
(47 )  Yûnus  Su res i :  lB
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yaklaçtrrarnlar diye tapryoruz" (48) diyenlere karçr

çôyle bgvurmgçtur: ttKrrQkueuz Nlôh' aralannda

aynhfa dûçtùkleri çeyde hiikmiinii verecektir. Al'

lÀh yalancr, nankôr olsn kimaeyi do$ru yola ilet'

mez." (49\
Yiice Allâh. bu âyetlerinde duâ, korku, umma ve ben-

zcri biçimde kendisinden baçkasrna tapmantn kùfÛr ol-

duSunu açrkça bildirdi. Tanrrlannrn kendilerini Allâh'a

.r- akl açtrrdrf, rnr sôyleyen mùçrikleri yalanladr.
G<:rçek inanca ters ve Peygamber'in getirdif,i geylere

aykrrr inançlardan biri de çaf,rmrzdaki Marks, Lenin gi-

bi inkârcr propagandacrlartn ve mûlhidlerin inançlan-

drr'. Bunlar sistemlerine ister Sosyalizm, ister Komûnizm.
ist<'r, Ba'sçrltk isterse baçka isimler versinler, sonuç ay-

rrr<hr.  degigmez. Çûnkû bu mûlhidler in temel dûçtnce-
sinc gôre "Allâh yoktur, hayât maddedir." Ahireti,
cenneti. Cehennemi ve bûtûn dinleri inkâr etmek de on-
larrrr prensiplerindendir. Kitaplarrnr okuyarak bulunduk-
larr yolu saptayan. bunu açrkça gôrûr. Kuçkusuz btittin
semavî dinlere karçt olan bu inanç, mensuplannr dûnyâ

ve âhirct t<'  cn kôt i i  sonttçlara ulaçttr t r .
Bâtrnî l ik ve tasavvuf frrkalanndan baalartnrn vel î ler

diye is inr lcndirdikler i  bazr kimseler i  dùnyâyr idâre ve
varurrklarrn iç ler ini  yôn:tmede Al lâh'a ortak yapmalan
<la sahih i t ikada aylan inançlardandrr.  Onlar inandrkla-
rr lxr kimseleri ktrtub. evtâd. $avs ve benzeri adlarla isim-

5u resi :

Su resi :

' l

J

( 4 t l )  Z i i r nc r
(491 Aim<:r
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lendiriyorlar ki bu adlar kendi icatlandrr. Bu, Allâh'rn
Rablk srfatr konusunda en kôtû çirklerden biridir ve Câ-
hiliyye devri Araplannrn çirklerinden de ktittidtir. Çtin-
kti mtiçrik Araplar, Rabhkta çirke gitmediler, sadece
ibâdette Allâh'a ortak koçtular ve bu çirki de iyi halde
olduklarr zaman yaptrlar. Fakat srkrntrh, zor durumlar-
da yalnrz Allâh'a tapryorlardr ki bu, âyetlerde de izah
edilmiçtir:

"Gemiye bindikleri zarnan, dini yalruz Nlâh'a has
krlarak O'na yalvanrlar. Fakat (AUâh) onlan eâli-
men karaya çrkannca hemen (O'na) ortak kogar-
lar.'o (50)

Fakat Araplar, Rabhf,rn, sadece bir olan Allâhta âid
olduSunu kabul ediyorlardr: t'Andolsun onlara: 'Ken-

dilerini kim yarattr?' diye roruan, elbette: 'Allâh'

derler." (51), "De ki: 'Sizi gôkten ve yerden kim
nzrklandrnyor? Ya da o kulak(lar)a ve gôzlere kim
eâhiptir (onlan yaratrp yôneten kimdir?) Oliiden diri-
yi, diriden ôlùyû kim çùanyor? (Yaratma)iç(in)i kim
dûzenleyip yônetiyor?', 'Allâh' diyecekler. 'O halde
eakrnmryor murunuiz?' de.t'(52).

Ama bugtnkù mtlçrikler, eskilerini iki yônden geçti-
ler: Birincisi: Rabhkta bazr kiçileri Allâh'a ortak koçma-
lan. ikincisi: Durumlannr inceleyen ve kendileriyle iliçkisi
olan kimselerin, Mrsrr'da Hz. Hûseyin'in ve el-Bedevî'nin
ve di$erlerinin. Aden'de el-Aydaros'un, Yemen'de Hâ-

(50) Ankebtt Suresi: 65
{ 5 1 )  Z u h r u f S u r e s i : 8 7
(52) Yûnus Suresi;  3l
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dî'nin, Çâm'da ibni Arabfttin, Irak'ta Abdulkadir Cey'
lânî'nin kabirleri baçrnda yaptlklanru gôrenlerin iyi
bildikleri iizre hem varhk, hem darhk zamanlannda çirk
koçmalandrr. Halk bu kabirlerde ôyle taçkrnhk yaPar-

lar ki Allâh'rn birçok haklcrm buralarda yatan kiçilere
verirler. Onlann bu yaptrklan hareketlerin dotru olma-

drf,anr, Allâh'rnflz. Muhammed ve dif,er peygamberlerle
gondermiç bulundu[u tevhid inancrna ayhn olduf,unu
onlara anlatacak kimseler de azaldr. "Biz Alllh içiniz
ve O'na dônece$iz!"

Ytice Allâh'tan onlan dofru yola dtindtirmegini, ara'
lerrnda hidâyete çagranlan çolaltmasrru, miisliiman âlim

ve yôneticileri bu çirke karçr mùcadelelerinde baganh
hrlarak bu çilki ve sebeplerini yenip yok etmelerini ni-
yaz edenz. Q içitendir, yalandu, duâlan kabul buyuran'
drr.

isim ve srfatlar konusunda doÉT inanca ters dûgen

akidelerden biri de, Allâh'rn srfatlannr kalduan ve Al-

lâh'r kemal srfatlanndan soyutlayan ve O'nu yoklann, ce-
mâdâtrn ve imkânsrzlann srfatlanyle nitelendiren

Cehmiyye. Mu'tezile ve onlann yolunda giden bid'at sâ'

hiplerinin inançlandrr. AUâh bu gibi kimselerin sôde'

r inden mûnezzeht ir .
Srfatlardan bir krsmrnr kabul edip bir lcrsmrm etme-

yen Eç'arîler de bu gruPa dahildir. Zire kabul ettikleri
srfatlarda da, etmedikleri srfatlardaki kaçma nedenleri

vardrr. Srfatlann delillerini (anlamlanru) te'vil etmek su-

retiyle naklî ve aklî kanrtlara aykrn davranmrçlar ve tiiy-
lece açrk bir çeliçki içine dûçmûglerdir.
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Ehli Sûnnet ve'l-Cemâat ise Allâh'rn, kendisine ver-
digi, yâhut Elçisi Muhammed (s.a.v.)'in O'nun hakkrn-
da zikrettif,i isim ve sfatlan en yûksek kemal iizre kabul
edip Allâh'r yaratrklarrna benzemekten tenzîh etmiçler,
srfatlan geçersiz krlma çâibesinden kurtulmuçlardrr. De-
lîlleri tamamen kabul etmiçler, srfatlann anlamlarrnr tahrif
etmemig. içini boçaltmamrçlardrr. Bôylece -yukanda açrk-
landrf,a ùzre- baçkalannrn dùçtûSù çeliçkilerden uzak kal-
mrçlardrr. Içte bu ijmmetin selefinin yùrùdùÉù., dtinyâ
ve âhiret mutlulu$una gôttren dof,ru yol budur. Ummetin
sonu. ancak bagtakilerin dtizeldigi inançla dtizelir ki o
da Kitâp ve Sùnnete uymak ve bunlara aykrrr çeyleri br-
rakmaktrr.

YALNIZ ALLÂH'A KULLUK ETMENiN
GEREGi VE ALLÂH DÛçÙIANLARINA

ûsrûx cELME çÂnnrnni

Hiç çûphesiz, mùkellefin en ônemli gôrevi, ûzerine ytk-
lenen en ônemli farz, gôklerin ve yerin, Bi.iytik Arçrn Rab-
bi olan Yùce Rabbine kulluk etmektir. Allâh, Kur'ânr
Kerîm'inde çôyle buyurmuçtur: "Rabbiniz o Allôh'-
trr ki gôkleri ve yeri altr gûnde yarattr, sonra Arg
ûzerine oturdu. (0), geceyi, durrnadan onu kova-
layan gùndùze bùrûyûp ôrterl giinegi' ayr ve yrl-
drzlan buyru$una boyun eprniq vaziyette (yaratan
O'dur). Iyi bilin ki yaratma ve emir, O'nundur.
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Âlernlerin Rabbi Allâh, ne uludurl" (53)

Yûce Allâh, Kitâbrnrn baçka bir yerinde insanlart ve

cinleri sadece kendisine kulluk etmeleri için yarattrf,rnr

haber vererek çôyle buyurmuçtur: "Ben cinleri ve in'

sanlan, ancak bana kulluk etsinler fiye yarattrm.o'
(54) Allâh'rn, insanlart ve cinleri yaratma amacl olan bu

kullufun aslt: Namaz, oruç, zekât, hac, riikû, sûcûd, ta-

vâf, kurban, adak, korku, umma, yardtm dileme, srfrn-

ma ve bttùn duâlan yalmz O'na yapmaktrr. Kerîm

Kitâbrnrn ve Gûvenilir Elçisinin (salât ve selâm ûzerine

olsun) stnnetinin gôsterdifi btittin emirleri tutmak' ya-

saklan brrakmak da AIiâh'a itâat gereklerindendir. Al-

lâh, btlttin insanlara ve cinlere, yaratrhç gayeleri olan

bu kullufu emretmig, btitûn peygamberleri bunun için

gôndermiç ve bu kullu$u afnntrlanyle açrklamak' buna

davet etmek ve bunu sadece Allâh'a ôzgù krlmayr em-

retmek için kitâplar indirmiçtir. Yùce Allâh bu konuda

çôyle buyurmuçlur:

"Ey insanlar, sizi ve sizden ôncekileri yaratan

Rabbinize kulluk edin ki, (Allâh'rn azâbrndan) ko-
runasrnlz." (55) ve buyurmuçtur: "Rabbin, yalmz
kendisine tapmanrzr ve anaya babaya iyitik etrne-
nizi  emrett i . 'o (56) ve' luyurmugtur:  "Oysa kendi le-

(53) A'râf Suresi:  54
\54) Zàr\yàt Suresi:  56
(55) Bakara Suresi:  2l
(56) isrâ Suresi:  23
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rine, dni yalmz Allôh'a hâlis krlarak, Allâh'r
birleyenler olarak O'na kulluk etmeleri, namazr
krlmalan, zekôn verrneleri emredilrnigti. Igte doiru
din budur." (57)
Kur'ânr Kerîm'de bu anlamda âyetler daha pek çoktur.
AgaSrdaki âyetler bunlardan birkaçrdrr:

"Peygamber size ne verdiyse onu ahn, size neyi
yasakladrysa ondan aakrnrn ve Allâh'tan korkun.
Çûnkù Allâhorn azâbr çetindir." (58)

"Ey inananlar, Allôh'a itâat edin, Resûl'e ve siz-
den olan emir sâhibine itâat edin. E[er herhangi
bir geyle o"lngmazhfa dùgereeniz -Allah'a ve elçi-
eine gerçekten inamyomanr?- onu AIIôh'a ve Elçi-
eine gôtiiriin. Bu, dahs ifdi. ve sonuç bahmrndan
da daha gùzeldir." (59)

"Kim Elçiye itâat ederae Allâh'a itâat etmiç
olur." (60)

"Andolsun biz, her millet içinde: 'Allâh'a kul-
luk edin, çeytan(a tapmak)dan kaçrnrn' diye bir el'

ç i  gônderdik."  (61)

"Senden ônce hiçbir peygamber gôndermedik
ki ona: oBenden baçka tanrl yoktur, bana kulluk
edin'  diye vahyetmiç olmayahm." (62)

(57) Beyyine Suresi: 5
(58) Haçr Suresi: 7
(59) Nisâ Suresi: 59
(60) Nise Suresi: 80
(61) Nahl Suresi: 36
(62) Enbiyâ Sureei: 25
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"Elif lâm râ. (Bu), bir Kitâptrr ki hikmet eâhibi'
herçeyden haberi olan (Allâh) tarafrndan âyetleri
sa$larnlaçtnlmrço sonra da gùzelee açrklanmrEtrr'
Tâ ki Allâh'tan baçkasrna tapmayasrnrz. Çùpheaiz
ben,, Oondan size (gônderilmig) bir mùjdeleyici ve
uyancryrm." (63)

Anlamlan açrk olan bu âyetler ve Allâh'rn Kitabr'nda
bulunan dif,er âyetler, kullu$un yalnrz Allâh'a yaprlma-
sr gerektif,ini, dinin ash, çerîahn temelinin bu oldu$unu
gôsterir. Yine bu âyetler, insanlann ve cinlerin yaratrl-
masrnrn, peygamberlerin gônderilmesinin ve kitaplann
indirilmesinin hikmetinin de bu oldu$unu karutlar. O hal-
de AIIâh'a kulluk hususuna ôzengôstermek ve bu konu-
da bilgi sâhibi olmak; Islâma mensup birçok kimsenin
dûçtûgù: Peygamberler, sâlih insanlar hakkrnda açrn
inançlar taçrmak, onlann kabirleri iizerine binâ, mescid,
kubbe yapmak, onlardan bir çey istemek, onlara srf,rn-
nrak, onlardan dilek dilemek, srlantrlan açmalannt, has-
talara çifâ vermelerini, dùçmanlara karçr yardrm

etmelerini beklemek ve benzeri çirk çeçitleri gibi tevhî'
de aykrn çeylerden kaçrnmak her mùkellefin ûzerine farz'
d r r .

Peygamb-er (s.a.v.)'den de, Allâh'rn Kitâbrnrn ifade er
ti$i bu mânâlara uygun hadisler gelmiçtir. Buhârî ve Mûs-
lim'in Sahîhlerinde, "Muâz bin Cebel (r.a.)'den gu

hadis rivâyet edilmiçtir: Peygamber (e.a.v.) Muâz'a:

"Allâhorn, kullan iizerindeki hakkmr ve kullann

{(r3) Hûrl Suresi:  l '2
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AIIâh iizerindeki hakkm biliyor musun?o' diye sor-
du. Muâz: "Allâh ve Elçiei daha iyi biliro" dedi. Al-
lâhorn Elçiei (s.a.v.): 'oAllâh'rn, kullan ùzerindeki
hakkr, onlann yalnu Nlâh'a kulluk ènneleri ve hiç-
bir geyi Oons ortak koçmamalandrr. Kullann da
Allâh ùzerindeki hakkr: Allâhorn, kendisine ortak
koçmayan kimseye azâbetmemesidirr' o buyurdu. "

Buhârî'de Ibn Mes'ûd (r.a.)'den rivâyet edilen hadis-
te, Allâh'rn Elçisi (s.a.v.): "Allâh'a ortak koçarak ôlen
kimseCehenneme girer" buyurmuçtur. Miislim'in Sa-
hihinde, Câbir (r.a.)'den rivayet edilen hadiste, AUâh'-
rn Elçisi (s.a.v.): ooAllâhoa ortak koçmadan ôlen
kimserCennete girer. Allâhoa ortak koçarak ôlen
de Cehennerne girero" buyurmuçtur.

Bu anlamdaki hadisler çoktur. Tevhîd meselesi, bù-

tùn meselelerin en ônemlisi ve en bûytSùdûr. Çi.inkti
Allâh, Muhammed (s.a.v.)'i tevhîd inancrna davet ve çirk-
ten menetmek için gôndermiçtir. Peygamber (s.a.v.), Al-

lâh'rn kendisine verdi[i tebli$ gôrevini en gtzel biçimde

yerine getirdi ve Allâh yolunda ufradr[r çetin eziyetlere

sabretti, ashâbr da kendisiyle beraber sabrettiler. Niha-

yet Allâh, Arap Yanmadasrndan btttn putlan kaldrrdr,

insanlar grup grup Allâh'rn dinine girdiler. Kâbe'nin çev-
resinde ve içinde bulunan putlar krnldr. Lât, Uzzâ ve

Menât yrkrldr. Arap Kabileleri arasrndaki putlar da krrr-

hp yrkrldr. Bôylece Allâh'rn sôzù yùceldi' Arap Yartma-

dasr'na islâm hakim oldu. Sonra mùslùmanlar dâvet ve

cihâd için Arap Yanmadasr drçrna yôneldiler. AIIâh' on-
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lar vasrtasiyle ezelde saâdet takdir edilmiç bulunan kul-
larrnr do$ru yola iletti ve onlar vasrtasiyle hak ve adâleti,
diinyanrn bt.lytik bir balumùne yaydr. Bôylece onlar, hi-
dâyet imamlan, hak kumandanlan, adâlet ve rslâh dâ-
vetçileri oldular. O hidâyet imamlartntn ve hak
ktrnrandanlarrnrn tâbiîleri ve onlan gûzelce izleyenler de

.onlrrrrn yol trna uyarak Al lâh'rn dinini  yaylyor,  insanlart
Allâh'rn birligine çagnyor, Allâh yolunda canlanyla, mal-
larryla savaçryor; Allâh uf,runda hiçbir krnaytctntn krna-
nrasrndan korkmuyorlardr. Allâh, diiimanlartna karçr
onlan gûçlendirip zafere ulaçurdr. AgaËtdaki âyetlerde bu-
yurdu$u ùzre Allâh, onlara sôzverdiklerini yerine getirdi:

"Ey inananlar, eper siz Allôh(rn dînin)e yardrm
ederseniz (AUâh da) size yardrm eder; ayaklanmzr
(hakla koruma yolunda) eailam tutgr." (64)

"Allâh, kendi (dîni)ne yardrm edene elbette yar-
drm eder. Çùpheeiz Allâh, gùçlùdùr, galiptir. On-
lar (o kimselerdir) ki kendilerine yeryùztinde iktidar
verdi[imiz takdirde (zorbalann yoluna sapmazlar, bi-
lâkis) namazr krlarlar, zekâtr verirler, iyilipi emre-
derler, kôtùlùkten vazgeçirmefe çahgrrlar. Bûtùn
bu iglerin sonu Allâh'a âittir (her çey sonunda O'na
v'aracaktrr) ."  (65)

Bundan sonra insanlar def,igtiler ve aynhf,a dtiçtùler.
Cihâd konusunda gevçeklik gôsterip rahah ve arzulan-
na uymayr ye$lediler. Ytlce Allah'rn koruduklan hariç

\ l r rhammcd Surcsi :  7
Ha<  S t r r cs i :  4 ( ) - 41

(64)
{ ( ) ) l
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olmak ùzere. içlerinde çeçitli ktittiltiider yayrldr. Bôyle-
ce Allâh. yaptrklannrn cezasr olarak onlara verdigi ni-
metlerini de$içtirdi ve dûçmanlartnt ûzerlerine musallat
etti. Rabbin kullarrna zulmetmez. Yùce Allâh buyurmuç-
tur: "Bir millet, kendi durumlannr deiigtirmedik-

çe Allâh onlann durumlannr deiiçtirnez." (66)

O halde Allâh'a dônmek ve ibâdeti yalnrz O'na halis
krlmak, hûkûmet ve millet olarak bùtùn mùslùmanlara
farzdr. C*Ctnç* içledikleri [,*"rn ve gùnâhlardan tevbe
ederek Allâh'rn kendilerine emrettigi farzlarr yerine ge-

tirmef,e, haram krldrfr çeylerden de kaçmaf,a çahçma-
lan. ve bunu birbirlerine tavsiye edip bri konuda
birbirlerine yardtmct olmalarr gerekir.

Bundan da ônemlisi, gerîat cezâlartnr ve her konuda
gerîati insanlar arastnda hakim krlmak ve insanlann, Al-

lâh'rn çeriatrna muhalif olan kanunlannr kaldrrmak' bun-

lan uygulamamak, bunlan uygulayanlara engel olmak
ve bùtiin milletler arasrnda çeriat hiikùmlerini hùkûmran
lulmak lâzrmdrr. insanlan dinlerinde bilgi sahibi krlmak
ve aralannda islâm bilincini yaymak, hakkr tavsiye edip

bunda sabrr ve sebat etmek, insanlara iyilif,i emredip

onlan kôttlltikten menedmek ve bu konuda hûkÛmdar-

lan teçvik etmek de âlimlerin tzerine farzdrr.
Yine Allâh'tn gerîahna muhalif sistem ve mezhepler-

den Sosyalizm, Baasçthk, Irkçrlk ve benzeri yrlucr sis-

tcmler lie mùcâ<lele etmek de farzdrr. Bôylcce Allâh,

miislùmanlan bozan geyleri diizeltip saprk çeyleri gide'

(66) Ra'd Surcri: I I
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rir ve kentlilerine, geçmiçteki çereflerini iâde edip dùç-
manlarrna ûstûn gelmeleri için yardrm eder ve dûnyada
d uru rnlarrnr saf,lamlaçtrnr. Sôyleyenlerin en dof,rusu Al-

Iâh, Kur'ânr Kerîm'inde gôyle buyurmugtur: 5'Miitmin-

lere yardrm etmek, ilzerimize borçtur.tt (6?), ttAl-

lâh sizden, inarup iyi igler yapqnlara va'detti: On-

lardan ôncekileri nasil hùkùmran krldrysa onlan

da yer yùziinde hiikiimran krlacak ve kendileri için

seçip bependipi dinlerini kendilerine eaflemlagtr'
racak ve korkularuun ardrndan kendilerini (tam)

bir giivene erdirecektir. Onlar hep bana kulluk

edecekler ve bana hiçbir çeyi ortak kogmayacak'
lardrr. Ama kim(ler) bundan tonra da nankôrliik

ederse içte onlar, yoldan çrkmrglardu.t' (68)
6'Elbette biz elçilerimize ve inananlara hem diin'

yâ hayâtuda, heù de gâhidlerin (çahidlife) duracak'

ian giinde yardrn ederiz. O giin zâIinlere, m.uze'

retlJ.i fayda yermez. Onlsr için lânet ve yurdun

en kôtiiaii vardrr." (69)

Mi.islûmanlann yôneticilerini rslâh etmesini, onlan dinî

ilimlerde bilgili hlma$nt ve sôderini takvâ ûzerinde bir'

leçtirmesini, kendilerini do!ru yola iletmesini, onlar va-

srtasiyle hakkr zafere ulaçunp bâuh ezmesini, bnlan iyilih

takvâ ûzerinde yardrmlagmaëa, ve sabn tavsiye etmeËe

muvaffak lcrlmasrnr yiice Mevlô'dan dileriz. Zira bunu

yapacak olan ve buna gùcû yeten yalnrz O'dur!

(67)
(68)
(69)

Rum Sureei: 47
Nûr Suresi:  55
Mi i 'm in  Sures i :  5 l -52
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Yûce Allâh'rn salât ve selâmr, kulu, elçisi, yaratrkla-
rln en hayrrhsr olan Peygamberimiz, ônderimiz, efendi-
miz Abdullâh of,lu Muhammed'in ve onun yoluna
uyanlann ùzerine olsun.

Allâh'rn selâmr, rahmet ve bereketleri ûzerinize olsun.

ixsl,xt ist ÂMu^q,N çIKARAN ÇEYLER

Mùslûman kurd.ç!
Bil ki, yûce Allâh, btittin kullara Islâma girmelerini

ve ona sarilmalarrnr, islâma aykrn olan çeylerden sakrn-
malannr gerekli krlmrç, kulu Muhammed (s.a.v.)'i de bu
esaslara davet etmek için gôndermiçtir. Azîz ve celîl olan
Allâh, Elçisine uyanlann dof,ru yolda olacaf,rnr ve ona
karçr çrkanlann da sapaca$rnr bildirmiç, birçok âyette
de dinden dônmeSe sebebolan geylerden ve dif,er kû-
fùr ve çirk çeçitlerinden sakrndrrmrçtrr. Alimler (Allâh
onlara rahmet etsin). "Mûrteddin Hûkmù" babrnda mûs-
lûmanr islâmdan çrkaran ve onun canrmn ve mahrun helâl
krhnmastna sebebolan çeyleri zikretmiçlerdir ki bunla-
rrn en tehlikelisi ve en çok vukubulanr on tanedir. Bun-
larr açaf,rda sana ôzetleyeceliz ki bunlardan sakrnasrn
ve baçkalannr da salandrrasrn. Ve bu suretle selâmet ve
âfiyete eresin. Bunlan ôzetle saydrktan sonra krsaca izah
da edecefiz.

islâma zrd olan on çeyden:
niniNCisit ib"d"tt. L"çka çeyleri Allâh'a ortak kog-

mak. Ytce Allâh çôyle buyurmugtur: "AIlâh, kendisi-
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ne ortak koçulmasrnr ba$çlamaz, bundan baçka

her çeyi diledigine bafrglar." (70), "Zîrô kim Al-

lâhoa ortak koçarsa muhakkak ki Allâh ona Cen-

neti lrarânr etmiçtir ve onun varacalr yer ateçtir;
zâlirrrlerirr yardrmcrlan yoktur." (71)

rÔltilere yalvarmak, onlardan meded ummak, onlar

a<lrrra atlak adamak ve onlara kurban kesmek de bun-

lardandrr.

ifiNCiSit Allâh ile kendisi arasrna aractlar koyan,
onlara yalvaran, onlardan gefâat dileyen, onlara giive-
nen ki.mse .i.cqp (oybirligi) ile kâlir olur.

UçUNCUSU: Mûqrikleri kâfir saymayan, onlann kâ-

firliginden gûphe eden veya onlann gôrùçlerini dof,ru
kab-ul eden kâfir olur.

OÔnnÛXCÛSÛ: Kim Peygamber (s.a.v.)'den baç'
kasrnrn yolunun, Peygamber'in yolundan daha iyi oldu-

$unu, yâhut O'ndan baçkasrnrn hûkmtinûn O'nun
hûkmùnden daha gûzel oldutunu kabul ederse kâfirdir.
Tâ$utlann htikmtintr Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hûkmùne
tercih e.denler. gibi.

BEçINCISI:  Hz. Muhammed (s.a.v.) ' in get i rmiç ol-
duf,u çeylerden birini sevmeyen ltimse, fiilen o ameli yap-
mrç olsa dahi kâfir olur, Çtlnkti yùce Allâh: "Bôylediro
çùnkû onlar Allâh'rn indirdiginden hoçlanmamrg-
lar, Allâh da onlarrn amellerini boça çrkarmtgtrr."

Nisâ  Su rcs i :  48 .  I  l 6
Mâide Surcsi :  72

( 7 0 )
( ? l )
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(72) buyurmuçtur.
ALTINCISI: Kim Hz. Muhammed (s.a.v.)'in dinin-

den herhangi bir çeyle. dînin sevâp ve cezâsr ile alay
ederse, yûce Allâh'rn çu sôzû uyarlnca kâfir olur: "De
ki: 'Allâh ile, O'nun âyerleriyle ve O'nun Elçiei ile
mi alay ediyoreunuz?'Hig ôziir dilemeyin, siz inan-
drktan ronra inkâr ettiniz." (73)

YEDiNCiSi: Btiyti yapmak. kan kocanrn arasrnr aç-
mafa çahçmak, birtakrm çeytânî usullere baçvurarak in-
sana istemedigi çeyi yaptrmak hep bliyû çeçitlerindendir.
Kim bunu yapar veya buna razt olursa, yiice Allâh'rn
gu âyeti uyannca kâfir olur: "Onlar: 

'Biz bir fitneyiz,
gakrn kûfre gitmeyin' demedikçe kimseye (biiyù)
ôfretmiyorlardr." (74)

SEKIZINCISI: Mtisltimanlara karçr mùçrikleri des-
teklemek, onlara arka çrkmak, yardrm etmek. Yûce Al-
lâh çôyle buyurmugtur: "Sizden kim onlan doel
tutarca o, onlardandrr. Çùphesiz Allâh, zalimler
toplulu$unu doiru yola iletmez." (75)

DOKUZUNCUSU: Kim bazr insanlann, FIz. Muham-
med (s.a.v.)'in çerîati drçrna çrkabileceklerine inanrrsa,
yùce Allâh'rn gu âyeti uyarrnca kâfir olur: "Kim islâm-
dan baçka bir din ararsa bilsin ki (o din) ondan ka-

(?2) Muhammed Suresi:  9
(73) Tevbe Suresi: 65'66
(74) Bakara Suresi:  lO2
(?5) Mâidc Suresi:  5l
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bul edilmeyecek ve o kimae âhirette
kaybedenlerden olacaktrr." (76)

ômlxCUSU: Allâh'rn dininden, islâmtn sahih olmasr
için gerekli olan çeylerden yûz çevirmek, qnlsn ôf,ren-
memek ve yapmamak insant kiifre gôtiiriir. Çtinkû ytice
Allâh çôyle buyurmuçtur: "Kendirine Rabbinin âyet-
leri hatrrlrnlùlr halde onlardsn yiiz gevinenden da'
ha zâlim kim olabilir? Muhekkak ki biz,
suçlulardan intikam ahcryrz." (77)

Dind"n çrkaran bu çeyleri çakq yahut korku ile veya
ciddî olarak yapan arasmda fark yoktur. Me[er F b1n'
larr yapmak için zorlanmrç olsun. Zorlandr$ için bunla'
n yapanln durumu farkhdrr.

AçaÉrdàki çeyler dôrdûncii lssma dahildir:
a) insanlarrn çrkardrklan kanunlann, Islâm çerîatin'

den tistûn oldu$una; veya Yirminci Asrrda Islâm
kanunlannt uygulamanrn dof,ru olmadr$na; reya
islâmrn, miislûmanlann gerilemesine sebebold'gu-
na; yâhut islâmrn, kiginin kendisiyle Rabbi ar&srn'
daki iliçkileri di.izenleyen vicdânî bir mesele
olduf,unu sôyleyip hayâtrn di[er içlerine kançtrn'
lamayaca$na inanmak.

b) Bu Cagda Allâh'rn hùkmûnû uygulayrp hustztn eli'

ni kesmenin veya zinâ edeni taglamanrn doSu ol'
madrf,rna inanmak.

c) Hukuki içlemlerde, cezâ meselelerinde veya baçka

tZOl Âti imrân Sureci: 85
{77) Sccde Suresi:  22
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konularda Alhh'rn indirdigi hûkùrnlerden bagka hti-
kumlerin uygulanabilece$ne inanmak. Baçka hû-
kûmlerin, çerîat hûkmiinden ûstùn olduf,'una
inanmadrf,a halde onlan uygulayan da kâfirdir. Çùn-
kti bu suretle Allâh'rn haram krldrfr icmâ ile sabit
olan çeyleri mûbâh krlmaktadrr . Zinà, içki, faiz ve
Allâh'rn çeÉatinden baçkasiyle hûkmetmek gibi Al-
lâh'rn haram krldr[a çeyleri mùbâh lolan kimse ise,
mûslûmanlann oybirlif,i ile kâfir olur.

Btitùn bunlar, insanr islâmdari çrkaran çeylerin en teh-
likelileri ve mûslûmanlar arasrnda en çok vukubulanla-
rrdr. Her mtislûmarun bunlardan korkmast ve bunlarr
yapmaktan sakrnmasr gerekir.

Allâh'rn gazabnave acl azâbrna sebeb olan çeylerden
Allâh'a sr$nrrrz. Allâh, yaratrklanrun en hayrhsr Mu-
hamed'e ve onun âline ve ashâbrna salât ve selâm eyle-
sin.
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