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ÖNSÖZ 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra ümmet arasında zuhur eden bir ta-

kım siyasî-dinî ihtilaflar, Müslümanların çeşitli fırkalara ayrılmasına ve bu 

fırkaların hem fikrî sahada hem de fiilî olarak birbirleriyle mücadele etmesine 

neden olmuştur. Her bir fırka, Hz. Peygamber’den nakledilen yetmiş üç fırka 

hadisini baza alarak kurtuluşa ereği belirtilen fırkna-i nâciyenin kendisi oldu-

ğunu öne sürmüştür. Bu durumda, Hz. Peygamber’in sünneti üzere olan, sa-

habe arasında vuku bulan siyasî ihtilaflarda tarafsızlık ilkesini benimseyen, 

sırf siyasî sebepler yüzünden sahabenin hiçbiri aleyhinde konuşulmasını kabul 

etmeyen ve onları hayırla yâd eden, Kur’ân ve Sünnet’i kendisine rehber ve 

yol edinen Ehl-i sünnet ve’l-cemâʿat adıyla anılan ana bir kitle daima varlığını 

korumuştur. Bu kitlenin ilk bilginleri olarak tarif edebileceğimiz, hicrî II. 

asrın ve sonrasının selef ulemâsı, kendi inançlarını, diğer fırkaların düşünce 

sitemlerinde yer alan bâtıl düşüncelerden, sapkın yönelişlerden ve bid’at ve 

hurafelerden korumak için bir takım özlü akaid risâleleri kaleme almışlardır. 

Bu eserlerde kendi inançlarını vurgulama ve diğer fırkaların görüşlerini ret ve 

inkâr etme amacı güden bu âlimler, Ehl-i sünnet’in yegâne savunuculuğunu 

yapmışlardır. Osmanlı dönemine dek devam eden bu gelenek, osmanlı’da 

yerini daha çok şerh ve hâşiye literatürüne terk etmiştir. Çalışmalarımız esna-

sında İsrail Milli Kütüphanesinde tespit ettiğimiz, Ehl-i sünnet inançlarını 92 

maddede ele alan Risâle fî ʿalâ’imi Ehl-i’s-sünne adlı risâle de aynı amaçla 

kaleme alınmış bir eserdir. İş bu çalışma, söz konusu eserin tahkik ve tercü-

mesiyle birlikte geniş bir şekilde tahlil ve değerlendimesini içeren “inceleme-

metin” türünde bir eserdir. Eserde ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de yer alan bütün 

kelâmî meseleler ilm-i kelâmın konularına göre gruplandırılarak, müellifin 

eleştirdiği bağlamda ve ilişkilendirdiği fırka muvacehesinde bir bir ele alınıp, 

söz konusu meseleler hakkında tarihte zuhur etmiş görüşler ve bu görüşlerin 

savunucu fırkaları hakkına kısa ve özlü bilgiler verilmiştir. 

Çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte ʿAlâ’imü Ehl-

i’s-sünne’nin nüshası, içeriği, fiziksel niteliği, müellifi, aidiyet sorunu, kaleme 

alındığı dönem ve müstensihi hakkında ulaşılabilen bir takım bilgiler veril-

miştir. Birinci bölümde eserde yer alan başta itikadî meseleler ve birkaç fıkhî 

mesele, konularına göre gruplandırılarak, önce müellifin görüşleri ardından 
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tarihte zuhur etmiş olan ekollerin konuyla ilgili görüşleri verilmiş, böylece 

eserin tahlil ve değerlendirmesi yapılmıştır. İkinci bölümde ise önce ʿAlâ’imü 

Ehl-i’s-sünne’nin Arapça metni tahkik edilerek verilmiş ve dipnotlandırma 

işlemi bu metin üzerinde yapılmış; ardından ise bu risâlenin tercümesine yer 

verilmiştir. 

Bu eserin kitaplaşmasında emeği geçen, vaktini ayırıp, yardımlarını 

esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz’a; metnin çözümlen-

mesine destek olan Walid Soleiman ve Kamil Özay hocalarıma; araştırmaya 

editörlük yaparak bilgilerinden faydalandığım değerli arkadaşım Dr. Ramazan 

Tarik’e; hayır dualarını esirgemeyen eşime ve aileme sonsuz şükranlarımı 

sunarım.  

Dr. Ali DURMUŞ 

Gemlik/2022 
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Hicrî II. ve III. asırlarda Mâverâünnehir ve Horasan gibi bazı İslâm 

coğrafyasında Müslümanlar arasında ortaya çıkan bir takım sapkın yönelişler 

ve bid’atlar, dönemin ulemâsını harekete geçirmiştir. Bunun üzerine ilk dö-

nem selef ulemâsı, Ehl-i sünnet inancını toplumda yaymak ve böylece sapkın 

inançları ortadan kaldırmak için, kendilerini akâid ilmine vererek, bir takım 

özlü ve veciz akâid risâleleri telif etmişlerdir. Bu risâleler arasında Hanefî-

Mâtürîdî gelenekte, Ebû Hanife’nin (ö. 150/767) Fıḳhu’l-ekber adlı eseri, Ebû 

Caʿfer et-Tahavî’nin (ö. 321/933) Aḳîdetü’t-Tahaviyye’si, Hakîm es-

Semerkandî’nin (ö. 342/953) es-Sevâdü’l-aʿẓam’ı gibi bir takım eserler dikkat 

çekmiştir. Bu eserlerin sonraki asırlarda da yazılmaya devam etmesi bir gele-

nek haline gelmiştir. Necmeddin Ömer en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) Aḳîde-

tü’n-Nesefî’si, Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179) Bedʿü’l-emâlî’si, Rük-

neddin es-Semerkandî’nin (ö.701/1301) Aḳîdetü’r-Rükniyye’si bu sahada son-

raki yüzyıllarda kaleme alınmış bir takım akaid risâleleridir. Osmanlı’da ise 

bu gelenek daha çok Osmanlı öncesinde kaleme alınan eserlerin üzerine telif 

edilen şerh ve haşiyelerle ve manzum şekilde kaleme alınmış olan akâid 

risâleleriyle devam etmiştir.1 

Özellikle ilk dönemlerde kaleme alınan akaid risâleleri, Akâid-kelâm 

ilminin konularının yanı sıra bir takım fıkhî meseleleri de ihtiva etmesi bir 

başka ayrıntı olmuştur. Zira bu eserler daha çok makâlât türü eserlerde zikre-

dilen ve Ehl-i sünnet dışı olarak kabul edilen fırkaların görüşlerini ret ve inkâr 

amacı taşıması anlamında bu görüşlere tepkisel bir duruş sergilemiştir. İşte bu 

tür risâlelerin tahminimizce geç dönem örneklerinden biri de, şimdiye değin 

bilinmeyen araştırmalarımız esnasında İsrail Milli Kütüphanesinde keşfetti-

ğimiz Risâle fî ʿalâ’imi Ehl-i’s-sünne adlı eserdir. ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne 

daha çok ilk dönemlerde kaleme alınan es-Sevâdü’l-aʿẓam tarzında bir eser 

olup, kim tarafında nerede ve ne zaman yazıldığı bilinmemektedir. Ancak 

üslup ve içerik bakımından bolca malumat ihtiva eden bu eser, tercüme ve 

 
1  Konuyla alakalı Osmanlı döneminde kaleme alınan örnek eserler için bkz. Yaʽkûb 

b. Abdüllatîf, İslâm Mezhepleri ve Kelâmı, haz. Halil İbrahim Bulut v.d. İstanbul: 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2019; Ramazan Tarik, Ali 

Aslan, Sinân Paşa’ya Nispet Edilen İslâm Akâidi ve Mezhepleri, İstanbul: Sır ve 

Hikmet Yayınları, 2021. 
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tahkik edilerek, geniş bir değerlendirmeye tabi tutulup eserin bilim dünyasına 

kazandırılması hedeflenmiştir. 

1. ʿAlâ’imü Ehl-i’s-Sünne’nin Nüshası ve Özellikleri 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne İsrail Milli Kütüphanesinde Arapça Yazma 

Eserler  kısmında, Nadir Eserler Koleksiyonu’nda “28=Ms. Yah. Ar. 794” 

numarada, “Mecmûʿatün fi’l-ʿibâdât ve’l-ʿakâ’id” adlı mücelled içerisinde 

56b-65a varakları arasında yer almaktadır. Nohûdî renkte varaklar üzerine 

nesih hattı ile okunaklı bir biçimde 15 satır düzeninde istinsah edilmiştir. Fi-

ziksel olarak 129x195mm ebadına sahiptir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli 

değildir ancak, katalogda verilen bilgilere göre, risâlenin içinde yer aldığı 

mecmuanın 1090/1679-1100/1688 tarihleri arasında kaleme alınan risâleler-

den oluştuğu kayıtlıdır. Kütüphane kataloğunda eser adı ise “ʿAlâ’imü Ehli’s-

sünneti ve’l-cemâʿati el-isnetân ve’t-tisʿûn” olarak geçmektedir.  

Aynı mücelled içerisinde ilk sırada 2b-56a varakları arasında Ebü’l-

Leys es-Semerkandî’nin (ö. 373/938) Mukaddime’si; ikinci sırada çalışmamı-

za konu olan eser; üçüncü sırada 65b-118a varakları arasında Ali el-Kârî’nin 

(ö. 1014/1605) Ḍavʾü’l-meʿâli fî şerḥi Bedʾi’l-emâli adlı eseri; dördüncü sıra-

da 118b-121b varakları arasında müellifini tespit edemediğimiz namazların 

akabinde selamlaşmayla alakalı bir risâle; beşinci sırada 124b-141a varakları 

arasında İmâm Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) Eyyühe’l-veled adlı eseri; akabinde 

141b-171b varakları arasında Yahya b. Ebu Bekir el-Hanefî’nin (ö. 893/1488) 

Esîru’l-melâḥide adlı eseri; son olarak ise 171b-173b varakları arasında Nec-

meddin Ömer en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) Risâle fî beyâni meẕâhibi’t-

taṣavvuf adlı eseri mevcuttur. 

Türkiye’de ve ulaşabildiğimiz diğer bazı ülkelerde bulunan yazma eser 

kütüphaneleri veri tapanlarında yapmış olduğumuz araştırmalarda bu eserin 

herhangi bir ikinci nüshası henüz tespit edilememiştir. Dolayısıyla eserin ulaş-

tığımız tek nüshası İsrail Milli Kütüphanesi nüshasıdır. 

2. Müellifi ve Aidiyet Sorunu 

Kütüphane kataloğunda eserin müellifi hakkında herhangi bir bilgi ve-

rilmemiştir. Risâle üzerinde de herhangi bir ferağ kaydı mevcut olmadığından 

eserin nerede, ne zaman ve kim tarafından yazıldığı hakkında herhangi bir 
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malumata sahibi değiliz. Ancak metin üzerinde etraflıca bir tetkik yapıldığın-

da, metnin hatalarla dolu olduğu görülecektir. Bu hataların önemli bir kısmı 

müstensih tarafından yapılmış olsa da, özellikle cümle kalıpları ve fiil kulla-

nımlarıyla ilgili bazı hataların müellife ait olduğu anlaşılacaktır. Bu hatalar 

değerlendirildiğinde, müellifin ana dilinin Türkçe olduğunu ve Arapça’dan 

daha çok Türkçe’ye hâkim olduğunu anlamak mümkündür. Öte yandan mü-

celledin girişinde ve son varaklarında risâle dışı yer alan bir takım yazıların 

Türkçe olması ve hatta 1b varağında yer alan Türkçe bir tecdîd-i nikâh akdi 

metni bu ihtimali daha da kuvvetlendirmektedir. Katalog kaydında belirtilen 

tarihe baktığımızda ise eserin 17. yüzyılın sonlarında yazıldığı anlaşılmakta-

dır. İçerik açısından değerlendirildiğinde ise tamamen Hanefî-Mâtürîdî gele-

neğe uygun bir metin olduğu ortadadır. O halde bu eserin 17. yüzyılın sonla-

rında amelde Hanefî itikadda ise Mâtürîdî olan bir Türk müellif tarafından 

kaleme alındığını söylemek mümkün olmaktadır. 

3. Risâlenin Muhtevası 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne, es-Sevâdü’l-aʿẓam’ın girişinde yer alan altmış 

iki maddelik kısa metin tarzında kaleme alınmış olan bir risâledir. Dolayısıyla 

müellifin söz konusu eseri telif ederken es-Sevâdü’l-aʿẓam’ın ilgili kısmının 

üslup bakımından kendisi için büyük ilham kaynağı teşkil ettiğini söylemek 

mümkündür. Zira müellif, Semerkandî’nin üslubuyla, bazı maddeleri de on-

dan iktibas etmek suretiyle, her bir maddenin ilişkili olduğu fırkaya da atıf 

yaparak 92 madde sıralamaktadır. Ona göre bu maddeler Ehl-i sünnet’in gö-

rüşlerinin hulasası, bir başka deyişle Ehl-i sünnet’in âmentüsüdür. Dolayısıyla 

Ehl-i sünnet ve’l-cemâʿat mezhebi üzerinde olan kişinin asıl ve önemli ala-

metleri burada zikredilen 92 husustur. Bu hususların önemli bir kısmı akâidle 

ilgili olsa da, az bir kısmının fıkıh ilmiyle ilgili olduğunu görmek mümkün-

dür. Yukarıda da değindiğimiz gibi, bu durum özellikle ilk asırlarda, muhalif 

fırkaların görüşlerini reddetme amacıyla kaleme alınan akâid risâlelerinin 

genel bir özelliğidir. Zira bu tür risâleler, her ne kadar akâid alanında yazılmış 

olsa da, Ehl-i sünnet dışında kalan diğer fırkaların görüşlerinin Ehl-i sünnet’le 

kıyaslanması ve ilgili fırkaların görüşlerinin eleştirilerek reddedilmesi asıl 

hedeftir. Bu durumu ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de de müşahede etmek mümkün-
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dür. O halde eserin konularının belirlenmesinde makâlât türü eserlerde zikre-

dilen 72 fırkanın inanç ve uygulamalarının etkili olduğunu söylemek müm-

kündür. Dolayısıyla risâledeki asıl maksat Ehl-i sünnet inancını diğer fırkala-

rın inançlarından ve bir takım uygulamalarından ayırt etmektir. Risâlede nak-

ledilen görüşlerin seçilmesi ve sıralanmasında Bağdâdî’nin (ö. 429/1037-38) 

el-Farḳ beyne’l-fıraḳ adlı eserinde yer alan “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâʿat’in 

Üzerinde Birleştiği Esaslar” adlı bölümünün yanı sıra, makâlât türündeki 

eserlerin önemli bir kısmı dikkate alınmıştır. Ayrıca Eşʿarî Fırak Geleneği 

müelliflerinin yanı sıra, Ebû Mutîʿ en-Nesefî (ö. 318/930) ve Ebû Muhammed 

el-Irakî el-Kirmânî (ö. 641/1243’ten sonra) gibi Doğu Hanefî Fırak Geleneği 

makâlât müelliflerinin eserlerinin de dikkate alındığını söylemek mümkündür.  

Risâlede dikkat çeken bir diğer husus ise müellifin, Ehl-i sünnet müte-

kellimlerinin ihtilafa düştüğü bazı hususlarda Hanefî-Mâtürîdî gelenekte üze-

rine ittifak edilen görüşleri Ehl-i sünnet’in görüşleri olarak sunmasıdır. Bu 

durum onun hem mezhebi aidiyetini ele vermektedir hem de Hanefi-Mâtürîdî 

geleneğe mensup mütekellimlerinin eserlerinden bolca faydalandığını ortaya 

koymaktadır.  
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ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de birçok kelâmî ve fıkhî mesele mevcut olup 

bu meseleler Ehl-i sünnet dışındaki diğer fırkalarla ilişik kurularak Ehl-i sün-

net’in alâmetleri şeklinde ele alınıp maddeler halinde sıralanmıştır. Bu bağ-

lamda eleştirilerin önemli bir kısmı Muʿtezile, Kerrâmiyye, Cehmiyye, 

Ravâfız, Havâric, Harûriyye, Cebriyye, Neccâriyye, İbâhiyye, Dehriyye ve 

Mürcie üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Çalışmanın bu bölümünde, risâlede zikredilen maddeler, konularına gö-

re “akaidle ilgili meseleler” ve “fıkhî meseleler” olmak üzere iki grupta ele 

alınarak, bu meselelerin her biri ortaya çıkış bağlamında kısaca değerlendiril-

miş, İslâm fırkalarının bu meselelerdeki görüşlerine kısaca yer verilmiştir. 

Özellikle itikadla ilgili olan meselelerin bazısının oldukça geniş bir izaha ihti-

yaç duyacağı muhakkaktır. Burada sözün uzatılmaması adına, her bir mesele-

nin ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de eleştirildiği bağlamında değerlendirilmesi ve 

açıklanması hedeflenmiştir. 

1. ʿAlâ’imü Ehl-i’s-Sünne’de İtikadî Meseleler 

1.1. Bid’atlerden Sakınma ve Ehl-i Sünnet Vurgusu 

Müslümanların bid’at ve hurafelere karşı duyarlı olması gerektiğini 

vurgulayarak başlayan müellif, konuyla ilgili “Ümmetim dalalet üzerine bir-

leşmez.”2 ve “Her bid’at dalâlettir. Her dalâlette olan kimse de cehennemlik-

tir.”3 gibi bir takım hadisler zikretmektedir. Akabinde ise Ehl-i sünnet’e bağ-

lılığı önemle vurgulayarak, İbn Abbas’tan nakledilen bir hadisle Ehl-i sün-

net’in duruşunu çizmektedir. Buna göre Ehl-i sünnet mezhebi Hz. Ömer ve 

Hz. Ebu Bekir’i yüceltmek; Hz. Ali ile Hz. Osman’ı sevmek; hayır ve şerrin 

Allah’tan olduğuna iman etmek; Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e hürmet göster-

mek; mestler üzerine mesh yapmak; salih kimselerle fâcir kimselerin ardında 

namaz kılmaktan ibarettir.4 Akabinde, “Her kim bundan bir karış dahi ayrılır-

 
2  Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, (Riyad: Dârü’s-Selâm li’n-

Neşri ve’t-Tevziʿ, 1999), Menâkıb 2, 3; Ebû İsa Muhammed b. İsa b Sevre es-Sülemi Tir-
mizî, el-Câmiü’s-Sahih, thk. Ahmed Muhammed Şakir, (y.y.: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 

t..y.), Fiten, 4. 
3  Süleyman b. Eşʿas b. İshak el-Ezdî Ebû Dâvud es-Sicistanî, Sünenü Ebî Davud, (Beyrut: 

Dârü’l-Cinân, 1988), Sünnet, 5. 
4  Bu hadis kaynaklarda tespit edilememiştir. 
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sa, İslâm yularını boynundan çıkarmış olur.”5 hadisiyle yukarıda sıraladığı 

hususların ehemmiyetine dikkat çekmektedir. Ardından ise Ehl-i sünnet mez-

hebi üzerine olan kişilerde bulunan ya da bulunması gereken özellikleri mad-

deler halinde sıralamaktadır.6 Ayrıca eserin girişinin haricinde metin içerisin-

de de sık sık sünnete ittibaya ve bid’atlerden sakınmaya dair çeşitli nasihatler-

de bulunmaktadır.  

Asr-ı saadette başlayıp, Hz. Peygamber’in vefatını müteakip hızla artan 

bazı siyasî ve dinî ihtilaflar, Müslümanların kendi aralarında ihtilafa düşmele-

rinı ortaya çıkarmıştır. Bu durum özellikle itikadî meselelerde ana kitleden 

ayrılarak bid’atlere bulaşmak suretiyle Muʿtezile, Cebriyye, Havâric, Ravâfız 

gibi bazı mezheplerin doğmasına neden olmuştur.7 Ancak diğer yandan daima 

Hz. Peygamber’in sünnet-i üzere olan, ümmet arasında vuku bulan siyasî me-

selelerden ırak olan, sahabeyi hayırla yâd eden ve Ehl-i sünnet ve’l-cemâʿat 

olarak anılan ana kitle de ümmet arasında var olagelmiştir.8 Bu durum, sonra-

ki asırlarda kaleme alınan kelâm alanında veya makâlât türünde kaleme alınan 

eserlerin müelliflerini, siyasî meselelerin yanı sıra dinî meselelerde de bid’at 

ve hurafelere karşı ihtiyatlı olunması hususunda Müslüman halkı bilinçlen-

dirmeyi, özellikle itikadî meselelerde bid’atlara meylederek Ehl-i sünnet’in 

yolundan ayrılıp sâir fırkaların düştüğü duruma düşmemeleri hususunda halkı 

uyarmayı kendine amaç edinmeye sevk etmiştir. Hatta bazı müelliflerin eser-

lerinde bid’atlerin zemmiyle birlikte, ümmet arasında zuhur eden ilk ihtilafla-

ra genişçe yer ayrılmakta ve bu bağlamda 73 fırka hadisine de yer verilmekte-

dir.9 Dolayısıyla ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de, müellifin bu tutumu genelde ma-

 
5  Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, şrh. Ahmed 

Muhammed Şakir, (Kahire: Dârü’l-Hadis, 1995/1416), 8/134; Ebû Abdullah İbnü’l-Beyyiʿ 

Muhammed Hakim Nisabûrî, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, thk. Mustafa Abdülkadir Ata, 

(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990/1411), 1/117. 
6  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünneti ve’l-Cemâʿati İsnetân ve’t- Tisʿûn, (İsrail: İsrail Milli Kütüphane-

si/The National Library of Israel, Arapça Yazma Eserler, Nadir Eserler Koleksiyonu, No: 

28=Ms. Yah. Ar. 794), 56b 
7  Geniş bilgi için bk. Ali Durmuş, İslâm Tarihinde İlk Dönem Mezhepleşmeye Etki Eden 

İhtilaflar ve Kemaleddin Şükrü’nün İslâm Tarihinde Nifak: Ali” Eserine Göre Hz. Ali Dö-
nemindeki Problemlerin Mezheplerin Oluşumundaki Rolü, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012), 13 v.d. 
8  Durmuş, Mezhepleşmeye Etki Eden İhtilaflar, 108-111. 
9  Örneğin bk. Ebü’l-Hasen el-Eşʿârî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve İhtilâfu’l-Musallîn: İlk Dönem 

İslâm Mezhepleri, çev. Mehmet Dalkılıç ve Ömer Aydın, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 
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kalât türü eserlerin veyahut sair fırkaların görüşlerini reddetmek için kaleme 

alınan bazı eserlerin mukaddimelerinde genişçe yer almaktadır ki, es-

Sevâdü’l-aʿẓam’da da bu durum göze çarpmaktadır.10 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de İbn Abbas’tan nakledilen rivayet de ana kitle 

olan Ehl-i sünnet’in ilk asırda ve sonrasında Müslümanlar arasında zuhur eden 

dinî-siyasî meselelerdeki duruşunu ortaya koyar mahiyettedir. Zira müellif, 

Ehl-i sünnet’in, Hz. Ebu Bekir’i ve Hz. Ömer’i yüceltmekle Râfızîlerle; Hz. 

Osman ile Hz. Ali’yi sevmekle Hâricîlerle siyasî anlamda aynı safta olmadı-

ğını; buna karşılık Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e hürmet etmekle haktan yana 

olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca mest üzerine mesh etmeyi hak görmekle 

dinî anlamda Ehli sünnet’in Rafızîlerle aynı görüşe sahip olmadığını; salih 

veya fâcir kimselerin ardında namaz kılmanın gerekli olduğunu belirtmekle de 

Hanefî Mâtürîdî özelinde Ehl-i sünnet’in diğer mezheplerden ayrıldığını be-

lirtmektedir. Nitekim Hanefî-Mâtürîdî gelenekte de ister takva sahibi olsun 

ister günahkâr, her imamın ardında namaz kılmak câizdir.11  

ʿAlâimü Ehli’s-sünne’de dikkat çeken bir başka husus Ehl-i kıbleden 

olanların da cenaze namazlarının kılınabileceğinin belirtilmesidir.12 Zira mü-

ellifin bu tutumu hem kendisinin hem de Ehl-ğ sünnet’in, Ehl-i sünnet dışı 

olanlara karşı yaklaşımını özetlemektedir. Zira Ehl-i sünnet âlimlerinin önem-

li bir kısmı inanç esaslarını değişik şekillerde yorumlayan farklı itikadî mez-

heplere bağlı bütün Müslümanları kapsayan bir kavram olarak13 Ehl-i kıblenin 

görüşleri sebebiyle tekfir edilemeyeceğini ve hatta cenaze namazlarının kılı-

nacağını, işledikleri günahları veyahut sair görüşleri onların din dışı sayılma-

 
2005), 27-32; Muhammed eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, çev. Mustafa Öz, (İstanbul: 

Litera Yayıncılık, 2008), 27-43; Yaʽkûb b. Abdüllatîf, İslâm Mezhepleri ve Kelâmı, 95-96; 

Tarik, Aslan, Sinân Paşa’ya Nispet Edilen İslâm Akâidi ve Mezhepleri, 147-148. 
10  Ebü’l-Kâsım İshâk b. Muhammed b. İsmâîl Kâdî Hakîm es-Semerkandî, es-Sevâdü’l-

Aʿzam, (y.y.: taş baskı, t.y.), 2-3. 
11  Beyazîzâde Ahmed Efendi, İmâm-ı Aʿzam Ebû Hanîfe’nin İtikadî Görüşleri, çev. İlyas 

Çelebi, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2017), 161; Ebû 

Hanîfe, el-Âlim ve’l-Müteallim-el-Fıhu’l-Ebsat–el-Fıkhu’l-Ekber–Risâletü Ebî Hanîfe–el-
Vasiyye: İmâm-ı Aʿzam’ın Beş Eseri, çev. Mustafa Öz, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2017), 45. 
12  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57b. 
13  Metin Yurdagür, “Ehl-i Kıble”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1994), 10/515. 
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sını gerektirmeyeceğini savunmuşlardır.14 Örneğin Ebû Hanîfe (ö. 150/767) 

Fıkhu’l-ekber’in tanımında ehl-i kıbleden olan bir kimsenin herhangi bir gü-

nahı dolayısıyla tekfir edilemeyeceğinin altını çizmektedir.15 Ehl-i sünnet bu 

görüşü ile Rafızî ve Haricîlerden ayrılmış, diğer fırka mensuplarına karşı daha 

mutedil bir tavır takınmıştır. ʿAlâimü Ehli’s-sünne’nin müellifi buna dikkat 

çekerek Ehl-i kıble olanların cenaze namazlarının kılınması gerektiğini Ehl-i 

sünnet’in alametleri arasında saymıştır. 

1.2. İman  

1.2.1. İman Esasları ve İmanın Tanımı 

Müellif öncelikle iman edilecek hususlar hakkında Cibrîl Hadisi’nin bir 

yol gösterici mahiyette olduğunu vurgulamakta ve söz konusu hadiste 

Cebrâil’in “İman nedir?” sorusuna Hz. Peygamber’in verdiği cevabı naklet-

mektedir. Bu manada iman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberleri-

ne, âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan 

olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna ve Allah’ın Kur’ân’da emret-

tiği hususların tamamına kalp ile inanmak ve bunları dil ile ikrar etmektir.16 

İmanı sadece ikrar olarak tanımlayan Kerrâmiyye’ye atıfta bulunan müellif, 

bunun Kur’ân’a muhalif olduğunu belirtmektedir.17 İmanın sadece kalp ile 

tasdikten  ibaret olduğu yani marifete ulaştıktan sonra dille inkârın küfre gö-

türmediği görüşünün18 Cehmiyye’ye ait olduğunu belirten müellif, Ehl-i sün-

net’e göre dil ile ikrarın şart olduğunu vurgulamaktadır.19  

İmanın mahiyeti, kelâm ilminde tarih boyunca üzerine çeşitli tartışma-

lar yapılan ve hakkında ihtilafa düşülen bir husustur. Ehl-i sünnet kelâmcıları, 

imanın esasının dille ikrar değil kalple tasdikten ibaret olduğunu belirtmekte 

ancak imanın çeşitli boyutlarının olduğunu da vurgulamaktadır.20 Cehmiy-

 
14  Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 9-10. 
15  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 33, 15, 62. 
16  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 56b-57a, 58a, 64b. 
17  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58a. 
18  Cehmiyye’nin söz konusu görüş hakkında geniş bilgi için bk. Şehristânî, el-Milel ve’n-

Nihal, 86. 
19  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58b. 
20  Saʿdeddin Mesʿûd b. Ömer et-Teftazânî, Şerh-u Akâidi’n-Nesefiyye, thk. Üstad Ali Kemal, 

(Beyrut: Dâru İhyâ-i’t-Türasi’l-Arabiyye, 1436/2014), 113 v.d. 
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ye’ye göre iman marifetten ibarettir. Yani Allah ve resûlünden gelen bütün 

haberler konusunda kişide kesin bir bilginin oluşması imanın ta kendisidir, 

oluşmaması ise küfürdür.21 Mürcie ve Kerrâmiyye’ye göre ise iman sadece 

dille ikrardan ibaret olup, imanda tasdik gerekli değildir. Kerrâmîlere göre dil 

ile ikrarın dışında hiçbir şey iman değildir. Zira onlar Hz. Peygamber’in keli-

me-i tevhidin söylenmesinin iman için yeterli olacağını belirttiğini22 vurgula-

maktadır. Ehl-i sünnet kelâmcıları ise münafıklar hakkında nâzil olan âyetle-

rin bunu nakzettiğini belirterek bu görüşü reddetmektedirler.23 Nitekim 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de müellif Kerrâmiyye’nin bu görüşünü reddederken 

tıpkı Ehl-i sünnet mütekellimleri gibi “İnsanlardan bazıları da vardır ki 

inanmadıkları halde ‘Allah’a ve âhiret gününe inandık.’ derler.”24 âyetini 

delil olarak zikretmekte ve bu görüşü reddetmektedir. İmanın dil ile ikrar, 

kalp ile tasdik olduğu vurgusu daha çok Hanefî-Mâtürîdi gelenekte karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin Ebû Hanife, el-Fıḳhu’l-ebṣât adlı eserinde imanın kalp 

ile tasdik ve dil ile ikrar olduğunu vurgulamaktadır.25 Beyhakî ve Beyzavî gibi 

bazı Eşʿârî kelâmcıları da bu hususta Hanefî-Mâtürîdî gelenekteki gibi bir 

iman anlayışı benimseyerek ikrarı tasdikle birlikte şart olarak kabul etmekte-

dirler.26 O halde müellif burada Hanefî-Mâtürîdi geleneğin görüşünü Ehl-i 

sünnet’in görüşü olarak sunmuş ve Kerrâmiyye ve Cehmiyye gibi diğer fırka-

ların ilgili düşüncelerini de red ve inkâr yoluna gitmiştir. 

 
21  Şerafettin Gölcük, “Cehmiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1993), 7/235. 
22  Geniş bilgi için bk. Buhârî, Cihad, 102. 
23  İbn Hazm Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî, el-Fasl 

fi’l-Milel ve’l-Ehvâ’ ve’n-Nihal: Dinler ve Mezhepler Tarihi, Çev. Halil İbrahim Bulut, (İs-
tanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017), 2/738; Sönmez Kutlu, 

“Kerrâmiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2022), 

25/295; Mustafa Sinanoğlu, “İman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2000), 22/213. 
24  el-Bakara 2/8. 
25  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 34-35, Ayrıca bakınız, Ebû Hanîfe, Beş Eser, 12-13. 
26  İmâm Ebi’l-Yüsr el-Pezdevî, Usûli’d-Dîn, thk. Hans Peter Lins, (Kahire: Mektebetü’l-

Ezheriyye li’t-Türas, 1424/2003), 148-153; Yusuf Şevki Yavuz, “Eşʿariyye”, Türkiye Di-
yanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 11/452. 
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1.2.2. İman-Amel İlişkisi ve Büyük Günah Sahibinin 

Durumu  

Amelin imandan bir cüz olmadığını dolayısıyla müminler büyük günah-

ların en büyüğünü işleseler dahi Ehl-i kıble oldukları müddetçe günahları 

sebebiyle onların tekfir edilemeyeceğini vurgulayan müellif, bu düşüncede 

olan kişilerin ancak Haricî veyahut Harûrî olduğunu belirtmektedir.27 

Muʿtezile’nin bu durumda olanların iman ile küfür arasında olduklarını iddia 

eden ilgili görüşünü reddederek, onların ancak mümin olduklarını belirtmek-

tedir.28 Bir başka yerde ise Allah’ın büyük günah sahibi olan müminlerden 

dilediğine günahları miktarınca cehennemde azap edeceğini, ardından onları 

cehennemden çıkaracağını belirtmekte ve büyük günah sahibi olan müminle-

rin ebedi cehennemde kalacağını iddia edenlerin Muʿtezilî olduklarına zikret-

mektedir.29 Müellif ayrıca Mürcie’nin büyük günah hususundaki “Küfürle 

birlikte taʿat fayda vermediği gibi imanla birlikte maʿsiyet de zarar vermez” 

şeklindeki yaklaşımını da eleştirmekte, bu fikrin hükümlerin müminler üzeri-

ne farz olmadığı anlamını ihtiva etmesi sebebiyle fâsid olduğunu izaha çalış-

maktadır.30 

İmanın mahiyetiyle ilgili olan konulardan biri de iman-amel ilişkisidir. 

Amelin imanın tamamlayıcısı ve şartı olup olmadığı hususu erken dönemler-

den beri Müslümanlar arasında tartışılan hususlar arasında yer almıştır. Hâricî, 

Muʿtezilî ve Şiî mütekellimleri ameli imanın bir şartı ve bir cüz’ü olarak ka-

bul etmişler; “İman, dini kalp ile bilmek, dil ile ikrar etmek ve uzuvlarla amel 

etmektir” şeklinde bir tanıma gitmişlerdir. Farz veya nafile her taat ve amel 

hayırdır ve bu da imandır görüşünü benimsemişlerdir.31 Ancak amelleri ifa 

etmeyenlerin tekfir edilip edilemeyeceği meselesi de kendi aralarında üzerine 

ihtilaf edilen hususlardan biri olmuştur. Hâricîler amellerin ihmal edilmesi 

anlamında büyük günah işleyenlerin bu günahı kendisini “Lâ hükme illâ 

lillâh/Hüküm ancak Allah’a aittir” ilkesi gereğince küfre götürdüğünü iddia 

 
27  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57b, 61b, 62a. 
28  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 60a-b. 
29  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 60a. 
30  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62a. 
31  İbn Hazm, el-Fasl, 2/738. 
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ederek iman esasını radikal bir şekilde yorumlamış ve bunu siyasî bir ilke 

olarak benimsemişlerdir.32 Hatta bu ilkeyi benimseyen ilk Hâricîler “ilk tah-

kimciler” anlamında “Muhakkime-i Ûlâ” olarak tanınmış; Hz. Ali ile giriştik-

leri ilk savaştan sonra Kûfe yakınlarında yer alan Harûrâ mevkiine çekildikleri 

için “Harûriyye” adıyla anılır olmuşlardır.33  

Muʿtezilî ve Şiî âlimler ise büyük günah işleyenlerin durumu hakkında 

“el-menzile beyne’l-menzileteyn” ilkesini benimsemişlerdir. Yani mürtekib-i 

kebîrenin imandan iʿtizal ettiğini ancak küfre düşmediğini, iman ile küfür 

arasında bir konumda olduğunu, tövbe ettiği takdirde affedileceğini, tövbe 

etmeden öldüğü takdirde ise ebedî olarak cehennemde kalacağını savunmuş-

lardır.34 

Bunların haricinde hem Hanefî-Mâtürîdî gelenekte hem de Cehmiyye, 

Kerrâmiyye ve Eşʿariyye’nin düşüncelerinde amel imana dâhil edilmez. Do-

layısıyla onlara göre büyük günah işleyen de mümindir. Ancak öldüğünde 

ilâhi affa veya şefaate mazhar olmadığı müddetçe cehennemde cezasını çeker 

ve imanından ötürü yine cennete girer.35 Ebû Hanîfe, müminlerin bazen bazı 

amellerden muaf tutulduğunu belirterek, amelin imana dahil edilmesi duru-

munda, söz konusu muaflık halinde müminlerden imanlarından çıkıp küfre 

düşmeleri gerekeceğini belirtmekte ve bunun mantık dışı olduğunu vurgula-

maktadır. Zira ona göre fakirlerin zekât vermesi gerekmez denilmesi câizdir 

ancak fakirin iman etmesi gerekmez denilmesi ise câiz değildir.36  

Ayrıca Ehl-i sünnet ulemâsının kahir ekseriyeti amel ile iman arasında 

sıkı bir ilişki bulunduğu hususunda hemfikirdir. Örneğin Ebû Hanîfe, ameli 

 
32  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 109, 114; Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 16/173. 
33  Geniş bilgi için bk. Mustafa Öz, “Muhakkime-i Ûlâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-

pedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2020), 30/396-397. 
34  Abdülkahir el-Bağdâdî, el-Fark beyne’l-Fırak: Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. Ethem 

Ruhi Fığlalı, (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 83; Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 59-60; 
Mohammed Meelad Salım, Safiyyüddin Ebu Muhammed el-Kirmânî’nin el-Kenzu’l-Hafî fî 

İhtiyârâti’s-Safî Adlı Kitabının 115. Babının İnceleme ve Tahkiki (Kastamonu: Kastamonu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), 123 (Bu eserin tahkikli 

metinden faydalandığımız için, sonraki dipnotlarda Kirmânî’ye nispetle verilecektir.); Si-
nanoğlu, “İman”, 22/213; Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed b. Abdurrahman el-Malatî, 

et-Tenbih ve’r-Red ʿalâ Ehli’l-Ehvâ ve’l-Bidʿa, thk. M. Z. Muhammed Azab, (Kahire: 

Mektebetü’l-Medbûlî, 1413/1992), 30-35. 
35  İbn Hazm, el-Fasl, 2/738; Yavuz, “Eşʿariyye”, 11/452. 
36  İbn Hazm, el-Fasl, 2/739; Ebû Hanîfe, Beş Eseri, 66. 
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imanın bir neticesi olarak görmüştür. Yani ona göre insanlar amel ettiği için 

iman etmez, iman ettiği için amel eder. Dolayısıyla büyük günah sahibi de 

dinden çıkmaz. Böylelerinin affedilmeleri umulur ancak azap görmelerinden 

de korkulur.37 Mürcie’de ise iman ile amel arasında tam bir esneklik söz ko-

nusudur. Zira Mürciîler ameli imana dâhil etmeyip “küfürle beraber taatın 

herhangi bir faydası bulunmadığı gibi imanla beraber mâsiyetin de herhangi 

bir zararı yoktur” ilkesini benimsemiştir.38 

1.2.3. İmanın Artıp Eksilmesi 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne adlı eserde imanın artması veya eksilmesi hu-

sussunda müellif, ameli imanın bir cüz’ü olarak kabul etmeyenleri kastederek, 

Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden birinin de imanın artmayacağını ve eksilmeye-

ceğine inanmak olduğunu belirtmektedir.39 

Mütekellimler arasında imanın mahiyeti dâhilinde amelin imana dâhil 

edilmesiyle ilintili olarak tartışılan en önemli konulardan biri de imanın art-

ması veya eksilmesi ile imanda istisnadır. Ameli imanın bir cüz’ü olarak ka-

bul eden oluşumlar, imanın artabileceği ve eksilebileceğini öne sürmüşlerdir. 

Örneğin Ehl-i Hadis, Muʿtezile ve Hâricilerin önemli bir kısmı imanın tanı-

mına ameli de dahil ettikleri için, farz veya nafile her türlü taatin hayır ve 

dolayısıyla iman olduğunu, kişinin bu hayır ve hasenâtı artırması durumunda 

imanın da doğru orantılı olarak artacağını, günah işlediğinde ise imanın da 

eksileceğini öne sürmüşlerdir.40 İmanın yalnızca tasdik veya yalnızca ikrardan 

ibaret olduğunu veya kalp ile tasdik dil ile ikrardan ibaret olduğunu kabul 

edenler imanda artma veya eksilme olmayacağını öne sürmüşlerdir. Örneğin 

Mâtürîdî ve Eşʿarî ulemâsının kahir ekseriyeti bu görüştedir.41 Ebû Hanîfe de 

el-Fıḳhu’l-ekber adlı eserinde imanda, iman edilmesi gereken hususlar bakı-

 
37  Beyazîzâde, İmâm-ı Aʿzam, 40. 
38  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 128-129; Ebû Mutîʿ Mekhûl b. el-Fazl en-Nesefî, Kitabü’r-

Redd Ale’l-Bidʿa ve’l-Ehvâi’d-Dâlle, thk. Seyyid Bahçıvan, (İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 

2013), 146-148. 
39  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57a. 
40  İbn Hazm, el-Fasl, 2/738, 760. 
41  Geniş bilgi için bk. Eşʿarî, el-İbâne ve Usûlü Ehl-i’s-Sünne Eşʿarî Akâidi, çev. Ramazan 

Biçer, (İstanbul: Gelenek Yayınevi, 2010), 150; Ali el-Kârî, Minehur-Ravzi’l-Ezher fî Şerh-

i Fıkhi’l-Ekber (Beyrut: Dârü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1998), 255-259; İbn Hazm, el-Fasl, 
2/760; Sinanoğlu, “İman”, 22/213. 
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mından herhangi bir artma veya eksilme olmayacağını, çünkü imanın artması 

ancak küfrün azalmasıyla, imanın azalması da küfrün artmasıyla izah edilebi-

leceğini, bu durumda kişinin aynı durumda hem kâfir hem de mümin olarak 

adlandırılabileceğini, bunun da mantığa aykırı olduğunu belirtmektedir. Al-

lah’ın “Onlar gerçekten müminlerdir”42 ve “Onlar gerçekten kâfirlerdir”43 

âyetlerinde müminlerin gerçekten mümin kâfirlerin de gerçekten kâfir oldu-

ğuna dikkat çektiğini belirterek bu mantıksızlığın Kur’ân’a aykırı olduğunu 

belirtmektedir. Ancak imanda yakîn ve tasdîk bakımından artma veya eksilme 

olabileceğini vurgulamaktadır.44 

1.2.4. İmanın Hakikat Olması 

Eserde müellifin Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden biri olarak belirttiği 

maddelerden biri de imanın mecaz değil hakikat olmasıdır45 ki bu husus, yu-

karıda da kısmen değindiğimiz gibi, büyük günah işleyenlerin durumu hak-

kında yapılan tartışmaların neticesinde ortaya çıkmış olan ihtilaftır. Hem 

Eşʿariyye’de hem de Hanefî-Mâtürîdi gelenekte büyük günah sahibi olan 

müminin imanı sahihtir. Ancak günakârdır. Öldüğünde ise ilâhi bir affa veya 

şefaate layık görülmezse, günahı miktarınca cehennemde cezasını çektikten 

sonra imanı sebebiyle cennete vasıl olur. Bu durumda bu kişinin imanı için 

“mecaz” kelimesinin kullanılması câiz olmayıp bid’attir. Zira eğer mürtekib-i 

kebîrenin imanı mecaz addedilirse, imanı olmadığı halde salih amellerde ve 

taatlerde bulunan kimsenin de küfrü de mecaz olur ki bu durum dine aykırıdır. 

O halde kişilerin imanı da küfrü de mecaz değil hakikattir. Zira bir kişi ya 

mümindir, ya münafıktır, ya da kâfirdir. Bunların herhangi ikisi veya üçünün 

aynı anda bir kişide bulunması mantıksız olup dinin özüne aykırıdır. Hakiki 

anlamda mümin olmayan kimse hakiki anlamda kâfirdir. Dolayısıyla büyük 

günah sahibi olan müminin, imanının hakikat değil mecaz olduğunu söylemek 

batıldır.46 Ebû Hanîfe bu hususu eserinde dile getirerek bir kişinin ya gerçek 

 
42  el-Enfâl 8/4 
43  en-Nisâ 4/151. 
44  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 56, 65-66; Ali el-Kârî, Şerh-i Fıkhi’l-Ekber, 258-259. 
45  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57a. 
46  Semerkandî, es-Sevâdü’l-A’zam, 35-36; İbn Hazm, el-Fasl, 2/738; Yavuz, “Eşʿariyye”, 

11/452. 
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mümin ya da gerçek kâfir olduğunu belirtmekte ve buna Kur’ân’dan çeşitli 

deliller sıralamaktadır.47 

1.2.5. İmanda İstisna 

Kelâm literatüründe imanda istisna konusu geniş bir yer tutmaktadır. 

Bu hususu göz önünde bulunduran ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’nin müellifi, şüp-

heye yol açtığı için imanda istisnanın da câiz olmadığına inanmayı Ehl-i sün-

net’in alâmetleri arasında saymakta, bunu ise bir bid’at olarak değerlendir-

mektedir.48 Konuyla ilgili görüşler genel olarak değerlendirildiğinde, bu hu-

susta üç temel görüşün bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki Ebû Hanîfe, 

İmâm Mâtürîdî ve Muʿtezilî mütekellimlerinin savunduğu görüş olup imanda 

istisnayı câiz görmeyenlerin oluşturduğu gruptur. Zira onlara göre mümin 

gerçekten mümin, kâfir de gerçekten kâfirdir. Bu hususta herhangi bir şüphe 

söz konusu bile değildir. Zira iman, kesin tasdik ve ikrarı gerektirir.49 İkinci 

grup ise genelde Eşʿarî âlimlerinin oluşturduğu grup olup, bunlar imanda is-

tisnayı câizden öte kaçınılmaz görmektedir. Zira bunlara göre kişinin kendisi-

ni mümin görmesi, mümin olarak ölüp rabbine mümin olarak teslim olmasına 

bağlıdır. O halde kişinin şeksiz-şüphesiz ben gerçekten müminim diyebilmesi 

için, mümin olarak öleceğini kesin bir şekilde bilmesi gereklidir. Bu da müm-

kün olmadığı için “İnşallah ben müminim.” denilerek imanda istisna yapmak 

zorunlu bir neticeden ibarettir.50 Üçüncüsü başta Ahmed b. Hanbel (ö. 

241/855) olmak üzere Selefiyye âlimlerinin benimsediği görüştür. Bu grupta-

kilere göre müminin tasdik ve ikrar açısından imanda istisnayı terk etmesi 

gereklidir. Ancak işlediği taatlerin ve hayırların Allah katında kabul buyrulup 

kemal mertebeye ulaşması bakımından, adeta bir dua mahiyetinde “İnşallah 

müminim.” diyerek istisna yapması uygundur.51  

 
47  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 56, 65-66; Ali el-Kârî, Şerh-i Fıkhi’l-Ekber, 258-259. 
48  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57a. 
49  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 49; Beyazizade, İmâm-ı Aʿzam, 125-128; Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, 

Kitâbü’t-Tevhîd, thk. Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruşi, (Beyrut: Dâru’s-Sadr, 
1422/2001), 486-491. 

50  Muhammed b. el-Hasan İbn Fûrek, Makâlâtü’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşʿarî (Kahire, Mek-

tebetü’s-Sekâfetü’d-Dîniye, 1425/2005), 164-166; Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 253-254. 
51  Ebû Bekir b Ahmed b Muhammed b. Hârûn b. Yezîd el-Hallâl, es-Sünne, thk. Atıyye 

Zehrânî, (Riyad: Dârü’r-Raye, 1989), 1-3/593-602; Ayrıca istisna hakkında geniş bilgi için 
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O halde ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de müellifin, imanda istisnayı câiz 

görmemeyi Hanefiyye-Mâtürîdiyye özelinde Ehl-i sünnet’in birer alâmeti 

olarak zikrettiği anlaşılmaktadır. 

1.2.6. Allah’ın Bir Lütfu Olarak İman 

Çok yaygın olmasa da imanla ilgili kelâm konularından biri de 

imanın Allah’ın bir lütfu olup olmadığı hususudur. ʿAlâ’imü Ehl-i’s-

sünne’de, bu hususa değinen müellif, Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden 

birinin de imanın Allah Teâlâ’nın bir lütfu olduğunun ve çünkü Allah 

başarıya eriştirmediği müddetçe kulun iman edemeyeceğinin bilinmesi 

gerektiğinin altınız çizmektedir.52  

Bu husustaki görüşleri üç kısımda incelemek mümkündür. Bun-

lardan ilki insana ait ihtiyarî fiillerin Allah’ın iradesinin ve kudretinin 

zorlayıcı tesiriyle meydana geldiğini savunan fırkaların ortak adı olan 

Cebriyye’ye ait olup53, buna göre iman da Allah’ın cebriyle oluşmakta-

dır ve kulun bunda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. O halde kişi-

nin, “Allah bana imanı lütfedinceye dek inanmayacağım.” şeklinde bir 

görüşe sahip olması gayet tabiidir.54 İkinci görüş ise Cebriyye’nin tam 

zıttı durumunda olan ve kullara ait ihtiyarî fiillerin yalnızca kulların 

iradesiyle gerçekleştiğini öne süren Kaderiyye’ye aittir. Kaderiyye’ye 

göre iman bütün yönleri ile kulun elindedir. Bu hususta Allah’ın her-

hangi bir lütfu yoktur. İmana layık olmak ve bunu ifa etmek tamamen 

kulun elindedir.55 Üçüncü görüş ise Ehl-i sünnet ulemâsının ve özellik-

le de Hanefiyye-Mâtürîdiyye’nin görüşüdür. Bu görüşe göre iman Al-

lah’ın bir lütfudur. Kişinin “Allah beni hidayete erdirinceye dek inan-

mayacağım.” demesi câiz olmadığı gibi, kendini imanın hâlıkı, yani 

 
bk. İlyas Üzüm, “İstisna”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Ya-

yınları, 2003), 23/392-393. 
52  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58a. 
53  Cebriyye’nin diğer görüşleri için bk. Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 142-144. 
54  İrfan Abdülhamîd Fettâh, “Cebriyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1993), 7/206-207. 
55  Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 191-192. 
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hidayete erme anlamında bütün tasarrufu elinde bulunduran kişi olarak 

görmesi de câiz değildir.56 Ebû Hanîfe el-Fıkhu’l-ekber adlı eserinde 

“Allah dilediğini kendisinin bir lütfu olarak hidayete eriştirir dilediğini 

de adaleti gereği dalâlete düşürür.” sözleriyle bu hususa dikkat çek-

miştir.57 O halde müellif bu hususta Hanefî-Mâtürîdi geleneğin görüşü-

nü savunarak isim belirtmeksizin Cebriyye, Kaderiyye’yi eleştirmekte-

dir. 

1.3. Ulûhiyyet 

1.3.1. Allah’a İman 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de müellifin Ehl-i sünnet’in alâmeti olarak say-

dığı ilk husus kişinin öncelikle Allah’ın varlığına, birliğine, hiçbir şerîkinin 

bulunmadığına ve bütün sıfatlarına inanması gerektiğidir.58  

Şirkin küfürle aynı anlamda olup olmadığı hakkında tarih boyunca çe-

şitli tartışmalar yapılmış ve bazı âlimler ikisinin aynı anlama geldiğini, baz 

âlimler ise aralarında çeşitli ve önemli nüanslar olduğunu belirtmiştir.59 Ancak 

şirkin büyük günahların en büyüğü olduğu hususunda ulemâ ittifak halindedir. 

Eşʿariyye ile Hanefiyye-Mâtürîdiyye geleneklerine göre şirkin haricindeki 

büyük günahların hiçbiri kişinin imanına halel getirmez. Ancak şirk ise imanı 

ortadan kaldırır ve kişiyi küfre düşürür.60 Ebû Hanîfe bu görüşünü bazı naslar-

la temellendirmeye çalışmıştır ki “Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını 

affetmez. Onun haricinde dilediği kimselerin günahlarını bağışlar.”61 âyeti 

bunlardan biridir. Yine Hz. Peygamber’e sorulan “Ey Allah’ın Resûlü! Bu 

ümmet içinde küfrü gerektiren bir günah var mıdır?” sorusuna onun “Şirk 

dışında hayır” şeklinde verdiği cevabı bunlardan biridir.62 O halde Allah’ın 

varlığına, birliğine ve hiçbir ortağının bulunmadığına bütün sıfatlarıyla birlik-

 
56  Semerkandî, es-Sevâdü’l-A’zam, 14-15. 
57  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 57; Beyazizade, İmâm-ı Aʿzâm, 105. 
58  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 56b-57a. 
59  İbn Hazm, el-Fasl, 2/824 v.d. 
60  Beyazizade, İmâm-ı Aʿzam, 135; Yavuz, “Eşʿariyye”, 11/452. 
61  en-Nisâ 4/48. 
62  Beyazizade, İmâm-ı Aʿzam, 135. 
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te inanmak, salt Ehl-i sünnet mensuplarının değil, bütün müminlerin uyması 

gereken ilk şarttır.  

1.3.2. Fiilî Sıfatlar/Hâlık ve Râzık Sıfatlarının Ezeli-

liği 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’deki maddelerden biri de, fiilî sıfatların hâdis 

olup olmaması hakkındadır. Allah’ın hâlık ve râzık sıfatlarının ezelde var 

olduğunu belirten müellif, bid’at ehl-i olarak isimlendirdiği “Allah mahlûkatı 

yaratıncaya kadar hâlık değildi, onlara rızık verinceye dek de Râzık değildi.” 

şeklindeki iddianın sahiplerini eleştirmekte ve Allah’ın bir halden başka bir 

hale dönüşmeyeceğinin altını çizmektedir. 

Allah’ın hâlık ve râzık sıfatları hususunda fırkalar arasında bir takım ih-

tilaflar mevcut olup bunlar kelâm eserlerinde “fiilî sıfatlar” konusu dâhilinde 

yer almaktadır. Bu ihtilaflarda biri Allah’ın mevcûdâtı yaratmadan önce hâlık 

olup olmadığı, canlılara rızık vermeden önce râzık olup olmadığı hususudur. 

Muʿtezile bu hususta üç alt fırkaya ayrılmıştır. Bunlardan ilki Abbâd b. Sü-

leymân’ın (ö. 250/864) fırkasıdır ki, bu fırka ne “Allah ezelde hâlıktır.” ne de 

“Allah ezelde hâlık değildir.” denilebileceğini öne sürmüştür. Aynı şekilde 

râzık sıfatı için de, Allah’ın ezelde râzık olduğunun veya râzık olmadığının 

söylenmesinin yanlış olduğunu iddia etmiştir. Ebû Ali el-Cübbâî’nin (ö. 

303/916) fırkası olan Cübbâiyye’ye göre ise Allah ezelde âdil de değildir, câir 

(zulmeden) de değildir; muhsin de değildir, mûsî (kötülük yapan) de değildir; 

sâdık da değildir, kâzib de değildir; hâkim de değildir, sefîh de değildir. Aynı 

şekilde O, ezelde hâlık da değildir, râzık da değildir. Onlara göre “Allah ezel-

de râzık da değildir, hâlık da değildir.” demek O’nda herhangi bir zıtlığın var 

olması gibi bir anlam çağrıştırmaz. Ancak örneğin “Allah ezelde sâdık değil-

dir” demek, O’nun “kâzib” olabileceği anlamını ihtiva eder. Dolayısıyla on-

lar zıt olan sıfatları birlikte zikretmiş ve hâlık ve râzıkın zıttı olmadığı için 

bunları müstakil olarak zikretmeyi uygun görmüşlerdir. Bağdat Muʿtezilîleri 

ve Basra Muʿtezilîlerinden bazıları ise Allah’ın ezelde hâlık ve râzık olmadı-

ğını öne sürmektedirler. Ayrıca onlar şüphe ihtiva etmemesi için ne şartlı ne 
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de şartsız olarak Allah’ın ezelde âdil, Muhsin, cevâd, sâdık ve hâlim olmadı-

ğını da söylemezler.63 

Fiilî sıfatlar hususunda Eşʿarîler’in görüşleri de Muʿtezile’nin ilgili fır-

kalarının görüşlerine oldukça yakın bir pozisyondadır. Zira Eşʿarî mütekellim-

ler Allah’ın sıfatlarını zâtî ve fiilî olarak ikiye ayırdıktan sonra, zâtî sıfatların 

Allah ile kâim ve kadîm, fiili sıfatların ise hâdis olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Örneğin “yaratma” anlamındaki “ḥ-l-ḳ” fiilinden türeyen hâlık sıfatı, “rızık 

vermek” anlamındaki “r-z-ḳ” fiilinden türeyen râzık, Allah’ın zatıyla kâim ve 

kadîm değil, sonradan olan bir sıfattır. Tıpkı Muʿtezilîler gibi Eşʿarîler de bu 

sıfatların olumsuz olarak kullanılmaları durumunda Allah için herhangi bir 

noksanlık gerektirmeyeceğini öne sürmüşlerdir. Aslında Eşʿariyye’yi bu yo-

ruma sevk eden ana sebep, onların Allah’ın yaratma sıfatını tekvin sıfatıyla 

değil kudret sıfatıyla ifade etmeleridir.64 

Mâtürîdiyye göre ise ise fiilî sıfatların tamamı zâtî sıfatlar gibi Allah’ın 

zatıyla kâim, ezelî ve ebedîdir. Sıfatlardan herhangi birinin sonradan var ol-

ması, var olmadan önce O’nun o sıfattan noksan/eksik olması anlamına gele-

ceğinden, aklî olarak Allah’ın sıfatlarından bazısının hâdis olması düşünüle-

mez. Aksi takdirde Allah’ın âciz ve nâkıs bir halden kâdir bir hale dönüşeceği 

tasavvur edilir. Oysa O her türlü eksiklikten münezzehtir. Kısacası Allah ya-

ratmadan önce de hâlık, rızık vermeden önce de râzıktır. Ayrıca Mâtürîdîlere 

göre kudret, Allah’ın yaratma anlamını ihtiva etmemektedir. Kudret, yalnızca 

kâdir olan Allah’ın bir fiili yapabilme gücüdür. Allah’ın yaratması ise “tek-

vin” sıfatıyla tecelli etmektedir. Kısacası Allah irade sıfatıyla dilemekte, kud-

ret sıfatıyla yapabilme gücüne sahip olmakta, tekvin sıfatıyla da yaratmakta-

dır.65  

O halde ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de müellifin, Ehl-i sünnet’in bir alâmeti 

olarak saydığı bu hususun, aslında Hanefî-Mâtürîdî geleneğe ait bir düşünce 

olduğu anlaşılmaktadır. Müellif burada ayrıca isim vermeksizin Allah’ın 

mahlûkâtı yaratıncaya kadar hâlık olmadığını, onlara rızık verinceye dek râzık 

 
63  Geniş bilgi için bk. Eşʿarî, Makâlât, 173-174; Hikmet Yağlı Mavil, “Kelâmî Bir Problem 

Olarak Fiilî Sıfatlar”, Dergiabant (3/3 (2015), 179-185 
64  İbn Hazm, el-Fasl, 2/98; Mavil, “Fiilî Sıfatlar”, 181-185. 
65  Mavil, “Fiilî Sıfatlar”, 185-186. 
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olmadığını iddia eden Muʿtezile’nin çeşitli alt kolarını ve Eşʿârîyye’yi66 bid’at 

ehli olarak nitelendirip eleştirmektedir.67 

1.3.3. Âlemin Ezeliliği 

Müellif Allah’ın âlemi ve bütün mevcudatı yoktan var ettiğine ve son-

radan yarattığına, yani âlemin hâdis olduğuna inanmayı da Ehl-i sünnet’in 

alametleri arasında saymıştır. Âlemin hâdis olmayıp ezeli olduğunu iddia 

edenlerin ise zındık bir Dehrî olduğunu vurgulamıştır.68 

Dehriyye kâinatın herhangi bir yaratıcısı olmaksızın kendin kendine 

oluştuğunu ve ezeli olduğunu savunan ateist ve materyalist bir felsefî akımdır. 

Kâinatta gerçekleşen bütün olayları “zaman” anlamına gelen “dehr”in gücü-

ne bağlayıp, her gerçekleşen şeyin asıl sebebinin “zaman” olduğunu iddia 

edip bu nedenle sık sık zamandan şikâyet eden ve ahirete inanmayan bu akım, 

Hz. Peygamber devrinde de mevcuttu. Hatta sık sık dehre sövmeleri sebebiy-

le, Hz. Peygamber’in, “Dehre sövmeyiniz, çünkü dehr Allah’tır.” 69 buyurdu-

ğu kaynaklarda mevcuttur.70 

1.3.4. Tecsim, Teşbih ve İstivâ 

Müellifin hassasiyetle üzerinde durduğu hususlardan biri de Allah’ın 

zatı ve sıfatlarında cisimlere veya mahlûkâta benzetilmesidir. ʿAlâ’imü Ehl-

i’s-sünne’de Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden birinin Allah’ın sıfatları bakımın-

dan hiçbir mahlûkatına benzetilmemesi olduğunu zikreden müellif, her kim 

Allah’ın insan şeklinde olduğunu ve insanî özelliklerle vasıflandığını öne 

sürerse onun ancak melʿun bir Müşebbihî olacağını vurgulamaktadır.71 Bir 

başka maddede ise mahlûkat nerede olursa olsun Allah’ın bütün ilmiyle onları 

kuşattığını vurgulamakta bu anlamda Allah’ın her yerde olduğunu iddia eden 

 
66  Muʿtezile ve Eşʿârîliğin bu husustaki fikirleri için bk. Mavil, “Fiilî Sıfatlar”, 179-185 
67  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 60a. 
68  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 61b-62a. 
69  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/299, 311; Buhârî, Sahîh, Edeb, 101; Ebu'l-Huseyn Müslim b. 

Haccac, Sahîh-i Müslim, Nşr. Muhammed el-Faryâbî, (Beyrut: Dâru't-Tâlia, t.y.), Elfaz 4. 
70  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 435; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 195; Semerkandî, es-

Sevâdü’l-Azam, 43; Hayri Altındaş, “Dehriyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 1/107-109. 
71  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 61a. 
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Cehmiyye’yi eleştirmektedir.72 Ayrıca Kerrâmîlerin “Allah Teâla bir cisimdir 

ancak bizim bildiğimiz cisimler gibi bir cisim değildir.” şeklinde bir yaklaşı-

ma sahip olduğunu belirterek, bunun yanlış bir fikir olduğunu vurgulamakta-

dır.73  

Müellif bir başka maddede Ehl-i sünnet inancına göre, istivâ âyetlerinin 

teşbih ve keyfiyet belirtilmeksizin Allah’ın arşa istivâ ettiği ve arşın üzerinde 

olduğu şeklinde anlaşılması gerektiğini zikretmektedir. Kerrâmiyye’nin is-

tivânın mesafe ve mekân bakımından gerçekleştiği, Allah’ın da arşı kendisine 

mekân edindiği ve arşa nüzûl-suʿûd ettiği şeklindeki düşüncesini74 göz önünde 

bulundurarak bunun yanlış olduğunu vurgulamaktadır.75 

Öncelikle belirtmek gerekir ki tecsim, teşbih ve istivâ ile ilgili hususlar 

mana itibariyle birbiriyle oldukça ilişkili konular olup İslâm mezhepleri tarihi 

bilim dalında genellikle Mücessime, Müşebbihe ve kısmen de Kerrâmiyye’nin 

fikirleriyle alakalıdır. Ancak bu fırkalar arasında Müşebbihe’nin görüşleri 

diğer ikisine şamil durumdadır. Dolayısıyla bu üç hususun bir arada zikredile-

rek verilmesi zannımızca daha uygundur. 

Allah’ın cisim veyahut sınırlı bir varlık olup olmadığı hususu tarihte 

fırkalar arasında tartışılmış ve bu hususta birçok fırka, Ehl-i sünnet anlayışına 

oldukça uzak bir yol benimsemiştir. Tecsim denilince akla gelen ilk fırkalar-

dan birinin Mücessime olduğu ortadadır. Zira Mücessime, Allah’ın bir ölçüsü 

ve miktarı olup olmadığı hususunda birçok alt fırkaya ayrılmıştır. Hişâm b. el-

Hakem (ö. 179/795), Allah’ın sınırlı, enli, derin, uzun, bir cisim olduğunu; 

parlak bir nur olduğunu; eni, boyu ve derinliğinin eşit olduğunu; parlayan saf 

bir altın gibi olduğunu; miktarının kendi karışıyla yedi karış olduğunu; rengi, 

tadı, kokusu ve duyargası olduğunu; tıpkı insanlar gibi hareket ettiğini, sabit 

durduğunu veyahut oturup kalktığını öne sürmüştür. Bazısı O’nun bir cisim 

olduğunu ancak diğer cisimler gibi bir cisim olmadığını öne sürerken, bazısı 

O’nun arşa temas ettiğini iddia etmiştir. Bazısı sağa, sola, yukarıya, aşağıya, 

öne ve arkaya doğru hareket ettiğini; bazısı O’nun alanının âlemin alanı kadar 

 
72  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 61b. 
73  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 61a. 
74  Bu hususta bk. Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 176, Kutlu, “Kerramiyye”, 25/294. 
75  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 61a, 61b. 
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olduğunu öne sürmüştür. Hişâm b. Sâlim el-Cevâlikî (ö. II/VIII. yy. sonları), 

Dâvud el-Cevâribî (ö. III./IX. yy başları) ve Mukâtil b. Süleyman (ö. 150/767) 

O’nu insana benzetirken, Cevâribî, O’nun gövdesinin ağzından göğsüne dek 

olan kısmının boş olduğunu; el-Cevâlikî ise O’nun eti, kanı ve eli, ayağı, gö-

zü, burnu, kulağı ve ağzı ve siyah saçları olduğunu öne sürmüştür.76 

“Allah’ı sonradan yaratılan yani hâdis olan mahlûkâta benzetme” anla-

mına gelen teşbih ise, genel kanaate göre ilk kez Şîa içerisinde zuhur etmiş, 

zamanla teşbihe yönelen bu alt gruplara genel bir ifade ile Müşebbihe adı 

verilmiştir. Müşebbihe’nin ulûhiyete dair olan manası kapalı olup anlaşılması 

zor olan naslara lafzî bir takım anlamlar yükleyerek bu bu anlayışı uydurma 

rivayetlerle de destekleyen Haşviyye kanalıyla ortaya çıktığı belirtilmiştir. 

Allah’ın zatının insana benzetilmesi hususunda Mücessime ile Müşebbihe’nin 

görüşleri aynıdır. Hatta bazı makâlât müellifleri Mücessime’nin görüşlerini 

Müşebbihe başlığı altında zikretmiş bu anlamda her iki kavram zaman zaman 

birbirinin müderatifi olarak kullanılmıştır.77 Ancak Müşebbihe, Mücessi-

me’nin görüşlerini de kapsaması bakımından daha şâmil bir kavramdır. Her 

ikisi de Allah’ın insana benzeyen sınırlı bir varlık olduğunu, el, yüz, göz, baş 

gibi organları olduğunu çeşitli yönlere hareket ettiğini öne sürmüştür. Müşeb-

bihe ayrıca ilâhî sıfatları insanların sıfatlarına ve fiillerine benzetmiştir. Yine 

Allah’ın ilahî niteliklerinden bazısının insanlara hulûl ettiğini de öne sürmüş-

tür ki genelde bu fikirde olan fırkalar Gâliyye içerisinde yer almıştır.78 Mü-

şebbihe ve Mücessime’nin Allah’ın zatı ve sıfatları hususundaki bazı görüşle-

rinin hem Basra Muʿtezilîlerinde hem de Kerrâmîlerde bulunması, bu iki gru-

bun da Müşebbihe arasında zikredilmesine neden olmuştur.79 Hatta sadece bu 

nedenden ötürü Kerrâmiyye; Sıfâtiyye, Mücessime veya Müşebbihe’nin alt 

 
76  Eşʿarî, Makâlât, 185-190; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 163-164, 176; İlyas Üzüm, “Mücessi-

me”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2020), 31/448. 
77  Bu hususta bk. Üzüm, “Mücessime”, 31/448. 
78  Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 252, Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 161; Yusuf Şevki Yavuz, “Mü-

şebbihe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 
30/156-158. 

79  Bu görüşler hakkında geniş bilgi için bk. Bağdâdî, el-Fark, 160-168; Şehristânî, el-Milel 

ve’n-Nihal, 102-108; Ali Durmuş, “Hamdîzâde Mehmed Râgıb Atademir’in Terceme-i 

İtikâdâtü Fıraki’l-Müslimîn Adlı Eseri ve Tahlili”, İlahiyat Alanında Araştırma ve Değer-
lendirmeler, ed. M. Sait Uzundağ v. diğ., (Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, 2021), 133. 
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ekolleri arasında zikredilmiştir.80 Kerrâmiyye’nin kurucusu olarak kabul edi-

len Muhammed b. Kerrâm’ın (ö. 255/869) en dikkat ve tepki çeken görüşle-

rinden biri “Rahman arşa istivâ etmiştir.”81 meâlindeki âyete, Allah’ın zâtı 

itibariyle tek ve bir cevher olduğunu, üst taraftan ise arşa temas ettiğini be-

lirtmekte; O’na yer değiştirmek, bir halden başka bir hale geçmek, nüzul et-

mek olmak üzere üç durum isnad etmiştir. Hatta bazı Kerrâmîler Allah’ın bir 

kısmının arşın üzerinde yer aldığını bir kısmının ise arşı tamamen doldurdu-

ğunu öne sürmüştür. Bu husustaki ihtilaflı görüşler bazı alt grupları arasında 

gruptan gruba ve dönemden döneme değişiklik göstermeye devam etmiş,82 

sonraki Kerrâmîler ise öncekilerin istivâ ile ilgili görüşlerini “Allah bir cisim-

dir ancak bizim bildiğimiz diğer cisimler gibi bir cisim değildir.” şeklinde 

özetleme yoluna gitmiştir. Onlara göre zatıyla kâim olan her şey bir cisim ise, 

Allah’a da “cisim” denilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.83 

Cehmiyye ise teşbih ve tecsim hususunda yukarda adı geçen fırkalardan 

ayrılmakla birlikte, Allah’ı, “varlığı ancak akılla idrak edilebilen, duyu or-

ganlarıyla muttali olunamayan, ulûhiyetiyle göklerde ve yerde mevcut olan 

yüce bir varlık” olarak tanıtmaktadır. Cehmîlerin göklerde ve yerde gerçekle-

şen her şeyin O’nun bilgisi dâhilinde olmasını, “O’nun göklerde ve yerde 

olması, yani her yerde mevcut olması” şeklinde yorumlamaları,84 ʿAlâ’imü 

Ehl-i’s-Sünne’de müellifin eleştirdiği hususlardan biri olmuştur. Müellif, 

kâinattaki her şeyi Allah’ın ezeli ilmiyle bilmesini “Mahlûkât nerede olursa 

olsun, Allah bütün ilmiyle onları kuşatmaktadır” şeklinde yorumlanması ge-

rektiğini vurgulamıştır.85 

 
80  Örneğin bk. Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 102-108. 
81  et-Tâhâ 20/5 
82  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 103-104; Kutlu, “Kerrâmiyye”, 25/294-295. 
83  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 102; Eşʿarî, Makâlât, 186; Bağdâdî, el-Fark, 161-164; 

Kutlu, “Kerrâmiyye”, 25/294.  
84  Gölcük, “Cehmiyye”, 7/235. 
85  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 61b. 
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1.3.5. Allah’ın Mahlûkata Hitabı 

Müellif Allah Teâlâ’nın Hz. Mûsâ ile mecâzen değil hakikaten konuş-

tuğunu kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etmeyi Ehl-i sünnet’in alâmetleri arasın-

da zikretmiştir.86  

Bu husus aslında Allah’ın kelâm sıfatıyla ilgilidir. Kelâm, Allah’ın ko-

nuşması, nidâ etmesi, hitap etmesi veya söylemesi anlamında kullanılan bir 

sıfattır. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın bazen doğrudan doğruya bazen de elçileri 

vasıtasıyla kullarıyla konuştuğuna dair birçok âyet mevcuttur.87 Bu sebeple 

vahye “kelâmullah” adı verilmiştir. Allah’ın Hz. Mûsâ’ya Tûr dağının sağ 

cenahından “Ey Mûsâ!” şeklinde nida ettiği Kur’ân’da mevcuttur.88 Ayrıca 

Allah’ın kelâm sıfatına işaret eden birçok hadis de mevcuttur.89 Erken dönem-

lerden itibaren İslâm ulemâsı kelâm sıfatının mâhiyeti, hâdis olup olmadığı ve 

mahlûkât tarafından duyulup duyulamayacağı hakkında çeşitli tartışmalar 

yapmışlardır.90 Fakat müellifin burada ele aldığı husus Allah’ın mecazen değil 

de hakikaten konuştuğuna inanılmasıyla ilgili olduğundan, söz konusu tartış-

maları burada ele almak yersiz olacaktır. Allah’ın Hz. Mûsâ’ya nida ettiği 

âyetlerle sabit olduğundan, bu nidânın hakikaten gerçekleştiğine inanmak da 

âyetlere inanmakla eşdeğerdir. 

1.3.6. Kur’ân’ın Mahlûk Olup Olmadığı 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de müellifin üzerinde durup Ehl-i sünnet’in 

alameti olarak saydığı hususlardan bir diğeri gönüllerimizde mahfuz dilleri-

mizde mukarrir ve kulaklarımızda mesmuʿ olan Kur’ân’ın, sahifelerde yazılı 

olan ve Allah’ın kelâmı olan metnin aynısı olduğuna ve bunun gayr-ı mahlûk 

olduğuna inanmaktır. Müellif, Kerrâmiyye ve Cehmiyye’yi Kur’ân’ın mahlûk 

olduğunu iddia ettiklerini öne sürerek eleştirmekte ve ayrıca Kerramiyye’nin 

 
86  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 64b. 
87  Örneğin bk. el-Aʿrâf 7/143, eş-Şûrâ 42/51. 
88  Aʿrâf 7/144, Meryem 19/52. 
89  Örneğin bk. Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Yezid er-Rebe-i el-Kazvini İbn 

Mâce, Sünen, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, (Kahire: Dâru İhyâ-i’l-Kütübi’l-Arabiyye, 

1372/1952), Mukaddime, 13; Buhârî, Sahîh, Rikâk, 49. 
90  Geniş bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Kelâm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-

disi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25/194-196. 
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dilimizde olan Kur’ân’ın, sahifelerde yazılı olan asıl Kur’ân’ın bir tür hikâyesi 

olduğunu iddia ettiğini belirtmektedir.91 

Kur’ân’ın yaratılmış olup olmadığı hakkındaki tartışmaları ifade eden 

“Halku’l-Kur’ân” II./VIII. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve İslâm müte-

kellimleri ve mezhepleri arasında tartışılmaya başlanmıştır. Kaynaklarda orta-

ya çıkışı genelde Cehm b. Safvân’a (ö. 128/745-46) nispet edilmiş olsa da, bu 

hususta menfi görüş beyan eden ilk kişinin Beyân b. Semʿân (ö. 119/737) 

veya Mugîre b. Saʿîd el-Iclî (ö. 119/737) olduğu ve bunun Ebû Hanîfe ve 

talebelerinin devrinde tartışıldığı kaynaklarda zikredilmiştir.92 Halku’l-Kur’ân 

tartışmalarının ortaya çıkış sebepleri hakkında dört farklı nazariye vardır. 

Bunlarda ilki Yahudiliğin etkisi, ikincisi Hıristiyan teoloji araştırmacılarının 

etkisi, üçüncüsü Yunan felsefesinin etkisi, dördüncüsü ise ilâhî sıfatların 

ezelîliği veya hâdis olmasına ilişkin yapılan tartışmaların etkisidir.93 

Bu hususta sistemleşen görüşleri ise beş kısımda ele almak mümkün-

dür. Bunlardan ilki Cehmiyye, Muʿtezile, Havâric ve Şîa’nın savunduğu gö-

rüştür. Bunlara göre Kur’ân mahlûk, muhdes ve mefʿûldür. Allah’ın zatından 

gayrı olan, levh-i mahfûzda, Cebrâîl’de ve peygamberlerde yarattığı harflerle 

seslerden oluşan bir araz olup fiilî sıfatlarının bir tecellisidir. Kelâm zarûrî 

olarak harf ve ses gerektirir. Kur’ân Allah’ın kelâmı ise, bu kelâm Allah’ın 

yarattığı harfler ve sesler şeklinde anlaşılmalıdır.94 İkinci görüş Selefiyye 

âlimlerinin büyük çoğunluğu ile bazı Mâtürîdî âlimlerin benimsediği görüştür. 

Buna göre Kur’ân Allah’ın kelâmı olıp lafzı ve manası Allah’ın zatıyla kâim-

 
91  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 60b-58a. 
92  Yusuf Şevki Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstan-

bul: TDV Yayınları, 1997), 15/371. Ayrıca geniş bilgi için bk. Osman b. Said ed-Dârimî, 
er-Redd ʿalâ Cehmiyye (Akaidü’s-Selef), thk. Ali Sâmî Neşşâr, (İskenderiyye: Münşe’etü’l-

Meʿârif, 1971), 337 v.d. 
93  Söz konusu nazariyeler hakkında geniş bilgi için bk. Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”, 15/371-372. 
94  Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”,15/372-373. Ayrıca geniş bilgi için bk. Kâdî Ebi’l-Hasan Abdül-

cebbar, el-Mugni fî Ebvâbi’t-Tevhîd ve’l-ʿAdl, thk. İbrâhîm el-Ebyârî, (Kahire: ed-Dârü’l-

Mısriyye, 1963), 7/3, 55-94; Kâdî Ebi’l-Hasan Abdülcebbar, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, thk. 

Abdülkerim Osman, (Kahire: Mektebetü’l-Vehbe, 1408/1988), 528-531; Eşʿarî, Makâlât, 

389; Osman b. Said ed-Dârimî, Redd ʿale’l-Merîsî (Akâidü’s-Selef), thk. Ali Sâmî Neşşâr, 
(İskenderiyye: Münşe’etü’l-Meʿârif, 1971), 464 v.d.; Pezdevî, Usûlü’d-Dîn, 62. Kirmânî ve 

Ebû Mutîʿ, Cehmiyye’nin alt fırkaları arasında olan ve Eşʿarî fırak geleneğinde yer almayan 

“Mahlûkiyye” adında bir fırkadan bahsederek söz konusu görüşleri bu fırkaya nispet etmiş-

tir. Geniş bilgi için bk. Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 179-180; Ebû Mutiʿ, Kitâbu’r-Redd, 231-
232. 
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dir ve kadîmdir. O halde Kur’ân, O’nun kelâmı ise, kelâm da O’nun sıfatı ise, 

hiçbir şekilde mahlûk değildir. Bunun mahlûk olduğuna inanmak ise küfür-

dür.95 Üçüncü görüş Kerrâmîlerin görüşüdür. Onların halku’l-Kur’ân hakkın-

daki görüşleri Allah’ın sıfatları hakkındaki görüşleriyle yakından ilgilidir. 

Şöyle ki, Allah sıfatlarından gayrıdır yani sıfatlar zâttan başkadır. Örneğin 

tekvin sıfatı mükevven ile aynı değildir. Hakeza Allah’ın ezelde söz söyleme 

kudreti olarak tanımlanan ve ezelî olan “kelâm” sıfatı ile söze olan kudreti 

anlamındaki “kavl” arasında fark vardır. Kelâm-ı kadîm, sözü kendinde hâdis 

olan harflerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân kelâm olarak mahlûk değil-

dir ancak hâdistir. O halde Allah hâdis olan harflerden oluşan ve hâdis olan 

Kur’ân’la konuşur.96 Cehmiyye’nin alt kolları arasında sayılan Vâkıfiyye’nin 

ve bazı Selefî âlimlerin savunduğu bir diğer görüşe göre ise Kur’ân’ın 

kelâmullah olduğuna itikad edip bu hususta tevakkuf etmek, bu tür tartışmala-

ra girmemek gerekmektedir. Bunlara göre Kur’ân ne mahlûktur ne de değil-

dir.97 

 Mâtürîdî ve Eşʿarî âlimlerinin büyük çoğunluğunun savunduğu beşinci 

görüşe göre ise Kur’ân’ın manası Allah’ın zâtı ile kâimdir. Kur’ân’ın lafızla-

rından soyutlanmış aslı ise ezelidir ve mahlûk değildir. Allah’ın zatı ile kâim 

olan sıfatlarının mahlûkatın sıfatlarına benzetilmesi imkânsızdır. Manası itiba-

riyle Kur’ân’ın mahlûk olduğunu söylemek küfürdür. Fakat bunu manayı 

insanların idrak alanına indiren Kur’ân lafızları mahlûktur. Çünkü bunlar ardı-

şık ve sebeplere bağlı olan harf ve seslerden oluşmaktadır. Kur’ân kafızları 

gerçek manada değil mecâzi manada kelâmullah olarak adlandırılır. Allah’ın 

zatıyla kâim olmayan Kur’ân’ın lafızları önce levh-i mahfûzda ardından 

Cebrâil’de veya peygamberlerin kalbinde yaratılmıştır.  Kur’ân lafızlarının 

nâzil oluşu, okunuşu ve yazılışı da kadîm değil hâdistir.98 

 
95  Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”,15/372-373; Ayrıca bk. Dârimî, Redd ʿale’l-Merîsî (Akâidü’s-

Selef), 464 v.d; İbn Hazm, el-Fasl, 3/250; Ebu’l-Hasen el-Eşʿarî, el-İbâne ʿan Usûli’d-

Diyâne, (Beyrut: Dâru İbn Zeydûn, t.y.), 22-28. 
96  Bağdâdî, el-Fark, 162-163; Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 105; Pezdevi, Usûl, 62; Kutlu, 

“Kerramiyye”, 25/294; Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”,15/373. 
97  Kirmânî, el-Kenzu’l-Hafî, 182; Ebû Mutîʿ, Kitabu’r-Redd, 234-235; Eşʿarî, el-İbâne, 31-33; 

Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”,15/373-374; Mustafa Öz, “Vâkıfe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 42/487. 
98  Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”,15/374. Ayrıca geniş bilgi için bk. Ebu’l-Muʿîn Meymûn en-

Nesefî, Tabsıratü’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, thk. Muhammed Enver Hamid Îsâ, (Kahire: Mek-



Dr. Ali DURMUŞ | 28 

 

 

1.4. Kader  

1.4.1. Kulların Fiilleri 

Ehl-i sünnet inancına göre, ister hayır olsun ister şer, kulların bütün fiil-

lerinin yaratıcısının Allah olduğunu belirten müellif, efʿâl-i ʿibâdın Allah tara-

fından yaratılmadığını iddia edenlerin Muʿtezilî, kulun bunlarda hiçbir etkisi 

olmadığını iddia edenlerin ise Cebrî olduğunu belirtmiştir.99 Ayrıca bir başka 

maddede Allah’ın masiyet ve küfrü takdir etmediğini iddia eden Kaderiyye’ye 

atıfta bulunup bu görüşün batıl olduğunu, bu iddiada bulunan kimselerin ar-

dında namaz kılmanın câiz olmadığını vurgulamıştır.100 

Kelâm ilminde efʿâlü’l-ʿibâd kavramıyla bilinen kulların fiilleri, itikadî 

bir mesele olarak hicrî I. yüzyıla (VII. Yüzyıl) dayanmaktadır. Hz. Peygam-

ber’in sağlığında bazı sahabilerin kendisine kaderle kulların fiilleri arasındaki 

ilişkiye dair bazı sorular yönelttiği hadislerde nakledilmiştir.101 Kulun işlediği 

günahların kaderle birlikte Allah’a nispet edileceği hususu ilk defa Emevîler 

zamanında iktidara yakın bazı gruplarca dile getirilmiş; bunun üzerine Hasan 

Basrî (ö. 110/728), Maʿbed el-Cühenî (ö. 83/702 [?]), Gaylân ed-Dımaşkî (ö. 

120/738) gibi bazı bilginler kulun masiyetle ilgili olan fiillerinin Allah’a isnad 

edilemeyeceğini, bu fiillerin kaderle değil bizatihi insanın hür iradesiyle ger-

çekleştiğini öne sürmüşlerdir. Zamanla Maʿbed el-Cühenî’nin Emevîler’e 

karşı olan siyasî faaliyetleri ve Dımaşkî ile görüşlerinin devamı Kaderiyye 

mezhebinin doğuşunu hazırlamıştır. Emevîlerin son bulup Abbâsîlerin iktidarı 

ele geçirmesiyle Kaderiyye’nin müntesipleri de Muʿtezile’ye yönelmiştir.102 

Muʿtezile’nin önemli bir kısmına göre ise kişi fiillerinde mutlak özgür-

dür. Allah kullarını, kendi fiillerini bizatihi kendi iradeleriyle yapabilecek 

güç-kudret vermiştir. Dolayısıyla onlara herhangi bir müdahalede bulunmaz 

 
tebetü’l-Ezheriyyetü’t-Türâs, 2011), 1/66 v.d.; Pezdevî, Usûlü’d-Dîn, 62-75; Beyazîzâde, 
İmâm-ı Aʿzâm, 63; Eşʿarî, el-İbâne, 20 v.d.. 

99  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57b, 58a, 60b. 
100  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57b, 
101  Örneğin bk. Müslim, Sahîh, Kader, 6-8 
102  Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 118, Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 179-180; İlyas Üzüm, “Kaderiy-

ye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24/64-65; 

Mustafa Öz, “Maʿbed el-Cühenî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 

TDV Yayınları, 2003), 27/281-282; Cihat Tunç, “Gaylân ed-Dımaşkî”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 13/414-415;  
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ve onlar da bu kudretle fiillerini icra ederler.103 Ayrıca Muʿtezile adl ilkesi 

gereği Allah’ın kötü fiilleri işlemeyip iyi fiilleri işlediğini, dolayısıyla masiye-

tin bizzat insan eliyle gerçekleştiğini de öne sürmüştür. Zira onlara göre Al-

lah, masiyet, zulüm, küfür ve şerr gibi fiilleri meydana getirmekten münez-

zehtir.104 

Ardından Cebriyye’nin de önderi sayılan Cehm b. Safvân kulların bü-

tün fiillerinin Allah tarafından yaratıldığını ve kulun bunda hiçbir etkisinin 

bulunmadığını, dolayısıyla ister iman olsun ister küfür, ister itaat olsun ister 

isyan, bütün fiillerin failinin Allah olduğunu ileri sürmüştür. Cebriyye’ye göre 

kulların mecazî manada bir gücü bulunsa da bu güç fiilin ortaya çıkması için 

yeterli değildir. Dolayısıyla ister müspet manada olsun ister menfi manada, 

hiçbir fiil kula nispet edilemez. Cebriyye bu düşüncesine delil olarak ise “Sa-

vaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen 

atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş 

olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir.”105 âyetini 

kullanmaktadır. Söz konusu görüşlerinden ötürü Cebriyye olarak nitelendiri-

len Cehm b. Safvân’nın ekolü, aslında Cebriyye’nin “hâlis” olarak nitelendiri-

len ekoludur. Cehm b. Safvân, İsmâil el-Bittihî, Bekir b. Uhtü Abdülvâhid ve 

Ebû Sabâh b. Muammer gibi isimlerle temsil edilen bu grup, kurucusuna ve 

önderlerine nispetle Cehmiyye, Bittîhıyye, Bekriyye ve Sabbâhiyye adıyla da 

anılmaktadır.106 

Söz konusu görüşlere karşılık Ebû Hanîfe, döneminin popüler mezhebi 

olan Cebriyye’nin görüşlerini reddederek, kullara ait fiillerin tamamının yara-

tıcısının Allah olduğunu, bu fiillerin Allah’ın dilemesi, ilmi, hükmü ve kade-

riyle gerçekleştiğini, ancak küfür, şer ve masiyetlerde Allah’ın herhangi bir 

rızası veya emrinin bulunmayacağını belirtmiştir.107 İmâm Mâtürîdî (ö. 

333/944) de aynı görüşleri savunmuş, kulun bütün fiillerinin yaratıcısının 

 
103 Bağdâdî, el-Fark, 84; Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 191, Mustafa Said Yazıcıoğlu, “Fiil”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 13/61;  
104 Eşʿarî, Makâlât, 199; Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 191; Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 57-58. 
105 el-Enfâl 8/17 
106  Eşʿarî, Makâlât, 229; Fettah, “Cebriyye”, 7/207; Yazıcıoğlu, “Fiil”, 13/60-61; Ebû Mutîʿ, 

Kitâbü’r-Redd, 142-144, 206; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 142-144; Bağdâdî, el-Fark, 156-

157. 
107  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 55. 
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Allah olduğunu, ancak kâsibi ve fâilinin bizzat kendisini olduğunu belirtmiş-

tir.108 

Sonuç olarak müellif, insan fiilleriyle ilgili kader anlayışını, Hanefî-

Mâtürîdî geleneği özelinde Ehl-i sünnet’in görüşü olarak sunmuş, bu görüşle 

çelişen Muʿtezile ve Cebriyye’yi de tenkit etmiştir. Öte yandan Allah’ın ma-

siyet ve küfürde herhangi bir dahli olmadığı fikrinden ötürü Muʿtezile’nin 

adını zikretmeyip Kaderiyye’ye değinmiş olması da dikkate şayandır. 

1.4.2. İstitaat 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de müellif, istitaatin fiille birlikte olduğuna ina-

nılmasını Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden biri olarak saymakta ve istiaatin fiil-

den önce olduğunu iddia edenlerin Muʿtezilî ve Kerrâmî olduklarını belirmek-

tedir.109 Yine bir başka maddede tevfikin taatle, Allah’ın hızlânının da masi-

yetle eşzamanlı olduğunu vurgulamaktadır110 

İstitaati terim anlamıyla “kulların ihtiyârî fiillerini gerçekleştirmesi için 

kendilerine gerekli olan vasıtalar ve bu vasıtaları kullanmak için kendilerinde 

bulunan güç ve kudret” şeklinde tanımlamak mümkündür. Hicretin II. yüzyı-

lının başlarından itibaren kulların fiillerinin kaderle olan ilişkisine dair tartış-

malarda üzerinde önemle durulup sorgulanan kelâmî kavramlardan biridir. 

Anlamı irdelediğinde, istiaatin yalnızca itiyârî fiili işlemek için gerekli olan 

güç manasına gelmediği, o fiili işlemek için gerekli olan vasıtaları da ihtiva 

ettiği anlaşılacaktır.111  

Kelâm âlimleri, “bir fiili işlemek için kulda bulunması gereken organ, 

yetenek ve vasıta” anlamındaki istitaatin fiilden önce olduğu hususunda hem-

fikirlerdir. İmkânı bulunan Müslümanların hacla emrolunduğunu ifade eden 

“Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah´ın insanlar üzerinde bir hak-

kıdır.”112 âyeti ve hanımlarına zıhar yapıp da pişman olanların kefaretlerine 

temas eden “Buna imkân bulamayan, temastan önce peş peşe iki ay oruç tu-

 
108  Yazıcıoğlu, “Fiil”, 13/62. 
109  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 61a. 
110  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 60b-61a. 
111  Yusuf Şevki Yavuz, “İstitaat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2001), 23/399. 
112  Âl-i İmrân 3/97 
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tar. Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurur.”113 âyeti buna örnek teşkil 

etmektedir. İstitaatin “söz konusu vasıtaları kullanmak için kullarda bulunan 

güç ve kudret” anlamındaki istitaat hakkında ise kelâm bilginleri arasında iki 

hususta ihtilaf meydana gelmiştir. Bunlardan ilki, söz konusu istitaatin birbiri-

ne zıt iki eylemi yapmaya elverişli olup olmaması, ikincisi ise istitaatin fiilden 

önce olup olmadığı hususudur. ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de müellifin değindiği 

husus ise istitaatin fiilden önce bulunuşudur. Bu husustaki görüşleri üç kısım-

da ele almak mümkündür.114 

Kaderiyye ve Muʿtezile’nin önemli bir kısmı başta olmak üzere bazı, 

Bekriyye, Râfızîler, Mürciîler, Müşebbihîler ve Haricîlerin benimsediği ilk 

görüşe göre istitaat fiilden öncedir. Bu görüş, istitaatin kulların yaratılışından 

beri onlarda var olageldiği, dolayısıyla insanın istitaat adında herhangi bir 

sıfatının bulunmadığı, o halde istitaatın yalnızca fiilden önce kulda bulunması 

gereken organ yetenek ve vâsıtadan ibaret olduğu üzerine dayanmaktadır. 

Onlara göre eşit şart ve durumda bir eylemi yapabilme gücüne sahip olabile-

ceği gibi bundan yoksun da olabilirler. Allah yaratma fiilini gerçekleştirmeden 

önce kâdir sıfatına sahip olduğu gibi, kul da bir eylemi yapmadan önce o ey-

lemi yapmaya kâdirdir. Bu görüşe mensup olan kelâm âlimleri birçok delil 

sıralayarak görüşlerini temellendirmeye çalışmışlardır. Burada bahsedilen 

Müşebbihîlerin arasında Kerrâmiyye’nin ilk önemli liderlerinden biri olan 

Muhammed b. Heysam (ö. V./XI. yy) olduğu için Kerrâmîlerin de bu görüşe 

meylettiği zahirdir.115 Cebriyye’nin benimsediği ikinci görüşe göre kullarda ne 

fiille birlikte ne de fiilden önce herhangi bir istitaat mevcut değildir. Kullar 

gerçek anlamda bir fiil sahibi olmadığından herhangi bir istitaate de ihtiyaçları 

yoktur.116 Mâtürîdîler, Eşʿarîler ve Selefiyye’nin benimsediği üçüncü görüşe 

göre ise, fiilin gerçekleşmesini sağlayan ve güç-kuvvet anlamında gelen is-

titaat fiilden önce değil, fiille beraberdir ve fiil anında Allah tarafından yara-

 
113  el-Mücâdele 58/4. 
114  Mâtürîdi, Kitâbü’t-Tevhid, 342-346; Mustafa Sait Yazıcıoğlu, “İslâm Kelâmında Önemli 

Bir Mesele: İstitâat”, İslâmî Araştırmalar 1/1 (1986), 50; Yavuz, “İstitâat”, 23/399-400; İbn 

Hazm, el-Fasl, 2/304 v.d. 
115  Pezdevî, Usûlü’d-Dîn, 120 v.d.; İbn Hazm, el-Fasl, 2/296; Eşʿarî, Makâlât, 199 v.d. Yavuz, 

“İstitâat”, 23/399; Mustafa Öz, “Bekriyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İs-

tanbul: TDV Yayınları, 1992), 5/370; İstitaatin fiilden önce olduğunu savunanlara verilen 

cevaplar hakkında geniş bilgi için bk. İbn Hazm, el-Fasl, 2/304-306. 
116  İbn Hazm, el-Fasl, 2/294; Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 36-37.Yavuz, “İstitâat”, 23/400.  
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tılmaktadır. Bunlara göre istitaat eğer fiilden önce kullarda var olsaydı, insan-

lar fiillerini gerçekleştirmek istediğinde Allah’a ihtiyaç duymazlar, O’na dua 

etmek durumunda kalmazlardı. Bu durumda kulların hiçbir zaman aciz olma-

maları gerekirdi. Ancak bu durum yanlış olmakla beraber dinin özüne aykı-

dır.117 Kul bir fiili icra edeceği esnada kendisinde var olan isttaatle bu fiili 

yapmaya muvaffak olur. Eğer kullar iyi işlere yönelir de istitaatlerini bu ma-

nada kullanırsalar Allah’ın tevfik ve inayeti onlara yetişir ve onlar söz konusu 

işi gerçekleştirmeye muvaffak olurlar. Eğer kötü bir işe yönelir de istitaatini 

bu yönde harcarsalar, Allah onlara hızlân verir, yani inayetini olardan çeker 

ve kullar da o işi gerçekleştirmiş olurlar. Dolayısıyla istitaat, tevfik ve 

hızlânın üçü de fiille birliktedir.118 

İsitaatin birbirine zıt iki eylemi yapmaya elverişli olup olmaması husu-

sunda da mezhepler arasında bazı ihtilaflar mevcut olup bu ihtilafları iki kı-

sımda ele almak mümkündür. Bunlardan ilki, Mâtürîdî ve Muʿtezilî âlimleri-

nin benimsediği görüş olan istitaatin birbirine zıt olan iki fiili gerçekleştirme-

sinin mümkün olduğu iddiasıdır. Örneğin ağır bir yükü kaldıran bir insanın 

hafif bir yükü kaldırması da gayet tabiidir. İkincisi ise Eşʿariyye, Selefiyye ve 

bazı Muʿtezilîlerin görüşü olup buna göre istitaat iki zıt fiili yapmaya elverişli 

değildir. Her fiil için ayrı bir istitaatın gerekmesi zorunludur. “Bu grupta yer 

alanlara göre iman ve itaate ilişkin istitâate tevfik veya ismet, inkâr ve mâsi-

yete dair olan istitaate hızlân, Allah’ın her kula fiil yapma gücü vermesine de 

teysir adı verilir.”119  

1.4.3. Muvâfât ve Kader’in Değişmesi 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de müellifin Ehl-i sünnet’in alâmetleri 

arasında saydığı hususlardan birinin de Allah’ın şakî olan kulunu kendi 

fazlıyla saîd; saîd olan kulunu da kendi adaletiyle şakî yapabileceğini 

 
117  İbn Hazm, el-Fasl, 2/296, 328-336; Beyazîzâde, İmâm-ı Aʿzam, 42; Ebû Hanîfe, Beş Eser, 

67; Yazıcıoğlu, “Önemli Bir Mesele”, 52-53; Yavuz, “İstitâat”, 23/400. 
118  Matürîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 346-348; Eşʿarî, el-İbâne, 53-55;Taha Alp, Kelime Anlamlı ve 

Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam Tercümesi, (İstanbul: Yasin Yayınevi 2007), 288-289; Se-

merkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 36-37. 
119  Yavuz, “İstitâat”, 23/400. Ayrıca bk. İbn Hazm, el-Fasl, 2/328 v.d; Matürîdî, Kitâbü’t-

Tevhid, 349 v.d. 
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bilmek olduğunu belirtmektedir.120 Yine bir başka maddede Ehl-i sün-

net’in alâmetlerinden birinin de imansız ölme endişesinin Allah’tan 

olduğunu bilmek olarak belirtmektedir.121 Ayrıca Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer başta olmak üzere diğer bazı sahabenin daha önce putlara taptık-

ları fakat sonra mümin oldukları gibi şeytanın da daha önce mümin bir 

kul olduğu ancak yüz çevirip asi olduktan sonra Allah’ın lanetine uğra-

dığını belirtmekte, bunun bilinmesini Ehl-i sünnet’in alameti olarak 

saymaktadır.122 

Kelâm ilminde bu prensipler dolaylı olarak muvâfât nazariyesiy-

le, doğrudan ise kaderin değişmesi meselesiyle ilgilidir. Dolayısıyla 

konunun iki vecihle ele alınması gerekmektedir. Kulların iman küfür 

açısından ölüm anındaki durumuyla Allah’ın ilmi arasındaki irtibatı 

ortaya koyan bir kavram olan muvâfât, özetle kulların hayatı boyunca 

sahip olduğu imanla ilgili statülerinin, son nefeslerindeki imanla ilgili 

statüleriyle aynı olduğunu iddia eden nazariyenin adıdır.123 Bu nazari-

yenin, Sünnî kelâm hareketinin doğuşuna zemin hazırlayan II./IX. yüz-

yıl mütekellimlerinden İbn Küllâb (ö. 240/854 [?]) tarafından kelâm 

literatürüne kazandırıldığı kaynaklarda belirtilmektedir.124 

Muvâfâtla ilgili görüşleri iki kısımda incelemek mümkündür. 

Bunlardan ilki, Allah’ın ezeli ilmiyle, imanla öleceğini bildiği kulun-

dan, doğumundan itibaren hayatı boyunca razı olduğunu; küfür üzere 

öleceğini bildiği kulundan da doğumundan itibaren razı olmayıp ona 

gazap ettiğini savunan görüştür. Yani Allah’ın vaʿd ve vaʿîdi, rıza ve 

 
120  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 59b-60a. 
121  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63a. 
122  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62b. 
123  Etan Kohlberg, “İslâm Kelâmında Muvâfât Nazariyeleri”, çev. Kadir Gömbeyaz, İslâmî 

İlimler Dergisi 4/1-2 (2009), 402; Yusuf Şevki Yavuz, “Muvâfât”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2020), 31/409. 
124  Tevfik Yücedoğru, “Bir Kelâm Teorisi: Muvâfât”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 15/1 (2006), 166; Tevfik Yücedoğru, Ehl-i Sünnet’e Giden Yolda İbn Küllâb ve 

Küllâbiyye Mezhebi, (Bursa: Emin Yayınları, 2006), 99 v.d.; Yusuf Şevki Yavuz, “İbn 

Küllâb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 
20/157. 
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gazabı kullarının ölüm anındaki imanla veya küfür üzere ölmesiyle 

alakalıdır. Dolayısıyla ölüm anında küfürle giden kişi hayatı boyunca 

mümin olarak bir saʿîd gibi yaşasa da, o yaşamı boyunca Allah’ın ga-

zabına müstahaktır. Çünkü o şakî/âsi olarak ölecektir. Ancak hayatı 

boyunca küfür üzere şakî olarak yaşayıp ölmeden önce iman ederek 

imanıyla ölecek olan kişi de hayatı boyunca Allah’ın rızasına mazhar-

dır. İbn Küllâb ve Eşʿarîler başta olmak üzere, Hâricîlerden Necde b. 

Âmir(ö. 72/691 [?]), Havâric’in alt fırkaları arasında sayılan Mükre-

miyye ve Hâzımiyye,125 Hanbelî mütekellim Ebû Yaʿlâ el-Ferrâ (ö. 

458/1066),126 Muʿtezile’den Hişâm b. Amr (ö. 218/833’ten önce) bu 

görüş üzeredir.127 Bu grupta olanların kabul ettikleri en büyük deliller 

Hz. Peygamber’den nakledilen “Saîd annesinin karnındayken saîd ol-

muştur, şakî de yine annesinin karnındayken şakî olmuştur.”128 hadisi 

başta olmak üzere, bu manayı ihtiva eden diğer bazı hadislerdir.129 

Mâtürîdîler başta olmak üzere Muʿtezile mütekellimleri, Zâhiriy-

ye âlimlerinden İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) savunduğu ikinci görüşe 

göre ise iman, Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği vahyi tasdikten 

ibarettir. Bunu ifa eden herkes, ifa ettiği andan itibaren mümindir. Öle-

ceği zaman küfürle gidecek olmasının Allah tarafından bilinmesi, kulun 

şimdiki halini değiştirmez. Allah’ın o kuluna olan davranışı ve yakla-

şımı, onun öleceği zamandaki statüsüne göre değil, şimdiki statüsüne 

göredir. Çünkü Allah’ın ilmi ezelidir ancak kullarıyla ilişkili olan ma-

lumatı, kulunun hal ve hareketine göre değişiklik göstermesi mümkün-

dür. Allah’ın yasak meyveden yiyen Hz. Âdem’e önce gazap etmesi, 

Hz. Adem’in tövbesinden sora ise ondan razı olması bu hususa en güzel 

 
125  Eşʿarî, Makâlât, 110, 112. 
126  Yücedoğru, “Bir Kelâm Teorisi”, 171. 
127  Yavuz, “Muvâfât”, 31/409.  
128  Ebü’l-Fidâ İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Müzilü’l-İlbâs, thk. Ahmed 

Kalaş, (Haleb: Mktebetü’t-Türâsi’l-İslâmî, t.y.), 452, hadis no: 1475. 
129  Bu hadisler ve konuyla ilişkisi bağlamındaki açıklamalar hakkında geniş bilgi için bk. 

Yücedoğru, “Bir Kelâm Teorisi”, 170-173. 
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örnektir.130 O halde Eş’arîlik ile Mâtürîdîlik mâbeyninde bu hususun 

ihtilaflı olduğu ortadadır. Zira Eşʿarîlere göre saîd olan kişi doğmadan 

önce şakî yazılmıştır. Ömrünün sonunda dek saîd olsa da, Allah indinde 

şakîlerle eşittir. Yine saîd olan kimse de doğmadan önce saîd yazılmış-

tır. Ömrünün sonuna dek şakî olarak kalıp da ömrünün sonunda iman 

edecek olsa dahi, hayatı boyunca Allah katında statüsü saîdler gibidir. 

Mâtürîdîlerde ise kişinin şakî veya saîd olduğu ana göredir. Ölüm anın-

daki durumuna göre değildir. Zira bu kişi levh-i mahfûzda şakî olarak 

yazılmış olsa ve bu kişi saîd olmaya azmetse, levh-i mahfûzda yazılı 

olan bu bilgi saîd olarak değişir ve gerçekte de Allah’ın inayeti ile bu 

kişi ihtidâ ederek saîd olur.131 Dolayısıyla bu husus aynı zamanda kade-

rin levh-i mahfûza yazılması ve değişmesiyle de yakından ilgilidir.  

Kaderin değişmesine gelince, bu husustaki ihtilaflara temas et-

meden önce kaderin levh-i mahfûza yazılıp yazılmaması hakkında va-

rid olan görüşlere değinmek yerinde olacaktır. Bu görüşlerden ilki Ha-

nefiyye-Mâtürîdiyye’nin sahip olduğu görüş olup kâinatta meydana 

gelecek olan bütün vakaların ve kulların gelecekteki bütün davranışla-

rının levh-i mahfûza yazılı olduğunu savunmaktadır.132 Örneğin Ebû 

Hanîfe Allah’ın dilemesi, kazası, takdiri ve ilminin levh-i mahfûzdaki 

yazısı olmaksızın, dünyada ve âhirette hiçbir şey gerçekleşmeyeceğini 

belirtmiştir. Ancak bu yazının hüküm olarak değil vasıf yani niteleme 

şeklinde olduğunu da vurgulamaktadır.133 Burada vurgulanan husus, 

bilgilerin levh-i mahfûza yazılmasının kula herhangi bir mecburiyet 

veya zorunluluk getirmediğidir. İkinci görüş ise, Zeydiyye ve Muʿtezile 

âlimlerinin savunduğu görüş olup, levh-i mahfûza yazılan olayların 

sadece kulların başlarına gelecek olan felâket ve musibetleri içerdiği 

 
130  Yavuz, “Muvâfât”, 31/409; Kohlberg, “Muvâfât Nazariyeleri”, 410-411; Yücedoğru, “Bir 

Kelâm Teorisi”, 173 v.d.. 
131  Geniş açıklamalar için bk. Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 229-232. 
132  Orhan Aktepe, “Kaza-Kader’in Mahiyeti ve Değişip Değişmemesi Problemi”, Kelâm Araş-

tırmaları 10/2 (2012), 81-82. 
133  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 54; Beyazîzâde, İmâm-ı Aʿzam, 109, 112-113. 
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yönündedir. Onlara göre insanların fiilleri levh-i mahfûza yazılmış olsa 

bile, kulların burada yazılı olanlara muhalif davranışlarda bulunmaları 

mümkündür. Üçüncü görüş ise İbn Sînâ’nın görüşü olup bu görüşe göre 

kalem ve levh-i Mahfûz birer melektir. Kalemle levh-i mahfûza gerçek-

lerin yazılması, kalemi temsil eden meleğin gerçekleri düşünerek levh-i 

mahfûzu temsil eden meleğe aktarması demektir.134  

Kaderin değişmesi hususunda ise üç farklı görüş mevcuttur. Bun-

lardan ilki Muʿtezile’nin savunduğu görüş olup, kaderin ilâhî ilimle 

sabit ve değişmez olduğu yönündedir. Ayetlerde levh-i mahfûzda yazılı 

hususlardan Allah’ın dilediğini silip dilediğini olduğu gibi bırakacağı-

nın delili kulların yaratılışlarıyla ilgilidir. İkinci görüş ise Tahanevî ve 

Kâmil Miras gibi ulemânın görüşüdür. Bunlara göre Allah’ın ilmiyle 

direkt ilişkili olduğu için kader değişmez. “Allah, dilediğini siler, dile-

diğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanında-

dır.”135 âyetinde belirtildiği gibi naslarda geçen silmek anlamındaki 

“mahv” ve olduğu gibi bırakmak anlamındaki “isbat” kavramları ile 

kastedilen şey kazanın kendisidir. Kaza ise herhangi bir şarta ve sebebe 

bağlı olmayan anlamında “kazâ-i mübrem” ve sebeplere ve şartlara 

bağlı kılınan anlamında “kazâ-i muallak” olmak üzere ikiye ayrılır. 

Kazâ-i mübrem değişmez. Ancak “Şu şöyle olursa bu da böyle olur.” 

şeklinde şartlara bağlanan Kazâ-i muallak ise değişebilir. Üçüncü görüş 

ise Sünnî ve Şiî âlimlerin savunduğu görüş olup, bu görüşe göre kader 

Allah’ın hem zatî hem de fiilî ilminden ibarettir. Zatî ilminden ibaret 

olan kader değişmezken, fiillî ilminden baret olan kader ise değişebilir. 

Değişen kader ise, levh-i mahfûzda veya meleklerin bilgileri dâhilinde 

bulunandır. Dolayısıyla Allah’ın fiilî ilminden ibaret olan kader kazaya 

dönüşmediği müddetçe değişmesi mümkündür.136 

 
134  Yusuf Şevki Yavuz, “Kader”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2001), 24/60; Aktepe, “Kaza-Kader’in Mahiyeti”, 82. 
135  er-Raʿd 13/39. 
136  Yavuz, “Kader”, 24/62; Aktepe, “Kaza-Kader’in Mahiyeti”, 83. 
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Burada levh-i mahfûzda bulunan bilgilerin zamanla değişmesi, 

kulun fiillerinde seçme özgürlüğüne/irade hürriyetine sahip olduğunu 

da göstermektedir. Ebû Hanîfe’nin konuyla ilghili görüşü, Allah’ın ka-

deri levh-i mahfûza hüküm olarak yani kesin ve icbarî olarak yazmadı-

ğı; kesbî yani niteleme olarak yazdığı yönündedir.137 Yani burada Al-

lah’ın kullarının kaderlerini yazması, aynı ray üzerinde birbirinden ha-

bersiz bir şekilde birbirine doğru ilerleyen iki hızlı treni gören bir kişi-

nin, trenlerin kısa bir süre sonra çarpışacağını yazmasına benzemekte-

dir.  

O halde hâl-i hazırda saîd olan bir mümin, ömrünün sonunda dahi 

imandan ayrılmaya niyet ederse, levh-i mahfûzda onun sâid olması sili-

nerek, şakî olması yazılır ve kişi ömrünün sonunda dahi olsa şakî olabi-

lir. Nitekim şeytan da başlangıç itibariyle saîd iken şakî olmuştur. Aynı 

şekilde şakî olan bir kimse de, iman etmeye niyet ederse, onun hakkın-

da levh-i mahfûzda yazılı olan “şakî” silinir ve yerine “saîd” yazılır, o 

kişi buna azmettiği için Allah’ın fazlı ve hidayetiyle şakî iken mühtedi 

olup saîd olur.138 

Bu görüş aynı zamanda Ehl-i sünnet’i “sû-i hâtime” kavramıyla 

ifade edilen, imansız ölme korkusunu kulun benimsemesi ve bunu hak 

olarak görmesi düşüncesine sevk etmiştir. Zira iblis de bir zamanlar 

Allah’ın en itaatkâr kuluyken daha sonra Allah’a isyan etmiş ve laneti-

ne uğramıştır. O halde mümin daima son nefes kaygısı taşımalı ve akı-

betinden dolayı Allah’tan korkarak bunu hak olarak bilmelidir. Zira 

insanın saîd iken daha sonra kötülüklere ve dalâlete saparak şakî olması 

mümkündür. O halde insan havf/korku ve reca/ümit arasında olmalı. 

Yani Allah’ın rahmet ve mağfiretinden ümidini kesmeksizin son nefes 

kaygısı taşımalıdır. Sonundan emin olarak hareket etmemelidir.139 

 
137  Beyazîzâde, İmâm-ı Aʿzam, 113. 
138  Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 231. 
139  Geniş bilgi için bk. Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam 54-55; Muhammed Aruçi, “Hâtime”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 16/474. 
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Müellifin ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de bahsettiği hususta da, hem 

muvâfât konusunda hem de kaderin levh-i mahfûza yazılması ve de-

ğişmesi hususlarında yine Ehl-i sünnet’in görüşü olarak Hanefî-

Mâtürîdî geleneğin görüşünü ön plana çıkardığı ve bu fikri savunduğu 

görülmektedir. 

1.4.4. Ecel 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne adlı eserde ele alınan meselelerden biri de ecelle 

ilgilidir. Müellif, Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden birinin de ecelin hiçbir şekil-

de ileri alınamayacağına veya tehir edilemeyeceğine, her maktulün eceliyle 

öldüğüne, Allah’ın onun ölümünü o vakitte mukadder kıldığına inanmak ola-

rak belirtmekte ve bunun aksini iddia edenlerin ancak Mutezilîler olduğuna 

dikkat çekmektedir.140 

Sözlükte, “belirli bir müddetin sonu” olarak geçen ecel, İslâm’da, ölüm 

vakti, borcun son ödeme tarihi, iddet süresi, helâk olan kavimlerin helâk ol-

madan önce kendilerine tanınan müddet gibi birçok farklı anlamda kullanıl-

makta olup,141 burada “ölüm anı, ölüm vakti” anlamı irdelenecektir. 

Ecel, erken dönemlerden itibaren kader konusu dâhilinde kelâm ilminde 

tartışılan hususlardan biridir. Mutezilîlerin önemli bir kısmı ecelin kulların 

öleceği veya öldürüleceği vakit anlamına geldiğini ve bu bilginin Allah’ın 

ilminde gizli kaldığını; dolayısıyla her ne sebeple ölürse ölsün her ölen kişinin 

eceliyle öleceğini öne sürmüşlerdir.142 Ancak kazara ölen veyahut öldürülen 

kişilerin ölmemesi bu kaza ve katil olayıyla karşılaşmaması durumunda yine 

de ölüp ölmeyeceği hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Kaʿbî ve 

Muʿtezile’nin Bağdat ekolü “(Allah) Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunu-

zu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.”143 âyetine göre ecel-i kazâ ve 

ecel-i müsemmâ tanımlamalarına gitmişlerdir. Onlara göre canlılar katledil-

mek suretiyle veyahut kazara ölürseler ecel-i kazâya göre ölmüştür. Bunun 

dışında diğer sebeplerle ölürseler ecel-i müsemmaya göre ölmüş sayılmakta-

 
140  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62b. 
141  Geniş bilgi için bk. Cihat Tunç, “Ecel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstan-

bul: TDV yayınları, 1994), 10/380-381. 
142  Kâdî Abdülcebbar, el-Mugnî, 11/3-4; Eşʿarî, Makâlât, 215. 
143 el-Enʿâm 6/2. 
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dır. Ecel-i kazâ ile ölenler, bu hal üzere ölmemiş olsalardı Allah tarafından 

tayin edilen sonraki bir vakit olan ecel-i müsemmâlarına dek hayat sürerler. 

Bunlar, kâtilerin ve mülkiyetinde olmayan bir hayvanı katleden kişilerin ceza-

landırılmasını bu taksime delil olarak sunarlar.144 Buna mukabil Huzeyliyye, 

Cübbâiyye ve Behşemiyye öldürülen kişinin eceliyle öldüğünü, eğer o anda 

öldürülmemiş olsa bile başka bir sebeple öleceğini öne sürmüştür. Diğer bir 

görüşe göre, öldürülen kişi eğer öldürülmemiş olsa bu kişinin ölmesi de ya-

şaması da mümkündür. Bu kimse için kesin öleceğini veya kesin olarak yaşa-

mına devam edeceğini iddia etmek mümkün değildir. Bu kişilerin ölmeleri de 

yaşamaları da ihtimal dâhilindedir. Muʿtezilî âlim Kâdî Abdülcebbâr (ö. 

415/1025) bu görüş üzeredir.145  

Selef, Eşʿarî ve Mâtürîdî âlimlerine göre hiçbir canlının Allah’ın kendi-

si için takdir ettiği zamandan önce veya sonra yaşamayacağı gibi, Allah’ın 

kendisi için takdir ettiği ölüm anı gelmeden önce de ölmez. Her canlı ister 

kazara veya katledilerek ölsün, isterse de bunların dışındaki sebeplerle ölsün, 

eceliyle ölür. “Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez.”146 âyeti 

buna tam olarak işaret etmektedir.147  

Enʿâm sûresinde geçen ecel-i müsemmâ kavramı ise Muʿtezilîlerin yo-

rumladığı gibi canlılar için değil kıyametin kopmasıyla ilgilidir. Yine öldürü-

len veyahut kazayla ölen kişinin ölmemesi durumunda yaşayabileceğini iddia 

etmek de vakıaya aykırıdır. Buna “Hiçbir kimse Allah’ın yazılıp bir süreye 

bağlanmış izni olmadan ölmez.”148 âyeti delil teşkil etmektedir. Buna karşın 

iki ecel teorisini veyahut ecelin değişmesi fikrini öne sürmek ilâhî ilimde de-

ğişiklik anlamına geleceğinden, bu durum Allah’ın geleceği bilmeye kâdir 

olmaması anlamına geleceğinden ulûhiyyet anlayışına ters düşecektir. Ayrıca 

Ehl-i sünnet’e göre Allah’ın takdir ettiği ecelin onun ilmi dışında değişmesi 

anlamında hiçbir canlının ömrü uzamaz ve kısalmaz.149 

 
144  Eşʿarî, Makâlât, 215; Tunç, “Ecel”, 10/381. 
145  Kâdî Abdülcebbar, Şerhu Usûli’l-Hamse, 782; A. Mlf., el-Muğnî, 11/3; Eşʿarî, Makâlât, 

215-216; Tunç, “Ecel”, 10/381. 
146  el-Münâfikûn 63/11. 
147  Eşʿarî, el-İbâne, 58-59; Pezdevî, Usûlü’d-Dîn, 171; Bağdâdî, Usûlü’d-Din, 142-144. 
148  Âl-i İmrân 3/145. 
149  Tunç, “Ecel”, 10/381-382; Eşʿarî, el-İbâne, 58-59; Bağdâdî, Usûlü’d-Din, 142-144. 
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1.5. Âhiret 

1.5.1. Ölüm 

Müellifin Ehl-i sünnet’in alâmetleri arasında saydığı hususlardan biri 

ölüm meleğinin Allah’ın emriyle ruhu kabzetmekle görevli olduğunu bilmek-

tir. Ayrıca müellif, Cehmiyye’nin ölüm meleğinin ruhu kabzettiği inancını 

inkâr ettiğini belirtmektedir.150  

Ölüm Allah’ın doğadaki kanunlarından ibaret olup haktır. Nitekim 

âyette her canlının ölümü tadacağı bizlere bildirilmiştir.151 Canlıların ruhunun 

kabzedilmesi görevi âyetlerde “Azrail” adı geçmemekle birlikte ölüm mele-

ğine152 nispet edilmiştir. Azrail adının ise İsrailiyat yoluyla İslâm kültürüne 

geçtiği öne sürülmüştür.153 Nâziât sûresinin ilk iki âyetinden154 yola çıkarak 

ruhları kabzetme işini Azrail’in tek başına yapmadığı ve bu işi yapmakla gö-

revli olan bir takım meleklerin de kendisiyle birlikte hareket ettiği belirtilmiş-

tir.155 

Cehm b. Safvân’ın görüşlerini benimseyerek ortaya çıkan Cehmiyye 

mensupları, ölüm meleği hususunda önemli ve aykırı bir takım fikirler öne 

sürmüşlerdir. Ölüm meleği adında bir meleğin bulunmadığını, canlıların ruh-

larını bedenlerinden ayıranın da ölüm meleği olmadığını iddia etmişlerdir.156 

1.5.2. Kıyamet ve Haşr 

Müellifin Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden saydığı hususlar arasında kı-

yametin şüphesiz hak olduğunu, yaklaşmakta olduğunu bilmek157 ve öldükten 

sonra dirilişin hak olduğunu bilmek de yer almaktadır.158 Dehrîlerin bu inancı 

inkâr ettiğini de burgulamaktadır. 

 
150  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62a. 
151  Âl-i İmrân 3/185. 
152  Örneğin bk. es-Secde 32/11, el-Enʿâm 6/61, en-Nâziʿât 79/1-2. 
153  Murat Serdar, “Semâvî Dinlerde Dört Büyük Melek (Cebrail, Mikail, İsrafil Azrail)”, Fırat 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/2 (2008), 239. 
154  “Yemin olsun derinlere dalarak şiddetle söküp çıkaranlara! Yumuşaklık ve kolaylıkla çekip 

alanlara…” (en-Nâziʿât 79/1-2) 
155  Ahmet Saim Kılavuz, “Azrâil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1991), 4/350-351. 
156  Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 90-91. 
157  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62a. 
158  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 61b. 
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Arapçada k-y-m kökünden türeyen ayakta hareketsiz durmak, dosdoğru 

olmak gibi manalarda kullanılan Kıyamet, Kur’ân’da değişik anlamlarda kul-

lanılmakla birlikte yevmü’l-kıyâme tabiriyle “bütün insanların yeniden yara-

tılıp Rablerinin huzuruna çıkıp yaptıklarının hesaplarını verecekleri gün” 

anlamına gelmektedir.159 Zamanın düz bir hat şeklinde seyrettiğini ve zamanın 

devrî olduğunu öne süren semavî dinlerin tamamında kıyamet inancı bulun-

makta olup, bu inanç aynı zamanda dünyada sergilenen davranışların bir he-

sabı ve karşılığı olması hasebiyle önem arz etmektedir.160  

Kıyametin keyfiyeti hakkında İslâm mezhepleri arasında çeşitli tartış-

malar yer alsa da varlığı hususunda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. 

Ancak yukarıda âlemin ezelîliği başlığı altında değindiğimiz ve kâinatın ezeli 

olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını iddia eden ateist ve materyalist 

bir akımdan ibaret olduğunu zikrettiğimiz Dehriyye’de zaman her şeyin asıl 

sebebi ve gücüdür. Bu akım, ateizm odaklı bir düşünce yapısına sahip olduğu 

için kıyamet gününü ve âhiret hayatını da inkâr etmektedir. Söz konusu görüş-

leri nedeniyle bu grup Şehristânî tarafından “Muattılatü’l-Arab” şeklinde 

adlandırılmıştır.161 

1.5.3. Kıyamet alametleri (Mehdi, Ye’cûc-Me’cûc, 

Deccâl ve Dâbbetü’l-Arz) 

Müellif kıyamet alametleri olarak hadislerde varid olan deccâl, mehdi, 

ye’cûc-me’cûc ve dâbbetü’l-Arz gibi hususlara inanmayı da Ehl-i sünnet’in 

inançları arasında saymaktadır.162 Ayrıca Havâric’in, Ali b. Ebî Tâlib’in kı-

yamet öncesi ehl-i beytiyle birlikte yeryüzüne döneceğini iddia ettiğini ve bu 

görüşün de batıl olduğunu vurgulamaktadır.163  

Terim anlamıyla “müminleri hak yoldan saptırmaya çalışacağı düşünü-

len ve kıyamet alâmetlerinden sayılan, bir takım olağandışı güçleri bulunduğu 

 
159  Şakir Kocabaş,”Kur’ân ve Hadislerde Kıyamet Günü”, Dîvân İlmî Araştırmalar 6/11 

(2001), 129 v.d. 
160  Bekir Toplaoğlu, “Kıyamet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2002), 25/516-517. 
161  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 435-436; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 195; Semerkandî, es-

Sevâdü’l-Aʿzam, 43. 
162  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63b. 
163  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 65a. 
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iddia edilen kişi” olarak tarif edebileceğimiz deccâl, semavî dinlerin hemen 

hepsinde farklı düşüncelerle mevcuttur.164 İslâm’da ise Kur’ân’da adı bizzat 

zikredilmemekle beraber, buna işaret eden bir takım âyetlerin165 varlığı genel-

de kabul gören bir görüştür. Söz konusu âyetlere ilaveten, Hz. Peygamber’den 

naklolunan birçok hadisin de varlığı,166 Ehl-i sünnet ulemâsı başta olmak üze-

re birçok İslâm âlimi deccâl’in yeryüzüne geleceği hususunda ittifak etmiştir. 

Ahmed b. Hanbel, Ebû Caʿfer et-Tahavî (ö. 321/933), Eşʿârî, Mâtürîdî, Ebû 

Bekir el-Bâkıllânî (ö. 403/1013), Abdülkâhir el-Bağdâdî (ö. 429/1037-38) ve 

Ebû Hanîfe gibi birçok Ehl-i sünnet âlimi deccâlin hak olduğu hususunda 

hemfikirdir.167 Muʿtezilî168 ve Şiî ulemânın, Ehl-i sünnet’le bizzat paralel ol-

masa da, Sünnî ulemâya yakın bir takım görüşlere sahip oldukları; Hâricîlerin 

ise deccâl inancını reddettiği kaynaklarda mevcuttur.169 

Arapçada “hüdâ” kökünden türeyen “mehdi”, İslâm’da terim olarak 

ileride gelecek bir kurtarıcı anlamında kullanılmıştır.170 Mehdî inancı171 hak-

kında tarih boyunca birçok görüş oluşmuştur. Bunlardan ilki Şîa’nın gâlî alt 

fırkalarından sayılan ve Abdullah b. Sebe’nin başını çektiği Sebeiyye fırkası 

müntesiplerince ortaya atılan Alî b. Ebû Tâlib’in ölmediği kıyametin hemen 

öncesinde dünyaya irca edeceği ve zulümle dopdolu olan dünyayı adaletle 

donatacağı görüşüdür.172 Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden sonra Keysâniy-

ye’ye bağlı bir grup ise Hz. Ali’nin evladından Muhammed b. Hanefiyye’nin 

(ö. 81/700) mehdî olduğu ileri sürmüştür.173 Şiî İmâmiyye’nin ve Ferîdüddîn 

 
164  Kürşat Demirci, “Deccâl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Ya-

yınları, 2019), 9/67-68. 
165  Örneğin bk. et-Tâhâ 20/15; el-Ahzâb 33/63; el-Kamer 54/1; el-Enʿâm 3/158. 
166  Bu hadislerden bazısı için bk. Müslim, Sahîh, Fiten 39; Tirmizi, Sünen, Fiten 21; Ebû 

Dâvûd, Sünen, Melâhim 12; İbn Mâce, Sünen, Fiten 28. 
167  Örneğin Ebû Hanîfe için bk. Ebû Hanîfe, Beş Eser, 58. Ayrıca bk. İlyas Çelebi, “Deccâl” 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2019), 9/70-71. 
168  Örneğin bk. Kâdî Abdülcebbar, el-Mugnî, 16/432. 
169  Çelebi, “Deccâl”, 9/70-71. 
170  Ekrem Sarıkçıoğlu, “Mehdi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2003), 28/369. 
171  Mehdî inancının İslâm toplumunda ne zaman, nasıl ve hangi sebeplere istinaden ortaya 

çıktığı hususunda geniş bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Mehdî”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2003), 28/372. 
172  Eşʿarî, Makâlât, 46; Yavuz, “Mehdî”, 28/371 
173  Ali Sâmî Neşşâr, Neş’etü’l-Fikri’l-Felsefi fi’l-İslâm (Kahire: Dâru’l-Maʿârif, 1977), 2/56-

77;  
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Attâr (ö. 618/1221), Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) ve Mevlânâ (ö. 

672/1273) gibi bazı Sünnî mutasavvıfların savunduğu bir başka görüşe göre, 

kıyamet öncesinde on ikinci imam, Muhammed b. Hasan el-Mehdî, mehdi 

olarak gelerek zalimleri cezalandırıp mazlumlara sahip çıkacak ve yeryüzünde 

adaleti tesis edecektir. Hadis âlimleri ile Selefiyye ekolü gibi Sünnîlerin sahip 

olduğu bir başka görüş ise Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin’in soyundan, Medine 

doğumlu Muhammed b. Abdullah adlı bir mehdî kıyametten önce Mekke’de 

zuhur edecektir. Ehl-i kitabın Müslüman olmasını sağlayacak ve yeryüzünde 

adaleti tesis edecek; ardından Hz. Îsâ gökten inecek ve onunla birlikte deccâli 

öldürüp devleti Hz. Îsâ’ya teslim ederek vefat edecektir. Bir diğer görüş ise 

mehdî telakkisini reddedenler olup, Kâdî Abdülcebbâr, İbn Haldûn (ö. 

808/1406), Reşîd Rızâ (ö. 1935) gibi bazı âlimlerin görüşüdür. Bunlara göre 

mehdilik için yeterli delil mevcut değildir. Çağdaş bazı âlimlerin kabul ettiği 

dördüncü görüş ise mehdilikten ziyade, tarih boyunca belirli zamanlarda ve 

yerlerde belirli aralıklarla, dinî hayata katkı sağlayan, Müslümanların birliğine 

ve dirliğine hizmet eden bazı seçkin kulların müceddid olarak gönderileceği 

inancıdır.174 

Müellifin Şîa’ya nispet ettiği Hz. Ali’nin mehdi olduğuna dair görüşü-

nün, Şîa’nın galî fırkaları arasında yer alan Sebeiyye’ye ait olduğu ortadadır. 

Bu görüşü zemmeden müellif, daha çok Sünnî ulemânın sahip çıktığı Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin’in soyundan olacağı iddia edilen Muhammed b. Abdul-

lah adında bir mehdinin geleceği görüşünü savunmaktadır.  

Hem Yahudilik ve Hıristiyanlıkta175 karşılığı bulunan, hem de İslâmi-

yet’te karşılığı bulunan ye’cûc ve me’cûc kavramları dinimizde kıyametin 

kopmasına yakın dönemde zuhur ederek yeryüzünde bozgunculuk yapacak 

olan bir topluluğun adı olarak ifade edilmektedir.176 Kur’ân’da ye’cûc ve 

me’cûc’un Zülkarneyn döneminde yaşayan zalim bir topluluk olduğu ve za-

limliklerine karşı set çekildiği,177 bir başka âyette ise kıyamet yaklaştığında 

 
174  Geniş bilgi için bk. Yavuz, “Mehdî”, 28/372-373. 
175  Örneğin Hıristiyanlıkta Ye’cûc ve Me’cûc inancı hakkında geniş bilgi için bk. Mustafa 

Bıyık, “Hıristiyan Teolojisinde Deccâl ve Ye’cûc-Me’cûc Kavramları Üzerine Bir Değer-

lendirme”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/11 (2007/1), 53-79. 
176  İlyas Çelebi, “Ye’cûc ve Me’cûc”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2013), 43/373. 
177  el-Kehf 18/93-97. 
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onların önlerindeki engelin kalkacağı ve her tepeden akın akın saldıracakla-

rı178 anlatılmaktadır. Konuyla ilgili hadislerde daha geniş anlam ihtiva eden 

bilgiler mevcuttur.179 Söz konusu delillerin ışığında olaya müspet yaklaşan 

Ehl-i sünnet ulemâsı ye’cûc ve me’cûcün zuhurunu kıyamet alâmetleri arasın-

dan saymış ve hak olduğunu belirtmiştir.180 

Kıyamet alâmeti olarak bahislerde geçen kavramlardan biri de dâbbe-

tü’l-arz adlı kavramdır. Dâbbetü’l-arz, kıyamete yakın bir süre içerisinde, 

insanların emir bi’l-maʿrûfu terk ettiği, Müslümanların Allah’ın emirlerine 

uymadığı, hayırların kesildiği, Allah’a yönelen kimsenin kalmadığı, âlimlerin 

tükenip ilmin yok olduğu bir dönemde ortaya çıkacağı kaynaklarda bildiril-

miştir.181 Dâbbe’nin nerede, nasıl ve ne şekilde zuhur edeceği hakkında da 

kaynaklar hemfikir olmasa da182 ortaya çıkışı hususunda Ehl-i sünnet ulemâsı 

müttefiktir.183 

1.5.4. Kabir Azabı ve Sorgusu 

Müellif hem kabir azabına inanmayı hem de kabirde Münker ile Nekir 

tarafından sorguya çekilmeye inanmayı da Ehl-i sünnet’in alametleri arasında 

saymış, bunlara inanmadığını öne sürdüğü Cehmiyye ve Havâric’i “melun ve 

mahzûl” olarak nitelemiştir.184  

 
178  el-Enbiyâ 21/96-97. 
179  Örneğin bk, Buhârî, Sahîh, Fiten, 4, Menâkıb, 25, Enbiyâ 7, Müslim, Sahîh, Fiten 1, 110; 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/77, 1/375, 4/181; İbn Mâce, Sünen, Fiten 33; Tirmizî, Sünen, 
Fiten 33, 59. 

180  Örneğin Ebu Hanife’nin konuyla ilgili görüşleri için bk. Ebû Hanîfe, Beş Eser, 58. Geniş 

bilgi için bk. Çelebi, “Ye’cûc ve Me’cûc”, 43/373. 
181  Geniş bilgi için bk. İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 2009) 5/236, Abdurrahman Celâleddin es-Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr 

fi’t-Tefsîr-i bi’l-Me’sûr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1993), 6/377; Hüseyin Çelik, “Kur’ân’da 

Dâbbetü’l-Arz”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (2013), 45-46. 
182  Geniş bilgi için bk. Çelik, “Kur’ân’da Dâbbetü’l-Arz”, 46-54; Mustafa Hocaoğlu, “Dâbbe-

tü’l-Arz: İnsanın Yeniden Dirilişi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 13/73 (2020), 

1045-1048. 
183  Bu hususta İmâm Mâtürîdî’nin görüşleri için bk. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Te’vilâtü Ehli’s-

Sünne, Thk. Mecdi Baslum, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005), 8/136. 
184  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58a. 
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Ölülerin berzah âleminde amellerine göre sürûr185 veyahut azapla karşı-

laşacakları hususu Ehl-i sünnet âlimlerinin üzerine ittifak ettiği hususlardan 

biridir. Ulemâ bu inancın temellendirilmesinde birçok âyet186 ve hadisi187 delil 

olarak kullanmıştır. Mâtürîdiyye,188 Selefiyye ve Eşʿariyye gibi Ehl-i sünnet189 

ekolünün tamamı, buna ilaveten Kerrâmiyye ve Muʿtezile’nin önemli bir kıs-

mı190 kabir azabının hak olduğuna; azaba müstehak olan ölülerin kabirlerinde 

azaplandırılacağına inanmıştır. Ancak bu azabın bedene mi yoksa ruha mı 

veyahut her ikisine de mi yapılacağı hususunda kendi aralarında ihtilafa düş-

müşlerdir.191 Öte yandan Cehmiyye, Ravâfız’ın önemli bir kısmı ile bazı Mür-

ciî ve Muʿtezilî âlimler hesap ve mîzandan önce herhangi bir azap görülmesi-

ni mantıklı bulmayarak kabir azabını red yoluna gitmişlerdir.192 Cehmiyye’nin 

Doğu Hanefî Fırak geleneğinde yer alıp, diğer geleneklerde rastlanmayan 

“Kabriyye” adlı alt fırkası da kabir azabını inkâra gidenler arasında yer aldığı 

nakledilen bilgiler arasındadır. Azabı kabirle ilişkilendiren Kabriyye mensup-

ları, iğreti yaparak, yırtıcı kuşlar tarafından parçalanarak ölen veyahut cesedi 

yakılarak külü nehre savrulan kişilerin kabir azabı göremeyeceklerini iddia 

etmekte ve dolayısıyla kabir azabının mantık dışı olduğuna dikkat çekmekte-

 
185  Buna kabir nimeti de denilebilir. Geniş bilgi için bk. Süleyman Toprak, “Kabir (Kelâm)”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24/38.. 
186  Örneğin bk. et-Tûr 52/47; et-Tevbe 9/74, 101; es-Secde 32/21; el-Câsiye 45/21-22, Enʿâm 

93; el-Aʿrâf 92-93; el-İsrâ, 175; Meryem 15, 33, et-Tâhâ, 124; el-Mücâdele, 15; el-

Müminûn 40/45-46; Nûh 71/25; et-Tekâsür, 1-5. Bu âyetlerin kabir azabı açısından tahlil ve 

değerlendirmesi için ayrıca bk. Murat Kaya, “Kabir Azâbıyla İlişkilendirilen Âyetlerin Tah-
lil ve Değerlendirilmesi”, Usûl İslâm Araştırmaları 25 (2016), 168-189 

187  Örneğin bk. Buhârî, Sahîh, Tefsîr, 27, Cenâiz 85, 87; Müslim, Sahîh, Cenâiz, 115, Cennet, 

17, 51, 73; Ebû Dâvud, Sünen, Cenâiz, 72; Sünnet 27; Nesâî, Sünen, Sehv, 64, Cenâiz, 115; 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/63, 3/3-4. Bu ve benzeri hadislerin kabir azabı açısından tah-
lil ve değerlendirmeleri hakkında geniş bilgi için bk. Saffet Sarıkaya, “Günümüzde Polemik 

Konusu Yapılarak Tartışılan Kabir Azabının Hadislerdeki Dayanağı”, İnönü Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/1 (2018), 32-43. 
188  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 68; 44, 49-50;  
189  Ehl-i Sünnet ve Muʿtezile indinde kabir azabı hakkında geniş bilgi için bk: Ekrem Uysal, 

“Ehl-i Sünnet ile Muʿtezile’ye Göre Kabir Azabı”, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fa-

kültesi Hakemli Dergisi 1/2 (2017), 68-79. 
190  Kâdî Abdülcebbar, Şerhu Usûlil’l-Hamse, s.730 v.d.;  
191  Bu hususla ilgili geniş bilgi için bk. Toprak, “Kabir (Kelâm)”, 24/37-38. 
192  Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 91; Ebû Hanîfe, Beş Eser, s.44; Mehmet Ödemiş, “Tartışmalı 

bir Akide Problemi Olarak Kabir Azabı”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahi-

yat Fakültesi Dergisi 30 (2017), 560; Mehmet Kubat, “Mezheplerin Ana İhtilaf Konuların-
dan Biri Olarak Kabir Azabı”, Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 11/1 (2020), 10-11. 
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dirler.193 Benzer itirazı, Mutezilîlerin kabir azabını reddedenlerinde de müşa-

hede etmek mümkündür.194 

Münker ve Nekir, ölümden sonra insanları kabirde sorguya çekeceği 

öne sürülen iki melek adı olup bu isimler Kur’ân’da belirtilmeyip hadislerde 

nakledilmektedir.195 Münker ve Nekir’in sorgu suali hakkında varid olan gö-

rüşleri müspet ve menfi olmak üzere iki kısımda toplamak mümkündür. Kabir 

azabının hak olduğuna inanlar, kabirde Münker ve Nekir adlı iki melek tara-

fından ölülerin hesaba çekileceğine de inanırlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin kahir 

ekseriyeti Münker ve Nekir’in sorgu sualini icma derecesinde kabul etmekte-

dirler ancak sorgu sualin Münker ve Nekir adlı melekler tarafından yapılacağı 

hususunda kısmî de olsa aralarında ihtilaf mevcuttur.196 Kabir azabını inkâr 

edenler de kabirde herhangi bir sorgunun olmayacağını belirterek Münker ve 

Nekir’in sorgusunu reddetmektedirler. Onlara göre bu durum imkânsızdır. 

Sorgu suale çekmek ise kötü bir iştir. Meleklere böyle bir kötülüğün nispet 

edilmesi mantıksızdır. Ayrıca ölülere hitap etmek veya onlardan herhangi bir 

cevap da almak mümkün değildir. Cehmiyye ile Kabriyye adlı alt fırkası ve 

Dırar b. Amr’ın ekolü bu görüşe meyletmişlerdir.197  

1.5.5. Amel Defteri Hesap ve Mîzan 

ʿAlâmü Ehli’s-sünne’de müellif âhiret hayatıyla ilgili hesap ve mizanın 

ve kullara amel defterlerinin okunmasının hak olduğunu belirtmektedir. Al-

lah’ın kullarını pek hızlı bir şekilde hesaba çekeceğini, dünya hayatında bir 

başkasının hakkına girerek ondan helallik almadan âhirete ulaşan kimselerin 

sevaplarından alınarak hakkına girdiği kimselere verileceğini belirtmekte; 

Cehmîlerin amel defterinin okunmasını, hesap ve mîzanı inkâr ettiğini de 

eklemektedir.198 

 
193  Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 235-236; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 185-186. 
194  Geniş bilgi için bk. Uysal, “Ehl-i Sünnet ve Muʿtezile’ye Göre Kabir Azabı”, 70-71. Buna 

verilen cevaplar hakkında ayrıca bk. Murat Akın, “Muʿtezile’ye Göre Kabir Azâbı”, Diya-

net İlmî Dergi 53/4 (2017), 168-169. 
195  Örneğin bk. Buhârî, Sahîh, Cenaiz, 87; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/287-288, 295-296, 

Ebû Davud, Sünen, Sünnet, 27; Tirmizî, Sünen, Cenâiz, 70. 
196  Eşʿarî, Makâlât, 339; Mehmet Ödemiş, “Tartışmalı Bir Akide Problemi”, 525-527. 
197  Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 91; Kâdî Abdülcebbar, Şerhu Usûlil’l-Hamse, 733; Ebû Mutîʿ, 

Kitâbü’r-Redd, 235-236; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 185-186. 
198  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58b, 60b. 
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“Kitâbu’l-aʿmâl” veyahut “suhûfu’l-aʿmâl” olarak da bilinen amel def-

teri199 Kur’ân’da “kitâb, suhûf, siccîn ve illiyyîn” gibi kavramlarla ifade edil-

mektedir.200 Ayetlere göre günahkârların amelleri siccîn adlı kitaba,201 sâlihle-

rin amelleri ise illiyyîn adlı kitaba202 yazılacak; amel defterleri cennet ehli 

olan ashâbü’l-yemîne sağ tarafından, cehennem ehli olan ashâbü’l-şimâle de 

sol veya arka tarafından verilecek;203 herkesten kendi amel defterinin okun-

ması istenecektir.204 Bu husus Kur’ân’la sabit olduğundan, konuya dair Ceh-

miyye ve Dehriyye’nin haricinde herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.205 

Dehrîler, ateizm felsefesine sahip oldukları için kıyameti ve kıyametle ilgili 

hiçbir husus kabul etmemektedirler.206 Cehmîler ise Allah’ın zaten kullarının 

amellerini en ayrıntısına kadar bildiğini belirterek âhirete dair bu inançları 

redde gitmiştir.207 

Hesap ise, Allah’ın âhirette mükellef olan kullarını dünyadaki inanç ve 

davranışlarından dolayı sorgu suale çekmesini ifade eden bir terimdir. Bu 

nedenledir ki kıyâmet gününün diğer bir adı da “yevmü’l-hisâb/hesap gü-

nü”208 veya “yevme yekûmu’l-hisâb/hesabın kurulacağı gün”209 olarak 

Kur’ân’da geçmektedir. Hesabın bekletilmeden pek hızlı görüleceği de “Allah 

hesabı pek çabuk görendir.”210 âyetiyle sabittir. Konuyla ilgili birçok haber de 

hadis külliyâtlarında mevcuttur. Örneğin Hz. Ali’ye, “Ey Ali! Allah aynı anda 

bütün insanları nasıl hesaba çekecek?” sorusu üzerine Hz. Ali’nin, “Dünyada 

hepsini bir anda nasıl hızlıca rızıklandırıyorsa ahirette de öyle hesaba çeke-

cektir.” şeklinde verdiği cevap, hesabın hızlı bir şekilde görüleceğine de işaret 

 
199  Hüseyin Çelik, “Kur’ân’da Amel Defteri ve Amellerin Tespiti”, Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/17 (2011), 89-90. 
200  Geniş bilgi için bk. el-İsrâ, 17/13-14; el-Kehf, 18/49; el-Câsiye 45/28; en-Nebe, 78/29; el-

Mutaffifîn, 83/7-9, 18-20. 
201  el-Mutaffifîn 83/7-9. 
202  el-Mutaffifîn 83/18-20. 
203  el-Hakkâ, 69/19, 25; el-İnşikâk 84/7, 10. 
204  el-İsrâ, 17/13-14. 
205  Amel defteriyle ilgili ayrıca geniş bilgi için bk. Ahmet Saim Kılavuz, “Amel Deferi”, Tür-

kiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3/20-21. 
206  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 435-436; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 195; Semerkandî, es-

Sevâdü’l-Aʿzam, 43. 
207  Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 186. 
208  Örneğin bk. es-Sâd 38/16. 
209  İbrâhîm 14/41. 
210  el-Bakara 2/202. 
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etmektedir.211 Hesap Kur’ân âyetleri ile apaçık bir şekilde sabit olduğundan 

olsa gerektir ki bazı Şiî ve Muʿtezilî kelâmcılarının ve Dehrîlerin haricinde 

İslâm ulemâsının tamamına yakını hesabın hak olduğuna kanaat getirerek, 

bunu imanın şartları arasında saymıştır.212 

“Tartmak ve ölçmek” gibi anlamlara gelen “v-z-n” kökünden türeyen 

mîzan Allah’ın mükellef olan kullarının iman ve amellerini kıyamet gününde 

ölçmesini ve değerlendirmesini sağlayan şey anlamına gelmektedir.213 

Kur’ân’da birçok âyette kulların imanlarıyla birlikte bütün amellerinin mîzan 

adlı terazide tartılacağı geçmektedir.214 Keyfiyeti hususunda ihtilafa düşülse 

de İslâm mütekellimleri arasında mîzanın gerçekleşeceği hususu üzerine itti-

fak edilen bir konudur. Şîa mîzanın ayrıca Hz. Ali başta olmak üzere vasîlere 

itaat etmek olarak şeklinde bir başka anlamının olduğunu belirterek, mîzâna 

ikinci bir anlam daha yüklemektedir.215 Muʿtezile ise iyiliklerin kötülüklerden 

fazla olması durumunda kötülükleri boşa çıkaracağını; kötülüklerin de iyilik-

lerden fazla olması durumunda iyilikleri boşa çıkaracağını öne sürmüştür.216 

Dehriyye kıyâmet ve âhiret hayatına inanmadığı için amel defteri ve hesabı 

inkâr ettiği gibi mîzânı da inkara gitmiştir.217 Cehmiyye de tıpkı Dehriyye 

mîzanı inkâra gidenler arasında yer almıştır. Cehmiyye’nin alt kollarından biri 

olan Vezniyye, mîzan inancının, gizli kalanın da aşikâre olanın da Allah tara-

fından bilineceğini bildiren âyetle218 çeliştiğini öne sürmüştür.219 Bunun hari-

cinde bazı gruplar mîzanı mecazî bir madde sayıp, ağırlığı ve hafifliği olma-

 
211  Örneğin bk. Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 173. 
212  Emrullah Yüksel, “Hesap”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1998), 17/241. Dehrîler hakkında ayrıca bk. Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 435-

436; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 195; Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 43. 
213  Süleyman Toprak, “Mîzân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 2020) 30/211-212. 
214  Örneğin bk. el-Aʿrâf, 7/8; el-Enbiyâ, 21/47. 
215  Toprak, “MMerîîzân”, 30/212. 
216  Eşʿarî, Makâlât, 339. 
217  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 435-436; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 195; Semerkandî, es-

Sevâdü’l-Aʿzam, 43. 
218  et-Tegâbûn 64/18. 
219  Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 75, 82; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 186; Gölcük, “Cehmiyye”, 

7/235;  
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dığı için amellerin tartılamayacağını öne sürmüşlerdir. Bazısı da mîzanı haki-

kat görmüş ancak arazların tartılmasının imkansız olduğunu öne sürmüştür.220 

Amel defteri, hesap ve mîzânın Cehmiyye tarafından inkârının altında 

Cehmiyye’nin Allah’ın ilim sıfatıyla ilgili görüşlerinin bulunduğunu belirt-

mekte fayda vardır. Cehmiyye Allah’ın ilmi’nin Allah olduğuna, O’nun her 

yerde olduğuna, O’nun ilminin, işitmesinin ve görmesinin bulunmadığına 

inanmaktadır. Yani O’nun işitmesi, görmesi ve ilmi tek bir şeydir. Görmeden 

ayrı bir işitme, işitmeden bağımsız bir görme, görmeden bağımsız bir ilim 

düşünülemez. Bildiğinde her şeyi ile bilir, işittiğinde tümüyle işitir. Gördü-

ğünde de tümüyle görür. Dolayısıyla Cehmiyye’ye göre Allah birşey oluncaya 

dek ne olacağını bilmez, var olmadan önce var olacak şeyle ilgili bilgisi bu-

lunmaz, yalnızca o şeyin var olacağını bilir. Yaratılış gerçekleştiği anda 

O’nun yaratılan şeye dair bilgisi ortaya çıkar ve âlim olur. İşte Cehmiyye’nin 

bu düşüncesi onları âhiretteki bazı hallerin inkârına da götürmektedir. Zira 

âhirette neler olacağı Allah tarafından daha önce bilinip Kur’ân’da kayıt altına 

alınmıştır.221 

1.5.6. Sırat Köprüsü ve Cennet-Cehennem 

ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne’de müellifin sıraladığı maddelerden biri de Sırat 

köprüsünün, cennet ile cehennemin hak olduğu hususudur. Ayrıca cennet ve 

cehennemin mahlûk olduğunu ve fâni olmayıp ebedi olduğu inancını Ehl-i 

sünnet’e hasreden müellif, bu görüşlere muhalif olması hasebiyle Cehmiy-

ye’yi eleştirmektedir.222 

Sırat, Kur’ân’da zımnî olarak değinilen ancak hadislerde açıkça bahse-

dilen, âhirette cehennem üzerine kurulacak olan köprüdür. Ehl-i sünnet 

ulemâsının büyük çoğunluğu bu hususun iman edilmesi gereken gaybî mese-

lelerden biri olduğunu ve nakledilen hadislerin buna iman etmeye yeterli ol-

duğunu öne sürmektedir.223 Muʿtezile sırat hakkında iki farklı görüşe meylet-

 
220  Eşʿarî, Makâlât, 338-339. 
221  Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 82; Ayşegül Eroğlu, Hadis Tarihinde Cehmiyye’ye Yönelik 

Reddiyeler, (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 

Tezi, 2020), 177-178. 
222  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58b-59a. 
223  Abdülvehhab Gözün, “Hadislere Göre Sırat Köprüsü ve Özellikleri”, Recep Tayyip Erdo-

ğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2021), 181. 
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mektedir. Bazı Muʿtezilîler sıratı köprüden ziyade daha çok yol olarak tarif 

etmektedir. Örneğin Muʿtezilî âlim Kâdî Abdülcebbâr Haşviyye’nin sıratı 

kıldan ince kılıçtan keskin olduğuna, Allah’ın bütün mükellef kullarını üze-

rinden geçireceğine inandıklarını belirterek bu görüşü reddetmektedir. 

Muʿtezilîlerin çoğunluğunun benimsediği ikinci görüşe göre ise sırat itaatlere 

ve isyanlara delalet eden delillerdir.224 Dehrîler de âhiretin varlığına inanma-

dıklarından dolayı âhiretle ilgili bütün tafsilatı reddetmekte;225 Zeydiyye’nin 

bir kısmı226 ile Cehmiyye227 sıratı inkâr edenler arasında yer almaktadır. 

Terim anlamlarıyla cennet, “Müminlerin ölümden sonra sonsuz mutlu-

luk içerisinde yalayacakları yer”; cehennem ise “inkârcıların ve günahkârla-

rın âhirette cezalandırılacakları yer” anlamına gelmektedir. Kelâm ilminde 

cennet-cehennem ikilisiyle ilgili, cennet ile cehennemin mahlûk olup olmadı-

ğı, yok olup olmayacağı; cennette nimetlerin cehennemde ise azabın devamlı-

lığı ve fâsıkların cennette ebedî kalıp kalmayacağı gibi çeşitli tartışmalar ya-

şanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi müellifin eserde değindiği hususlar 

yalnızca cennetin mahlûk ve fani olup olmadığıdır. 

Cennet ile cehennemin mahlûk olup olmadığı hususunda iki düşünce 

mevcuttur. Bunlardan ilki Ehl-i sünnet ulemâsının benimsediği görüş olup 

cennetin yaratılmış olduğu ve hâl-i hazırda var olduğudur. Bu hususu cennetin 

hâl-i hazırda var olduğunu gösteren bazı âyetlere dayandıran ulemâ,228 Hz. 

Âdem ile Hz. Havvâ’nın da cennetle olan ilişkisini229 de delil olarak230 sun-

maktadır.231 İkincisi ise Hâricilerin bir kısmı, Dırâriyye, Cehmiyye ve 

 
224  Kâdî Abdülcebbar, Şerhu Usûlil’l-Hamse, 737-738; Eşʿarî, Makâlât, 338; Ayrıca geniş 

bilgi için bk. Gözün, “Hadislere Göre Sırat Köprüsü”, 181 v.d. 
225  Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 435-436; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 195; Semerkandî, es-

Sevâdü’l-Aʿzam, 43. 
226  Ahmed b. Muhammed b. Salah eş-Şerefî el-Kasımî, ʿUddetü’l-Ekyâs (Sana: Dârü’l-

Hikmeti’l-Yemâniye, 1434/2013), 2/424 v.d. Ayrıca bk. Abdülvehhab Gözün, “Hadislere 
Göre Sırat Köprüsü”, 181-182. 

227  Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 75; Gölcük, “Cehmiyye”, 7/235. 
228  Örneğin bk. Âl-i İmrân 3/133; el-Bakara 2/24; en-Necm 53/13-15. 
229  Örneğin bk. el-Bakara 2/35; et-Tâhâ 115-119. 
230  Söz konusu deliller ve izahlar hakkında geniş bilgi için bk. Hasan Hüseyin Tunçbilek, 

“Cennet ve Cehennem Halen Mevcut Mu”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

7/2 (2005), 55-57. 
231  İbn Hazm, el-Fasl, 2/592, 594, 698; Eşʿarî, Makâlât, 339-340; Ebû Mansûr Abdülkâhir b. 

Tâhir et-Temîmî el-Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn (İstanbul: Matbâʿatü’d-Devle, 1346/1928), 237. 
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Muʿtezile cennet ile cehennemin hâl-i hazırda var olmadığını ve kıyametten 

sonra yaratılacağını öne sürmüşlerdir.232 Bunlara göre şayet cennet ve cehen-

nem yaratılmış olsaydı, kıyamete değin boşuna yaratılmış olacaklardı. Dolayı-

sıyla bu ikisinin hal-i hazırda yaratılmış ve var olduğunu iddia etmek, abes ve 

boş bir işi Allah’a nispet etmeye eşdeğerdir.233 

Cennet ile cehennemin fâni olup olmamasına gelince, Cehmiyye’nin 

haricinde İslâm ulemâsının neredeyse tamamı, cennette nimetlerin cehennem-

de ise azabın ebedî olarak devam edeceği görüşünü benimsemiştir. Cehm b. 

Safvân ise cennet ile cehennemin fâni olduğunu ve cennetliklerin cennette, 

cehennemliklerin de cennette uzun bir müddet kaldıktan sonra içindeki bütün 

varlıklarla birlikte yok olacağını, çünkü hiçbir hareketin ebedî ve ezelî olama-

yacağını; sadece Allah’ın ezelî, ebedî ve bâkî olduğunu öne sürmüştür.234 

Yine Cehmiyye’nin Fâniyye adlı alt fırkası da cennet ile cehennemin fani 

olduğunu belirterek, bunların bakî olduğuna inanılmasının müminleri şirke 

götüreceğini, zira bakî olan yalnızca Allah’ın bâkî olduğunu öne sürmüştür.235 

1.5.7. Çocukların Âhiretteki Durumu 

Müellif müminlerin çocuklarının cennetlik olduğunun; müşriklerin ço-

cukları hakkında ise varid olan haberlerin ihtilaflı olduğunun bilinmesi gerek-

tiğini Ehl-i sünnet’in bir alâmeti olarak saymaktadır. Nakledilen bir hadise 

göre Allah’ın onları cezalandıracağını belirten müellif, bir başka hadise göre 

ise dünyada kâfir gibi olup öldüklerinde yıkanmaksızın kefensiz olarak kâfir-

ler mezarlığına defnedileceğini, âhirette ise müminler gibi cennetlik oldukla-

rını belirtmektedir.236 

Buluğ çağına erişmeden ölen Müslüman çocukların âhiretteki durumu 

hakkındaki görüşleri iki grupta toplamak mümkündür. Ehl-i sünnet âlimlerinin 

 
232  İbn Hazm, el-Fasl, 2/592, 594, 698; Eşʿarî, Makâlât, 339-340; Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 237; 

Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 99; Gölcük, “Cehmiyye”, 7/235. 
233  Bekir Topaloğlu, “Cehennem (Kelâm)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstan-

bul: TDV Yayınları, 1993), 7/227-233, 228-229. Bu grupta yer alanların delilleri hakkında 
geniş bilgi için bk. Tunçbilek, “Cennet ve Cehennem Halen Mevcut Mu”, 58-59. 

234  Eşʿarî, Makâlât, 339; Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 178; Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 102; 

Gölcük, “Cehmiyye”, 7/235. 
235  Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 190; Ebû Mutîʿ, Kitâbu’r-Redd, 232-233. 
236  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62b-63a. 
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tamamına yakını çeşitli âyet ve hadislere dayanmak suretiyle237 bu kategoride 

olan çocukların öldüğünde cennetlik olduklarını öne sürmüşlerdir. İkinci gö-

rüş ise Hammâd b. Zeyd ve İshak b. Râhûye gibi bazı ilk asır ulemânın ve 

Cebriyye’nin görüşü olup buna göre müminlerin çocuklarının âhiretteki du-

rumları hakkında herhangi bir hüküm vermeksizin tevakkuf etmek en doğru-

sudur.238 

Kâfirlerin çocukları hakkında ortaya atılan görüşler ise dört kısımda ele 

alınmaktadır. Birinci kısım onların cennetlik olduğunu ileri sürenlerin teşkil 

ettiği grup olup Ehl-i sünnet ulemâsı başta olmak üzere ulemânın kahir ekse-

riyetinin239 benimsediği görüştür. İkinci kısımdakiler müşriklerin veya kâfirle-

rin çocuklarının cehennemlik olduğunu öne sürenlerdir ki Hâricîlerin alt fırka-

sı olan Ezârika başta olmak üzere bazı Eşʿarî ve Selefî âlimler bu görüşü be-

nimsemiştir. Üçüncü kısımdakiler kâfirlerin çocukları için kıyamet gününde 

bir ateş hazırlanacağını ve onlara bu ateşe girmeleri emredileceğini, ateşe 

girenlerin kurtuluşa erip cennetle müjdeleneceğini, girmeyenlerin ise cehen-

neme atılacağını savunanlardır. Dördüncü gruptakiler ise bu hususta tevakkuf 

etmek gerektiğini öne sürenler veya bu hususta görüş belirtmeyenlerdir ki 

İmâm Ebû Hanîfe, Mâlik b. Enes (ö. 179/795), Ahmed b. Hanbel, İbn Tey-

miyye (ö. 622/1225) gibi bazı Ehl-i sünnet ulemâsı ile bir takım Hâricî ve Şiî 

âlimler bu görüştedir. 240 

 
237  Örneğin bk. et-Tûr, 52/21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 312-313; Buhârî, Sahîh, Cenâiz, 

92. 
238  Ebû Abdullah el-Hüeyin b. el-Hasan el-Halîmî, el-Minhâc fî Şuʿabü’l-Îmân, thk. Hilmi 

Muhammed Fûde, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1399/1979), 1/159-160; Yusuf Şevki Yavuz, “Ço-

cuk (Kelâm)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 
8/359. Çocukların genel olarak dinî konumu hakkında ayrıca bk. Halîmî, el-Minhâc, 1/157-

159. 
239  Örneğin bk. Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 211. 
240  İbn Hazm, el-Fasl, 3/106; Halîmî, el-Minhâc, 1/157, 158; Kâdî Abdülcebbar, Usûli’d-Dîn, 

477-479; Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 211-212; Ayrıca geniş bilgi için bk. Yavuz, “Çocuk 

(Kelâm)”, 8/359-360. Müşriklerin çocuklarının ahiretteki durumları hakkında ayrıca geniş 

bilgi için bk. Hafzullah Genç, Osman Aydın, “Hadis ve Kelâm İlimleri Açısından Müşrik 

Çocuklarının Ahiretteki Durumları I Cennetlik Oldukları Görüşleri Özelinde”, İslâmî Araş-
tırmalar 32/3 (2021), s.642-663. 
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1.5.8. Şefaat 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de nebilerin ve sâlihlerin ahirette büyük günah 

işleyen kullara olan şefaatinin hak olduğuna inanmanın Ehl-i sünnet’in bir 

alâmeti olduğu belirtilmektedir.241  

Şefaat bir terim olarak “Âhirette peygamberlerin ve sâlihler ve velîler 

gibi kendilerine izin verilen kimselerin müminlerin bağışlanması için Al-

lah’tan niyazda bulunmaları” anlamına gelmektedir.242  

Tarih boyunca şefaate ilişkin olarak tartışılan hususları üç kısımda ele 

almak mümkündür. Bunlardan ilki şefaatin varlığı ve yokluğu hakkındadır. 

Ehl-i sünnet ulemâsı başta olmak üzere, Şîa, Muʿtezile ve Havâric gibi çeşitli 

mezheplere mensup ulemânın ekserisi, keyfiyeti hususunda ihtilaf etmekle 

birlikte şefaatin varlığında ittifak etmişlerdir. Ancak Cehmiyye âhiretle ilgili 

diğer bazı hususları inkâr ettiği gibi şefaati de inkâra gitmiştir.243 Ayrıca Os-

man el-Kırmânî’nin (ö. 641/1243’ten sonra) Cehmiyye’nin alt fırkaları ara-

sında saydığı Meyliyye adlı fırkanın da şefaati inkâr ettiğini belirtmiştir. Zira 

onlara göre şefaat adeta iltimas geçmek demektir. Dolayısıyla şefaat “Hiçbir 

babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdın da babasından hiçbir yarar 

sağlayamayacağı bir günden korkun.”244 ve “İşte o gün kişi kardeşinden, 

annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.”245 âyetlerine ters 

düşmektedir.246 

İkinci husus şefaat etmeye yetkili olan kişi veya kişilerin kim olduğu 

meselesidir. Müminlerin cennetteki derecelerinin ziyadeleşmesi açısından Hz. 

Peygamber’in müminlere şefaatinin hak olduğu ancak kâfirlere herhangi bir 

şefaatin söz konusu olmadığı hususunda İslâm âlimleri ittifak etmişlerdir.247 

Diğer kullara gelince, yine İslâm âlimlerinin önemli bir kısmı, Allah indinde 

önemli dereceleri bulunan, melekler, sahâbîler, âlimler, velîler, sıddîklar ve 

 
241  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58b. 
242  Mustafa Alıcı, “Şefaat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayın-

ları, 2010), 38/411. 
243  Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 97, 75; Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 235. 
244  Lokmân 31/33. 
245  el-ʿAbese 80/34-35. 
246  Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 187-188. 
247  Kâdî Abdülcebbar, Şerhu Usûlil’l-Hamse, 687-688. 
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sâlihler gibi bir takım zevâtın da O’nun izniyle şefaat edebileceklerini öne 

sürmüşlerdir. Şiî âlimler ise bu kimselere imamları da dâhil etmişlerdir.248 

Şefaatle ilişkili olarak tartışılan diğer bir husus ise, şefaatin büyük gü-

nah işleyerek tövbe etmeden ölen kişiler için mi; veyahut küçük günah işleye-

rek tövbe etmeden ölen kişiler için mi olduğu hususudur. Bu konuda mezhep-

ler arasında sistemleşen fikirleri üç kısımda ele almak mümkündür. 

Muʿtezile’den Ebû Huzeyl Allâf’ın (ö. 235/849-50[?]) savunduğu birinci gö-

rüşe göre şefaat yalnızca küçük günah işleyenler içindir. Birinci görüşe yakın 

olan ikinci görüşe göre ise, şefaat yalnızca müminler içindir. Dolayısıyla bü-

yük günah işleyerek ölen kimseler fâsık, hatta zâlim veya fâcir olduklarından 

şefaate müstahak değildir. Hâricîler ve Muʿtezilî âlimlerin büyük bir kısmı bu 

görüşü savunmaktadır.249 Ehl-i sünnet ve Şiî âlimlerine göre ise şefaat büyük 

günah işleyerek tövbe etmeden ölen müminler içindir.250  

1.5.9. Kevser Havzı 

Müellif ayrıca Hz. Peygamber’in âhirette kevser havzının bulunduğunu 

ve ümmetini bu havızdan su içireceğini belirterek, buna inanmayı Ehl-i sün-

net’in alâmetleri arasında saymakta, Cehmiyye’nin buna inanmadığını belirt-

mektedir. 

Terim anlamıyla “Hz. Peygamber’in âhirette bulunan ve ümmetiyle ya-

nı başında buluşacağı havuz veya nehir” olarak ifade edebileceğimiz havz-ı 

kevser, Kur’ân’da olduğu gibi yer almamakta ancak çeşitli hadislerde251 varlı-

ğından bahsedilmektedir.252 Hz. Peygamber’in bu havzın yanı başına kimleri 

alıp kimleri almayacağı ve hatta alamayacağı hususu tarih boyunca ulemâ 

 
248  Geniş bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Şefâat (İslâm’da Şefaat)”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38/413, 414. 
249  Kâdî Abdülcebbar, Şerhu Usûlil’l-Hamse, 687-691. 
250  Saʿdeddin Mesʿûd b. Ömer et-Teftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, thk. Abdurrahman ʿUmeyre, 

(Beyrut: ʿAlemü’l-Kütüb, 1419/1998) 5/157 v.d.; Ömer Nesefi, İslam İnancının Temelleri 

Akâid, haz. Aykut Edibali, (İstanbul: Bayrak Yayıncılık, t.y.), 82; Ayrıca geniş bilgi için 
bk. Yavuz, “Şefâat”, 38/413-414. 

251  Örneğin bk. Buhârî, Sahîh, Rikâk, 53, Megâzî, 17, 27, Cenâiz, 73; Müslim, Sahîh, Salât, 

53; Tirmizî, Sünen, Tefsir, 89, Sıfatü’l-kıyâme, 14; Ebû Dâvûd, Sünen, Sünnet 23. 
252  Mustafa Ertürk, “Havz-ı Kevser”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1997), 16/546. 
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arasında tartışılmış ve bazı siyasî-itikadî fırkalar söz konusu rivayetleri kendi 

düşüncelerine göre yorumlamışlardır.253  

Ancak havzın varlığı hakkında sistemleşen görüşleri üç kısma ayırmak 

gerekmektedir. İlki İmâmiye Şîası da dahil olmak üzere İslâm âlimlerinin 

büyük çoğunluğunun benimsediği havzın hak olduğuna dayanan görüştür. Bu 

grupta yer alan ulemâ konuyla ilgili nakledilen haberlerin sahih, mütevâtir 

veya meşhur olduğu kanaatini taşımaktadırlar. Bu âlimlere göre mevzubahis 

olan haberlere itimat etmek gerekmektedir ve ayrıca havz-ı kevserin başına 

varmak Hz. Peygamber’in ümmetine olan bir lütfudur.254 İkinci görüş ise kev-

ser havzının varlığını kabul ettiği halde bunun “Allah’ın rızâsı” anlamına 

gelen bir mecâz veya temsil olduğunu iddia etmektir. Bu görüş de Muʿtezilî 

âlimler başta olmak üzere bazı Şiî grupların da benimsediği bir görüştür. 

Üçüncü görüş ise, kevser havzının inkâr edilmesidir ki Cehmiyye başta olmak 

üzere Havâric ve Dırâriyye’nin benimsediği görüş budur.255 

1.5.10. Rü’yetullah 

Müellif müminlerin Allah’ı âhirette keyfiyet ve teşbih olmaksızın göre-

bileceğine inanmanın Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden birini olduğunu belirten 

müellif, rü’yet görüşünü inkâr edenlerin ancak Mutezilî ve Neccârî olduklarını 

belirtmektedir.256 

Terim anlamıyla müminlerin Allah’ı âhirette görmesi manasına gelen 

bu terim ilm-i kelâmın konusu olup, tarih boyunca üzerine çeşitli tartışmalar 

yapılmış lehte ve aleyhte görüşler irad olunmuştur.257 Allah’ın âhirette görül-

mesi hususunda sistemleşen görüşleri iki kısımda ele almak mümkündür. Ehl-i 

sünnet âlimlerinin savunduğu birinci görüşe göre rü’yet âhirette müminler 

için mümkün fakat kâfirler için imkânsızdır. Ehl-i sünnet’in bu hususta da-

yandığı en büyük delil ise “Oysa o gün bazı yüzler rablerine bakarak mutlu-

 
253  Bu yorumlar ve tahlilleri hakkında geniş bilgi için bk. Ertürk, “Havz-ı Kevser”, 16/547-

548. 
254  Örneğin bk. İbn Hazm, el-Fasl, 3/84. 
255  Eşʿarî, Makâlât, 339. Ebû Mûtî, Cehmiyye’nin söz konusu görüşünü “Kabriyye” adlı alt 

fırkasına nispet etmektedir. Geniş bilgi için bk. Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 235-237; Ömer 

Nesefî, Akaid, 87; Ertürk, “Havz-ı Kevser”, 16/547-548. 
256  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 59b. 
257  Temel Yeşilyurt, “Rü’yetullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2008), 35/311. 
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lukla parıldayacak.”258 âyetleridir. Bu grupta yer alan Ebû Hanîfe el-Fıḳhu’l-

ekber adlı eserinde müminlerin Allah Teâlâ’yı arada herhangi bir mesafe ol-

maksızın, teşbihsiz ve keyfiyetsiz baş gözleri ile göreceğini vurgulamakta-

dır.259 Mürcie’nin önemli bir kısmı başta olmak üzere Cehmiyye, Muʿtezile, 

Hâriciyye ve Zeydiyye’nin savunduğu ikinci görüşe göre ise âhirette Allah’ın 

görülmesi imkânsızdır. Bu grupta yer alan ulemâ, insanların dünyada Allah’ı 

görmelerinin mümkün olmadığı gibi âhirette de görmelerinin mümkün olma-

yacağını belirterek, bazı âyetleri260 delil olarak sunmaktadırlar.261 

1.5.11. Ölülerin Ardından Dua ve İstiğfâr 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de ölen müminler için yapılan duanın makbul 

olduğunun ve bunun onlar için adeta bir sadaka hükmünde olup faydalı oldu-

ğunun bilinmesi de Ehl-i sünnet’in alametleri arasında zikredilmiş, ardından 

duanın ölülere herhangi bir faydası olmadığını iddia etmeleri sebebiyle Mute-

zilîler “melun” olarak eleştirilmiştir.262 

Ölülere dua konusu genelde kabir ziyaretleri babında değerlendirip te-

mas edilen önemli bir husustur. Hz. Peygamber’in ilk zamanlarda şirk tehlike-

si sebebiyle kabir ziyaretlerini yasakladığı, söz konusu endişenin ortadan 

kalkması nedeniyle daha sonra bunu hoş gördüğü ve tavsiye ettiği kaynaklar-

da nakledilen bilgilerle sabittir. Örneğin bir hadisinde Hz. Peygamber “Sizlere 

kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Fakat bundan sonra kabirleri ziyaret edi-

niz. Çünkü kabirleri ziyaret etmede ibret ve öğüt alma vardır.” buyurarak 

durumu ifade etmiştir.263 Ölülere dua konusu da kabir ziyaretlerinde dikkat 

edilmesi gereken hususlar arasında ele alınmış. Hz. Peygamber müminlere 

kabir ziyaretlerini tavsiye ettiği gibi bazı hadislerde ölüler için dua ve istiğfar 

etmelerini de tavsiye ve teşvik etmiştir.264 Bu gibi delillerden yola çıkan Ehl-i 

 
258  el-Kıyâme 75/22-23. 
259  Ebû Hanîfe, Beş Eser, s.57. 
260  Örneğin bk. el-Enʿam 6/103; el-Bakara, 2/55; en-Nisâ 4/153; el-Aʿrâf 7/143. 
261  Kirmânî, el-Kenzu’l-Hafî, 178-179; Kâdî Abdülcebbar, el-Mugnî, 4/139 v.d.; A. Mlf., 

Şerhu Usûlil’l-Hamse 264-269; Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 74-75, 86; Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-
Redd, 223-224; Pezdevî, Usûli’d-Dîn, 83 v.d.; Teftazanî Şerhu’l-Makâsıd, 4/181-187; İbn 

Hazm, el-Fasl, 2/242-248; Nesefi, Akaid, 57-60. 
262  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58a. 
263  Müslim, Sahîh, Cenâiz, 106; Ebû Dâvûd, Sünen, Cenâiz, 81; Tirmizî, Sünen, Cenâiz, 60. 
264  Örneğin bk. Müslim, Sahîh, Cenâiz, 108, 102; Ebû Dâvûd, Sünen, Cenâiz, 81. 
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sünnet âlimleri ölüye dua etmenin sünnet olduğunu ve dolayısıyla bu duanın 

ölülere faydalı olduğunu belirtmiştir.265 Muʿtezile ise ölünün ardından dua 

etmedin veyahut sadaka vermenin hiçbir faydası bulunmayacağını iddia ede-

rek bu görüşlerine “İnsana çabasının karşılığından başka bir şey yoktur.”266 

ve “Siz ancak dünyada yapıp ettiklerinizin karşılığını göreceksiniz.”267 âyetle-

rini delil olarak göstermektedir.268 

1.6. Nübüvvet 

1.6.1. Resûl ve Nebî 

Müellif eserinde Allah’ın tarih boyunca yüz yirmi dört bin resûl ve nebî 

gönderdiğini, Hz. Muhammed’in ise son peygamber olduğunu, ondan sonra 

hiçbir peygamber olmadığını belirtmektedir.269 

Genelde resûl ve nebî kavramları müteradif olarak kullanılmakla bera-

ber Ehl-i sünnet ulemâsı arasında bu hususta farklı görüşler mevcuttur. Ehl-i 

sünnet’in önemli bir kısmı “resûl” kavramının kendisine kitap ve şeriat veri-

len peygamberler için kullanıldığını, “nebî” ise kendisine herhangi bir kitap 

nâzil olmayan ve insanları gönderildiği zaman diliminde tahrif edilmemiş 

olarak var olan ilahi kitaba davet eden peygamberlere denildiğini savunmuş-

tur.270 Bir kısmı nebînin resûlden daha geniş bir anlama sahip olduğunu öne 

sürerek her resûlün nebî olduğunu fakat her nebînin resûl olmadığını vurgu-

lamıştır. Bazısı nebîlerin müminlere, resûllerin ise küffara gönderildiğini iddia 

etmiş, bazıları ise insanlar için insanların arasından seçilen perygamberin 

nebi, melekler arasından seçilen peygamberin ise resûl olduğunu öne sürmüş-

tür. Muʿtezile mütekellimleri ise resûl ile nebî kavramları arasında herhangi 

bir farkın olmadığını belirtmişlerdir.271  

 
265  Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Nesefi, Akaid, 89;  
266  en-Necm 53/39. 
267  el-Yâsîn 36/54. 
268  Geniş bilgi için bk. Mustafa Özel, “Ölünün Ardından Kur’ân-ı Kerîm Okunmasının Dinî 

Dayanakları”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 7 (2006), 482-484. 
269  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 64a. 
270  Bağdâdî, el-Fark, 269. 
271  Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 153-154. Ayrıca geniş bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Peygam-

ber”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34/258-
262, s.258. 
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Peygamberlerin sayıları hakkında ise çeşitli rakamlar mevcuttur. 

Kur’ân’da adı geçen 24 peygamber yer almakta olup, hadislerde ise272 313 

resûl ve 124 000 nebînin bulunduğu bahsedilmektedir.273 İlk peygamberin Hz. 

Âdem, son peygamberin ise Hz. Muhammed olduğu da âyetlerle sabittir.274 

Ehl-i sünnet ulemâsının tamamına yakının görüşü de böyledir. Buna karşın 

Mecûsîler insanlığın ilk atasının Gilşâh adlı kişi olduğunu ve Geyumert-

Keykûmert adıyla da bilindiğini öne sürerek Hz. Adem’i inkâr etmiştir. Yine 

Mecûsîler hâtemü’l-enbiyânın Zerdüşt olduğunu öne sürerek Hz. Muham-

med’in son peygamber olmasını inkâra gitmiştir. Ayrıca ibâhî gruplardan biri 

olan Hürremiyye275 peygamberlerin asla sona ermediğini ve ermeyeceğini, 

resûllerin ardı sıra sürekli geleceğini iddia etmişlerdir.276 

1.6.2. Mûcizeler 

Müellif bir başka maddede peygamberlerin kullar için birer mûcize teş-

kil ettiğini belirtmekte ve bunu Ehl-i sünnet’in alametleri arasında saymakta, 

Kerrâmiyye’nin Hz. Peygamber’i Allah’tan gelen bir delil/mûcize olarak ka-

bul etmediklerini belirtmektedir.277  

Terim olarak “peygamberlerin elinde peygamber olduklarını ispatla-

mak için Allah tarafından yaratılan olağanüstü olaylar” şeklinde tarif edebi-

leceğimiz bu kavram, insanları acziyet içerisinde (mûciz olarak) bıraktığı için 

mûcize olarak anılmıştır.278 Mûcizeler ilm-i kelâmda, idrak edilmeleri bakı-

mından insanların duyularına hitap eden “hissî/kevnî mûcizeler”, vahye daya-

nan “haberî mûcizeler”, akıl yürütme gücüne dayanan “aklî veya manevî 

mûcizeler” olmak üzere üç kısımda ele alınmaktadır. Amaçları bakımından 

ise inkârcıları acze düşürüp hidayete vesile olan “hidayet mûcizeleri”, ilâhi 

bir yardımdan ibaret olan “yardım mûcizeleri”, küfürde ısrarcı olan kavimle-

 
272  Örneğin bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 187, Buhârî, Sahîh, Tevhid, 19. 
273  Yavuz, “Peygamber”, 34/258. 
274  el-Bakara 2/37, 89, Âl-i İmran 3/3-4, 33, el-Mâide, 2/27-29. 
275  Hürremiyye hakkında geniş bilgi için bk. Saleh Muhammedoğlu Aliev, “Hürremiyye”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 18/500-501. 
276  Geniş bilgi için bk. Bağdâdî, el-Fark, 269-270. 
277  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 64a-b. 
278  Geniş bilgi için bk. Kâdî Abdülcebbar, el-Mugnî, 168 v.d.; Halil İbrahim Bulut, “Mûcize”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2020), 30/348. Ayrıca 
bk. Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 170-171. 
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rin helâkını ele alan “helâk mûcizeleri” olmak üzere üç kısımda değerlendiri-

lir.279  

Mûcizelerin peygamber haricindeki kişiler tarafından gösterilip göste-

rilmeyeceği hususunda da mezhepler arasında ihtilaf söz konusudur. İslâm 

âlimlerinin çoğu mûcizeleri peygamberlere hasrederken, Şîa’dan bir grup 

imamların da mûcize gösterebileceklerini iddia etmiş; Neccâriyye ilahlık iddi-

asında bulunanların mûcize göstermesini imkân dahilinde değerlendirirken 

nübüvvet iddiasında bulunan yalancı peygamberlerin mûcize göstermesini 

imkânsız olarak addetmiştir. Ayrıca bazı sûfî grupların yanı sıra İbâhiyye de 

sâlih kimselerin mûcize gösterebileceğini öne sürmüştür.280  

İslâm kelâmcılarının ve filozoflarının önemli bir kısmı mûcizeyi kabul 

edip, mûcizenin peygamberlerin hak olarak bilinmesinde ve dinin yayılmasın-

da gerekli olduğunu öne sürerken, Kerrâmiyye’nin tamamı ile Hâricîlerin 

İbâdiyye kolu peygamberlerin mûcizeye ihtiyaç duymadığını, onların kavim-

lerine yalnızca kendilerinin Allah’ın resûlü olduğunu söylemelerinin yeterli 

olduğunu öne sürmüşlerdir.281 Bu eğilimi Kaderiyye’den Sümâme b. Eşres’in 

(ö. 213/828) görüşlerinde de müşahede etmek mümkündür. Zira Bağdâdî, 

Sümâme’nin nebîlerin kendi şeriatlerinin doğruluğundan başka hiçbir mûci-

zeye ihtiyaç duymadığına inandığını belirtmiştir.282 

Yukarıda Kerrâmîlerle ilgili nakledilen hususta müellifin bunu vurgula-

dığı ortadadır. Zira Kerrâmiyye peygamberlerin varlığını başlı başına bir delil 

olarak kabul etmiş, hatta sırf bu nedenle onların peygamberliklerini ispat et-

mek için herhangi bir mûcizeye ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir. 

 
279  Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 171-172; Bulut, “Mûcize”, 30/349-350. İslâm mezhepleri arasında 

burada zikredilen taksimlerle ilgili çeşitli ihtilaflar mevcuttur. Bu hususlar konumuzun dı-
şında olduğundan, söz konusu anlaşmazlıkları burada ele almak tarafımızca uygun görül-

memiştir. Bu ihtilaflar hakkında geniş bilgi için bk.Yasin Ulutaş, İslâm Düşüncesinin Te-

şekkül Döneminde Mûcize Anlayışları (Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018), 88-109. 
280  Eşʿarî, Makâlât, s.317-318. 
281  Bağdâdî, el-Fark,165-166; Eşʿarî, Makâlât, 117. Ayrıca bu hususta geniş bilgi için bk. Halil 

İbrahim Bulut, Nübüvveti İspat Açısından Hissî Mûcizeler, (İstanbul: Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2001), 99-101. 
282  Bağdâdî, el-Fark, 271. 
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1.6.3. İsrâ ve Miʿrac Olayı 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’nin müellifi, isrâ ve miʿrac olayının hak oldu-

ğuna, Hz. Peygamber’in miʿraca uyanık bir vaziyette çıktığına ve orada gök-

yüzü ve yeryüzü melekûtunu, cenneti ve cehennemi gördüğüne; Allah 

Teâlâ’yı ise baş gözüyle değil kalben gördüğüne inanmayı Ehl-i sünnet’in 

alametlerinden saymaktadır. Mutezilîlerin isrâyı kabul edip miʿracı inkâr et-

tiklerini de belirtmektedir.283 

Sözlükte “gece yürüyüşü” anlamına gelen “isrâ”, terim olarak “Hz. 

Peygamber’in bir gece Mescîd-i Haram’dan Mescîd-i Aksâ’ya gelişini” karşı-

lamaktadır. Sözlükte “yukarı çıkma vasıtası” anlamına gelen “miʿrâç” ise 

terim olarak, “Hz. Peygamber’in Mescîd-i Aksâ’dan gökyüzüne yükseltilmesi” 

manasında kullanılmaktadır.284 İsrâya Kur’ân’da “Bir gece, kendisine bazı 

âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek 

kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir.”285 

âyeti işaret etmekte, miʿrac ise birçok sahih hadiste ele alınmaktadır.286  

İsrâ ve miʿrac olayı İslam âlimleri tarafından üç vecihle tartışılmıştır. 

Bunlardan ilki, isrâ ve miʿracın kabul edilip edilmemesi hususudur. İsrâ âyet-

le, miʿrac ise nakillerle sabit olduğundan bu hususta, isrânın zaten inkâr edi-

lemeyeceği, miʿracın ise inkâr edilmeye müsait olduğu yahut da isrânın 

inkârının küfre götürdüğü, miʿracın inkârının ise küfre götürmediği gibi bir 

yaklaşım söz konusudur.287 Bu yaklaşımı göz önünde bulunduran Ebû Hanîfe, 

isrâ hakkında herhangi bir şüphe bulunmadığından olsa gerektir ki, bu hususa 

hiç değinmeden miʿracın hak olduğunu belirtmiş ve miʿracı reddedenlerin 

birer sapık ve bid’atçı olduklarını vurgulamıştır.288 İmâm Mâtürîdî ise bu hu-

 
283  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 58b, 64b-65a. 
284  Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Muʿcemü’l-Müfehres, (Kahire: Dâru’l-Kütübü’l-Mısriyye, 

1364), 456.  
285  el-İsrâ 17/1. 
286  Örneğin bk. Buhârî, Sahîh, Salât, 1, Enbiya 5, Tevhid 37; Müslim, Sahîh, Fezâil, 164, İman 

259, 262-263. 
287  Said Havva, el-Esas fi’s-Sünne: Sîretü’n-Nebevviyye, çev. Abdürrahim Ali Ünal v.d., (İs-

tanbul: Aksa Yayın Pazarlama, 1989), 1/388; Mehmet Azimli, “İsra ve Miraç Olayları Üze-

rine Bazı Mülahazalar”, Bilimname 16/1 (2009), 43. 
288  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 58. 
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susta nakledilen hadislerin mütevâtir olmadığını belirtmiştir.289 Ancak miʿracı 

da inkâra gitmemiştir. Bu hususta Hanefî-Mâtürîdî gelenekteki görüş, isrâ ve 

miʿracın kabulü yönündedir. Onlara göre, Necm Sûresi 53/2 ve 17. âyetleri 

başta olmak üzere, miʿracla ilgili olduğu öne sürülen âyetlerin hiçbirinin ko-

nuya delâleti sarih ve kesin değildir. Vârid olan hadisler de mütevâtir değildir. 

O halde İsrâ’nın kabulü ve miʿracın reddi kişiyi küfre götürmemekle birlikte, 

söz konusu hadisler meşhur derecesine ulaştığından miʿracı inkâr eden kişiler 

inançlarına bid’at karıştırmış olurlar.290 Bu hususta diğer bir görüş ise Ceh-

miyye’ye aittir. Zira Malatî, Cehmiyye’nin alt fırkalarından birinin isrâyı 

inkâr ettiğini belirtmektedir.291 

İkincisi isrâ ve miʿracın bedenen olup olmadığı meselesidir. Bu hususta 

selef ve halef döneminde ulemâ arasında çetin tartışmalar yaşanmıştır. Bazı 

âlimler bunun sadece ruhen yaşandığını; hem Said b. Cübeyr (ö. 94/713), 

Ebu’l-Hasan el-Eşʿarî (ö. 324/935-36), İbn Ebi’l-İzz (ö. 792/1390) ve Tef-

tazânî (ö. 792/1390) gibi bazı âlimler ise bedenen hem de ruhen olduğunu öne 

sürmüşlerdir.292 Bu grupta yer alan ulemâ, Allah’ın bu olayı adeta bir imtihan 

sebebi kıldığını,293 bu hususta yeteri kadar delil mevcut olduğunu, bunun ta-

mamen Allah’ın iradesi ve kudretiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini öne sür-

müşlerdir.294 İsrâ ve miʿracın bedenen değil ruhen gerçekleştiğini öne sürenle-

rin sığındığı delillerden biri Muâviye’nin “İsrâ Allah’tan gelen sâdık bir rü-

yadan ibaretti.” sözüne Hasan Basrî’nin itiraz etmediğini hususudur ki bu ve 

benzeri nakillerle görüşlerini temellendirmeye çalışmışlardır295 ki miʿracın 

 
289  Geniş bilgi için bk. Yasin Ulutaş, Mûcize Anlayışları, 156, 157. 
290  Geniş bilgi için bk. Teftazânî, Şerhu’l-Akâid, 132 v.d.; Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 

154. 
291  Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 75. 
292  Geniş bilgi için bk. Sadreddin Ali b. Ali b. Muhammed İbn Ebi’l-İzz el-Hanefî, Şerhu’t-

Tahâviyye fi’l-Akîdeti’s-Selefiyye, thk. Ahmed Muhammed Şâkir, (Riyad: y.y., 1417), 195 

v.d.; Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 154. 
293  el-İsrâ 17/60. 
294  Geniş bilgi için bk. Teftazânî, Şerhu’l-Akâid, 132-133; Salih Sabri Yavuz, “Miʿrac”, Türki-

ye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara, TDV Yayınları 2020), 30/133. 
295  Geniş bilgi için bk. Ahmed Ağırakça, “Kaynaklar Işığında İsrâ ve Miraç Olayı”, Mardin 

Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-Artuklu Akademi 1/2 (2014), 16-21; Yavuz, 
“Miʿrac”, 30/133; Ulutaş, Mûcize Anlayışları, 161-162. 
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ruhen olduğunu benimseyenlerin arasında Hz. Aişe, İbn Mesʿûd ve Ebû 

Hûreyre gibi bazı sahabiler mevcuttur.296 

Üçüncü husus ise Hz. Peygamber’in miʿracda Allah’ı dünya gözüyle 

görüp görmediği meselesidir. Bu hususta da ulemâ üç görüşe meyletmiştir. 

Ebü’l-Hasen el-Eşʿarî’nin de içinde olduğu bazı âlimler Hz. Peygamber’in 

Allah’ı baş gözüyle gördüğünü, İbn Ebi’l-İzz ve Teftazânî gibi bazı ulemâ da 

kalp gözüyle gördüğünü öne sürmüştür. Saʿîd b. Cübeyr gibi bazı âlimler de 

bu hususta kararsız kalıp tevakkuf etmiştir.297 Hz. Peygamber’in rabbini baş 

gözüyle gördüğünü iddia edenler bunu “Öyle ki, iki yay kadar hatta daha 

yakın oldu.”298 âyetine dayandırmıştır. Kaynaklara bakıldığında bu âyetin Hz. 

Peygamber ile Cebrâil arasını anlattığını öne süren haberler olduğu gibi Hz. 

Peygamber ile Allah arasını ifade ettiğini öne süren haberler de mevcuttur. 

Bunu kabul etmeyip ruhen gerçekleştiğini öne sürenler de söz konusu âyette 

Allah’ın değil Cebrâil’in kastedildiğini öne sürmüştür.299 İlk dönem Hâricîler-

den olan Rebiʿ b. el-Habîb el-Ezdî’nin (ö. 180/796 [?]) Hz. Peygamber’in 

miʿracda Allah’ı görmediğini iddia etmesi, gördüğünü iddia eden kişileri de 

müfteri olarak addetmesi bu anlamda dikkate değerdir.300 Şîa’da ise imamları 

kutsîleştirme bağlamında Hz. Peygamber’in Allah’ı görmesinden ziyade 

imamları gördüğüne ve onlarla görüştüğüne inanılmaktadır.301 

1.6.4. Nübüvvetin Velâyetten Üstünlüğü 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’nin müellifi, hiçbir mahlûkatın peygamberler-

den daha faziletli olmayacağını belirterek, evliyanın enbiyadan daha faziletli 

olduğunu iddia etmenin İbâhiyye’ye ait olduğunu vurgulamaktadır.302  

Tarihte nübüvvetin velâyetle kıyaslanması ve bu bağlamda yapılan tar-

tışmalar, ilk kez hicrî III. asırda (m. IX. asır) Ebû Saîd el-Harrâz (ö. 277/890 

[?]), Sehl et-Tusterî (ö. 283-896) ve Hakim et-Tirmizî (ö. 320/932) ile başla-

 
296  Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 154. 
297  Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 154. 
298  en-Necm 53/9. 
299  Geniş bilgi için bk. Ağırakça, “İsrâ ve Miraç Olayı”, 21-23. 
300  Ulutaş, Mûcize Anlayışları, 89. 
301  Ulutaş, Mûcize Anlayışları, 92. 
302  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 59b. 
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mıştır. Veliliğin üstünlüğünü ele alan Hakim et-Tirmizî’nin Hatmü’l-evliyâ 

adlı eseri ile konu yazılı hale gelmiştir. Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Tir-

mizî’nin görüşlerini benimseyerek sistematize etmesi, İbnü’l-Arabî ile birlikte 

konunun yeniden gündeme gelmesine sebep olmuş, hatta Osmanlı âlimleri 

tarafından303 XVII. yüzyılda bile tartışılmıştır.304 Bu hususta iki temel görüş 

mevcuttur. Bunlardan ilki, Tirmizî başta olmak üzere adları zikredilen 

ulemânın görüşü olan, nübüvvetin velâyet yönünün bazı açılardan nübüvvet 

yönünden daha üstün olduğu görüşüdür. Buna göre nebîler hem velâyet hem 

de nübüvvet yönüne sahiptir. Velâyet ise nübüvvet gibi vehbî olup, bazı hu-

suslarda nübüvvetten üstündür ve nübüvvetin Hakk’a dönük yüzüdür. Çünkü 

velîler keşf, ilham ve keramet yoluyla elde ettikleri bilgileri Cebrâil aracılığıy-

la değil, bizatihi Cebrâil’in de aldığı kaynaktan alırlar. Ayrıca nebîlerin so-

nuncusu bulunduğu gibi velîlerin de sonuncusu vardır. Bir diğer husus ise 

nübüvvetin sona ermiş olsa da velâyet henüz devam etmektedir.305 İkinci gö-

rüş ise Ehl-i sünnet’in ulemâsının kahir ekseriyetinin benimsediği görüş olan 

nebîlerin evliyadan üstün olduğunu savunan görüştür.306 Bu hususta İbn Tey-

miyye ve takipçileri başta olmak üzere Osmanlı ulemâsından Ahmed Rûmî 

Akhisârî gibi bazı zevat, konuyla ilgili görüş beyan etmiş ve birinci görüşü 

reddetmektedirler. İbn Teymiyye bu düşüncenin batıl olduğunu belirtmekte ve 

 
303  Bu husus Osmanlı âlimlerinden Ahmed Rûmî Akhisârî’nin eserlerine konu olmuş, Akhisârî 

“Risâletün fî enne’n-nübüvve efdal mine’l-velâye” adında bir eser telif ederek İbnü’l-Arabî 

ve Tirmizî’yi eleştirmiştir. Akhisârî ise Kadızâde Mehmed Efendi’ye yakın görüşleriyle bi-
linen bir simadır. Geniş bilgi için bk. Ali Durmuş, “Ahmed Rûmî Akhisârî’nin Risâle fî 

Enne’n-Nübüvve Efdal mine’l-Velâye Adlı Eseri ve Tasavvuf Eleştirisi”, Bartın Üniversi-

tesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi 14 (2020), 383-418. 
304  Geniş bilgi için bk. Ali Durmuş, “Ahmed Rûmî Akhisârî’nin Risâle fî Enne’n-Nübüvve 

Efdal mine’l-Velâye Adlı Eseri”, 392 v.d. 
305  İbn Hazm, el-Fasl, 3/592; Eşʿarî, Makâlât, 318; Ahmet Avni Konuk, Muhyiddîn İbnü’l-

Arabî Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, (İstanbul: y.y. 2013), 203-205, 208-210, 212, 

667-670; Temel Yeşilyurt, “Kelâm Açısından Velâyet-Nübüvvet İlişkisi”, Harran Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (1996), 390, 395, 400-402; Faruk Sancar, “Gazâlî Öncesi 

Sûfî Geleneğinde Nübüvvet Anlayışı”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

29 (2009), 45-50; Bernd Radtke, “İbnü’l-Arabî’nin Öncülerinden Biri: Hakîm Tirmizî ve 

Velâyet Görüşü”, çev. Salih Çift, Tasavvuf İlmî Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî 
Özel Sayısı-1), 9/21 (2007), 507; Tirmizî ve İbnü’l-Arabî’nin konuyla ilgili görüşleri hak-

kında ayrıca bk. Ali Durmuş, Osmanlı Hanefîlerinin Hanefîliğe Eleştirisi Kadızâdeliler Ha-

reketi (İstanbul: Ketebe Yayınları, 2021), 241-243; Ali Durmuş, “Ahmed Rûmî Ak-

hisârî’nin Risâle fî Enne’n-Nübüvve Efdal mine’l-Velâye Adlı Eseri”, 392-393. 
306  Bağdâdî, el-Fark, 270. 
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çeşitli deliller ileri sürerek nübüvvetin velâyetten üstün olduğunu vurgulamak-

tadır.307  

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’nin müellifi, bu görüşü Ebû Saîd el-Harrâz ve 

Sehl et-Tusterî gibi ulemâya nispet etmeksizin İbâhiyye’ye nispet etmesi de 

dikkate değerdir. Hicri IV. yüzyılda vefat eden Hakîm es-Semerkandî’nin es-

Sevâdü’l-aʿẓam adlı eserinde bu görüş aynı zamanda Kerrâmiyye’ye nispet 

edilmiş;308 hatta bu bilgi Osmanlı ulemâsından olan Akhisârî tarafından da 

yinelenmiştir.309 Bu iki bilginin Kerrâmiyye içerisinde ibâha fikrini benimse-

miş bazı kişilerin veya grupların bulunduğu bilgisiyle telafi edilmesi müm-

kündür.310 ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’nin müellifinin, yukarıda adları zikrolunan 

tasavvuf ehline isim belirtmeksizin bu fikri nispet ederek, bu ekole mensup 

olanları İbâhîlikle suçlamış olması da ihtimal dâhilindedir. Zira ilk sûfîlerden 

sonra zamanla ibâha fikrine meyleden bazı sûfî meşrep grupların türemesi, 

İbâhiyye’nin içerisinde Sûfiyye adıyla anılan bir zümrenin zuhur etmesine 

neden olmuştur.311 

1.6.5. Kerametler 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de evliyanın kerametlerinin hak olduğunun bi-

linmesi ve bunun inkâr edilmemesi de Ehl-i sünnet’in alâmetleri arasında 

zikredilmiş; Muʿtezile ve Neccâriyye’nin kerametleri inkâr ettiği belirtilmiş-

tir.312 

Dinî bir temele dayanan olağanüstü olaylar, zuhur ettiği duruma ve ki-

şiye göre mûcize, irhas, keramet, maûnet, istidrâc ve ihânet olmak üzere altı 

kısımda ele alınmaktadır.313 Keramet, terim olarak Allah’ın muttaki ve velî 

kullarından sâdır olan bir takım olağanüstü haller şeklinde tanımlanması 

 
307  Geniş bilgi için bk. M. Mustafa Çakmaklıoğlu, “İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velâyet Hak-

kındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki Eleştirileri”, Tasavvuf İlmî ve Aka-

demik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-I) 9/21 (2008), 216-220. 
308  Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 67. 
309  Ahmed Rûmî Akhisârî, Risâle fî enne’n-Nübüvve Efdal mine’l-Velâye, (İstanbul: Süleyma-

niye Yazma Eser Kütüphanesi, Harput 429/3), 38a. 
310  Hasan Onat, “İbâhiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV yayın-

ları, 1999), 19/253. 
311  Onat, “İbâhiyye”, 19/253-254. 
312  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 59b. 
313  Geniş bilgi için bk. Bulut, “Mûcize”, 30/350-352; M. Sait Özervarlı, “Hârikulâde”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 16/181-182. 
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mümkündür.314 Hicrî IV. asırdan sonra İslâm mütekellimleri arasında tartışı-

lan bu kavram Ebû İshak el-İsferâyinî (ö. 418/1027) ve İbn Hazm gibi bazı 

âlimler tarafından benimsenmemiş ve anlamı sınırlandırılmıştır.315 

Muʿtezile’nin kerameti reddetmesi kerametin kelâm âlimleri tarafından tartı-

şılmasına neden olmuştur. Muʿtezile’ye göre kerametin kabulü durumunda 

insanlar keramet ile mûcize arasını ayırt edemez. Bu durumda sihirbazlar ile 

veliler ve hatta veliler ile peygamberler de ayırt edilemez.316 

Şiî âlimler ve Ehl-i sünnet ulemâsı317 ise bazı farklılıklarla birlikte ke-

rameti kabul etmiştir. Ehl-i sünnet ulemâsı, kerametin tarifinde “nübüvvet 

iddiası olmaksızın” şerhini düşmenin Muʿtezile’nin bahsettiği söz konusu 

karışıklığı zaten önlediğini belirterek Muʿtezilenin görüşünü reddetmiştir. 

Ehl-i sünnet’te Hanefî-Mâtürîdî geleneğe göre kerametler zuhur ettiği kişinin 

yalancı peygamberlerden olduğuna delalet etmez, aksine onun hak bir pey-

gambere tabi olduğuna, onun Allah’ın velisi olduğuna, O’na düşman olmadı-

ğına delalet eder. İslâm’da dinine ve diyanetinde muhakkık derecesine varma-

yan kişi zaten velî olamaz.318 Ayrıca nebîler mûcizeleriyle inanmayanlara 

meydan okuyabilir ancak velîler kerametleriyle başkalarına meydan okuya-

maz, aksine bunları gizler.319 Ebû Hanîfe Fıḳhu’l-ekber’inde bu ayrıma dikkat 

çekerek, nebîlerin mûcizelerini, evliyanın kerametlerini ve gayri müslimlerin 

istidraclarını birbirinden ayırmış; evliyanın kerametlerinin hak olduğunu vur-

gulamıştır.320 Ehl-i sünnet’ten İbn Teymiyye ve ekolü ise kerametin manasını 

oldukça geniş tutarak her müminden zuhur edebileceğini öne sürmüş, ancak 

asıl kerametin, keramet göstermemekte olduğunu vurgulamıştır. Yani bir nevi 

keramet göstermeyen velileri gösterenlerden üstün tutmuştur.321 Şîa ise evli-

 
314  Halil İbrahim Bulut, “Harikulâde Olması Açısından Keramet ve Mûcize İlişkisi”, Sakarya 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2001), 331-332; Süleyman Uludağ, “Keramet”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 25/265. 
315  Örneğin bk. İbn Hazm, el-Fasl, 3/626 v.d.; Yusuf Şevki Yavuz, “Keramet (Kelâm)”, Türki-

ye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 25/268-269. 
316  Ebü’s-Senâ Mahmûd b. Zeyd Lamişî, et-Temhîd li-Kavaidi’t-Tevhîd, thk. Abdülmecid 

Türkî, (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1995), 91. Ayrıca bk. Bağdâdî, el-Fark, 271 
317  Bağdâdî, el-Fark, 253, 271. 
318  Kevseri, 91-92. 
319  Bağdâdî, el-Fark, 271. 
320  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 56. 
321  Bağdâdî, el-Fark, 271-272; Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 220-221; Uludağ, "Kera-

met", 25/266. 
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yanın kerametini kabul etmiş ancak imamların, hatta sefîr ve bâbların da ke-

ramet ve mûcize gösterebileceklerini öne sürmüştür.322 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de kerametlerin inkârının Neccâriyye’ye isnadı 

problemli gözükmektedir. Zira Neccâriyye’yi ele alan kaynaklarda böyle bir 

nispet bulunmamakla birlikte, Neccâriyye’nin mûcize hususunda, ilahlık iddi-

asında bulunan kimselerin mûcize göstermelerinin mümkünâttan olduğuna, 

peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişilerin ise mümkün olmadığına inan-

dıkları kaynaklarda nakledilmiştir. Bu inancı ise ilahlık iddiasında bulunan 

kişinin hâl ve hareketleri kendisini ele verebileceği; ancak nübüvvet iddiasıyla 

ortaya çıkan kişinin kendisini ele verecek herhangi bir ipucunun kendisinde 

bulunmadığı fikrine dayandırdıkları ifade edilmiştir. 323 Ancak evliyanın ke-

rameti hakkında herhangi bir fikirlerine rastlanmamıştır. 

1.7. Hilâfetin Kureyşliliği ve İmama İtaat 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de değinilen hususlardan biri de imametin Ku-

reyş’e ait olması hususudur. Müellife göre imamet Kureyş’e aittir, Kureyş 

dışından birinin imam olması câiz değildir. Ancak Müslümanların kendilerini 

yönetmesi için şûrâ yoluyla seçtikleri kişinin, hangi kabileden olursa olsun, 

sultanlığının câiz olduğunu da ilave etmektedir.324 Öte yandan kılıç gücüyle 

bir beldeyi ele geçiren kişinin, o beldenin sultanı olacağını, halife bu kişiye 

yönetme anlamında bir yetki vermese dahi fethettiği yerde onun hükümlerinin 

geçerli olacağını belirtmektedir.325 Ayrıca zalim bile olsa sultana itaatin hak 

olduğunu, kendisi görevini bırakana dek onun görevden uzaklaştırılamayaca-

ğını326 ve Müslümanlardan birinin üzerine haksız yere huruç edilmemesi ge-

rektiğini vurgulamaktadır.327 

Hilafetin Kureyşliliği meselesi tarih boyunca tartışılan ve üzerinde gö-

rüş belirtilen meselelerden biri olmuştur. Bu hususta oluşan görüşleri iki kı-

sımda incelemek mümkündür. Bunlardan ilki Hâricîlerin tamamının, 

 
322  Uludağ, "Keramet", 25/266. 
323  Eşʿarî, Makâlât, 317-318. 
324  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63b-64a. 
325  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63b 
326  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63b 
327  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57b. 
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Muʿtezile’nin büyük çoğunluğunun ve Mürcie’nin bir kısmının benimsediği 

görüş olan imametin yalnızca Kureyş’in değil, her ehil Müslümanın hakkı 

olduğu görüşüdür. Bunlara göre hangi kabileye mensup olursa olsun, isterse 

de köle olsun, kitap ve sünneti tatbik etmesi hususunda ehil olan her Müslü-

man imam olmaya hakkı vardır.328 İkincisi ise Ehl-i sünnet, Şîa, Muʿtezile’nin 

bir kısmı ve Mürcie’nin çoğunluğunun fikridir ki buna göre hilâfet Ku-

reyyş’ten olmalıdır.329 İmam Ebû Hanîfe, İmâm Şafiʿî, Ahmed b. Hanbel, 

Ebu’l-Hasan el-Eşʿarî, İmâm Mâtürîdî gibi birçok Ehl-i sünnet âlim bu görüşü 

benimsemiştir.330  

Müellif burada imametin Kureyş’e ait olduğunu zikrettikten sonra, 

muhtemeldir ki Osmanlı sultanlarının imametinin/hilâfetinin geçerli olduğunu 

kanıtlamak için ek bir izahata başvurmuş ve şûrâ yoluyla müminlerin kendile-

rini yönetmesi ve işlerini kendisine havale etmesi için seçtikleri kişinin imam-

lığının câiz olduğunu belirtmiştir. Hatta buna kılıç gücüyle bir memleketi 

fethedenin o toprakların sultanı olacağını da ilave etmiştir. Aslında bu görü-

şün, İmâm Mâtürîdî’nin görüşleriyle temellendirilmesi mümkündür. Zira 

İmâm-ı Mâtürîdî’nin emaneti ehline verme anlamında en muttaki, en müte-

deyyin, işleri en iyi yapan, en iyi kararları alabilecek durumda olan kişinin 

imamete lâyık olduğunu belirtmiş; ancak ashâb zamanında Hz. Peygamber’in 

sözüyle bunun Kureyş’e verildiğini de zikretmiştir.331 Osmanlı devrinde de 

zaman zaman bu tür tartışmalar yaşanmış ve Kanûnî (ö. 974/1566) zamanında 

ortaya atılan bu iddia hakkında Sadrazam Lutfi Paşa (ö. 970/1563) halifeliğin 

Kureyş’ten olmasının şart olmadığını belirterek Kanûnî’nin imametini tasdik 

etmiştir.332 Yine II. Abdülhamid (ö. 1909) döneminde Arapların Osmanlı’dan 

koparılması ve sultanın itibarsızlaştırılması için İngilizler Abdülhamid’in 

Kureyş’ten olmaması nedeniyle halife kabul edilemeyeceği iddia etmişlerdir. 

Bunun üzerine Cevdet Paşa (ö. 1895), tıpkı Lutfi Paşa gibi halifeliğin Ku-

 
328  İbn Hazm, el-Fasl, 3/158; Mehmed Said Hatiboğlu, “İslâm’da İlk Kavmiyetçilik: Hilâfetin 

Kureyşliliği”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (1978), 162; Eşʿarî, 

Makâlât, 130, 331-332. 
329  İbn Hazm, el-Fasl, 3/158; 
330  Hatiboğlu, “İslâm’da İlk Kavmiyetçilik”, 172-175. 
331  Hatiboğlu, “İslâm’da İlk Kavmiyetçilik”, 174. 
332  Azmi Özcan, “Hilâfet (Osmanlı Dönemi)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/546 
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reyş’ten olmasının şart olmadığını, Hz. Peygamber’in böyle bir istekte bu-

lunmasının o dönem Kureyş kabilesinin sahabe arasındaki saygınlığıyla ala-

kadar olduğunu belirtmiştir.333 Bu husus Osmanlı âlimlerinin eserlerine de 

yansımış durumdadır. Örneğin İmâm Birgivî, Tarîkat-ı Muhammediyye’sinde 

Müslümanlar için ahkâmı tatbik edecek, buluğ çağına erişmiş her hür ve kud-

retli Müslümanın imam olabileceğini belirtmiştir.334 

Müellifin ayrıca kılıç gücüyle bir beldeyi ele geçiren kişinin de o bel-

denin sultanı olacağını ve ona itaat edilmesi gerektiği hususundaki görüşün-

den iki anlam çıkartmak mümkündür. Birincisi yukarda zikrettiğimiz husus-

lardır. Yani imamın/halifenin Kureyş dışından da olabilmesine kapı aralamak-

tır. İkincisi ise kılıç gücüyle sultan olan kişinin, Allah’ın hükümlerini açıkça 

çiğnemediği müddetçe meşru kabul edilip ona itaat edilmesi gerektiğinin vur-

gulanmasıdır. Bu tür ifadelere klasik metinlerde rastlamak mümkündür,335 

bunun sebebi, zalime boyun eğmek şeklinde yorumlanmamalı, aksine kan 

dökülmemesi ve toplumun kargaşaya ve fitneye sürüklenmemesi için söz 

konusu fiilî durumu kabullenmek şeklinde anlaşılmalıdır.336 

Sultana itaat hadislerde sıklıkla karşımıza çıkan bir husustur. Nitekim 

nakledilen hadislere göre halife emri altındakilerin sorumluluğundadır. O 

halde masiyeti emretmediği müddetçe halifeye itaat haktır.337 Zalim imam 

hususunda iki temel görüş öne çıkmaktadır. Birinci görüşe göre zalim imam, 

hak üzerine olduğu müddetçe buna itaat etmek gerekmektedir. Bu genellikle 

Ehl-i sünnet ulemâsının görüşüdür. Buna göre imam zalim de olsa fâsık da 

olsa azledilemez, ona darbe yapılamaz, onun üzerine huruç edilemez.338 Eğer 

imam olan kişi kulakları delik bir köle dahi olsa ona itaat farzdır. Ona karşı 

silahlanmak ve ayaklanmak câiz değildir.339 Ekseriyetle Hâricîlerin benimse-

diği ikinci görüşe göre ise zalim imamın hükümlerini yerine getirmek gerek-

 
333  Özcan, “Hilâfet (Osmanlı Dönemi)”, 17/ 547-548. 
334  Birgivî, Tarîkat-ı Muhammediyye, 55. 
335  Örneğin bk. Eşʿarî, el-İbane ve Usûlü Ehli’s-Sünnet Eşʿarî Akâidi, 153. 
336  Casim Avcı, “Hilâfet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınla-

rı, 1998), 17/539-546, s.540. 
337  Örneğin bk. Buhârî, Sahîh, Cuma 11, Cihad 108-109, 164; Müslim, Sahîh, İmâre 20, 43; 

İbn Mâce Sünen, Cihâd 40; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 7/96. 
338  Birgivî Mehmed Efendi, Tarîkat-ı Muhammediyye, çev. Celal Yıldırım, (İstanbul: Demir 

Kitabevi, 2013), 55. 
339  Nesefi, Akaid, 135-136; Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 14. 
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mez ve bunlara itaat edilmez. Hatta böyle imamlara karşı ayaklanmak câiz-

dir.340 Ayrıca Hanefî fırak müellifi Kirmânî, Cehmiyye’nin de sultana karşı 

huruç etmeyi câiz gördüğünü eserinde belirtmektedir.341 

1.8. Ashâb ve Fazlı 

1.8.1. Sahabenin Fazilet Sıralaması 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de Ehl-i sünnet’in alametleri arasında sahabîler-

le ilgili bazı maddeler de yer almaktadır. Bunlardan birinde müellif Hz. Pey-

gamber’den sonra ümmetin en hayırlılarının sırasıyla Hz. Ebû Bekir, Hz. 

Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Muʿtezile’nin 

Hz. Ali’nin Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’den daha faziletli olduğunu iddia 

ettiğini, Râfızîlerin de benzer görüşlere sahip olduklarını ve hatta Hz. Ebû 

Bekir ve Hz. Ömer’i lanetleyip sahabenin kahir ekseriyetini tekfir ettiklerini 

belirterek Râfızîleri sert bir şekilde eleştirmektedir.342 Bir başka maddede ise 

sahabe arasında vuku bulan anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak sahabîlerin 

tamamının hayırla yâd edilmesi, onların hatalarından bahsedilmemesi ve ni-

yetleri hakkında yorum yapmaktan kaçınıp bu hususlarda onların Allah’a 

havale edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.343 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra, imamet başta olmak üzere sahabe 

arasında ortaya çıkan bir takım siyasî-dinî ihtilaflar neticesinde Haricîlik, 

Şiîlik gibi bazı mezhepler zuhur etmiştir. Bu durum siyasî meselelerdeki tavır-

ları ve düşünceleri sebebiyle bazı sahabîlerin çokça sevilmesine veyahut on-

lardan nefret edilmesine hatta onlara lanet edilmesine neden olmuştur ki Râfı-

ziyye’deki tevellâ ve teberrâ kavramları sahabeye karşı bakış açısını ortaya 

koyar niteliktedir. Sahabenin sevgide Hz. Peygamber’den üstün tutulmaması 

veya sahabeye siyasî sebeplerle sövülmemesi ve lanet edilmemesi anlamında 

bir denge oluşturabilmek adına Ehl-i sünnet âlimlerinin önemli bir kısmı eser-

lerinde “menâkıbü’s-sahâbe, fezâilü’s-sahâbe” gibi bazı başlıklar altında 

sahabenin fazîletlerini konu edinmişlerdir. Zamanla bu hususta müstakil eser-

ler de yazılmaya başlanmıştır ki Vekiʿ b. Cerrâh’ın (ö. 197/812) ve Esedü’s-

 
340  Eşʿarî, Makâlât, 333. 
341  Kirmânî, el-Kenzu’l-Hafî, 178. 
342  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 59a-b. 
343  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 59a. 
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Sünne’nin (ö. 212/827) Fezâilü’s-Sahâbe adlı eserleri konuyla ilgili kaleme 

alınmış olan ilk eserlerdir. Hatta Ahmed b. Hanbel ve Buhârî (ö. 256/870) gibi 

bazı muhaddisler de sahabenin fazlına istinaden nakledilen hadisleri eserlerin-

de ilgili bablarda toplamışlardır.344 

Sahabenin fazilet sıralamasında genelde ilk Müslümanlardan olmak, 

aşere-i mübeşşereden, muhacirlerden, ensardan, Ehl-i beyt’ten ve Ehl-i Be-

dir’den olmak, Uhud ve Hendek gazvelerine katılanlardan olmak, beyʿatü’r-

rıdvânda bulunmak, Hz. Peygamber’in eşleri arasında yer almak, imanı uğru-

na işkence görmek gibi çeşitli önemli hususlar rol oynamıştır.345  

Sahabenin fazlı hakkında ilk yorumda bulunan âlim Ebû Hanîfe’dir. Zi-

ra Ebû Hanîfe Fıkhu’l-ekber’inde Peygamberlerden sonra insanların en fazi-

letlisinin Hz. Ebû Bekir olduğunu, ardından sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman 

ve Hz. Ali’nin geldiğini, bunların tamamının doğruluk üzere olduğunu ve 

doğruluktan ayrılmadığını, ibâdât ve taat ehli olduklarını, hepsine saygı du-

yulması gerektiğini ve ashabın tamamının hayırla anılması gerektiğini açıkça 

belirtmiştir.346 Hakim es-Semerkandî de Sevâdü’l-aʿẓam adlı eserinde, söz 

konusu sıralamaya riayet ederek ashabın fazilet sıralamasının böyle olması 

gerektiğini belirtmiştir.347 Ehl-i sünnet ulemânın kaleme aldığı eserlerin bir-

çoğunda bu sıralamayı bulmak mümkündür.348 

Muʿtezile Hz. Ebû Bekir’in imametini sahih saymıştır, ancak ilk dört 

halifenin sıralaması hususunda aralarında tam bir fikir birliği olmamakla bir-

likte genellikle Hz. Ali’yi diğer üç halifeden önde tutmuşlar ve sıralamayı Hz. 

Ali, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman şeklinde yapmışlardır. Bağdat 

Muʿtezilîleri ile Basra Muʿtezilîlerinin önemli bir kısmı da Hz. Ali’yi ilk sıra-

ya almışlardır.349 Şîa ise, imamet anlayışları gereği sahabenin en faziletlisinin 

 
344  Mehmed Efendioğlu, “Fezâilü’s-sahâbe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstan-

bul: TDV Yayınları, 1995), 12/535-536. 
345  Bu hususlar hakkında geniş bilgi için bk. Efendioğlu, “Fezâilü’s-sahâbe”, 12/535. 
346  Ebû Hanîfe, Beş Eser, 55. 
347  Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 3-4. 
348  Örneğin bk. Eşʿarî, Makâlât, 330; İbn Hazm, el-Fasl, 3/230 v.d.; Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 

293-294; Ebû Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 175-176. 
349  İbn Hazm, el-Fasl, 3/228; Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 293-294; Muʿtezile’nin bu husustaki 

görüşleri hakkında geniş bilgi için bk. Kâdî Abdülcebbar, el-Mugnî, 2/16-98; Hüseyin Han-

su, “Muʿtezile’de Sahabe Algısı”, İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe: Sahabe Kim-
liği ve Algısı Tartışmalı İlmî Toplantı, (İstanbul: Ensar Yayınları, 2013), 497-500. 
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Hz. Ali olduğunu belirtmiş, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Âişe başta ol-

mak üzere Hz. Peygamber’in yanında yer alan sahabenin önemli bir kısmını 

reddederek ve onlara çok ağır ithamlarda bulunmuşlardır.350 Onlardan ve on-

ları dost kabul edenlerden uzaklaşmayı teberrî/teberrâ kavramıyla ifade eden 

İmâmiyye Şîa’sı bunu bir mezhep prensibi haline getirmişlerdir.351 

1.8.2. Aşere-i Mübeşşere 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de Ehl-i sünnet’in alametleri arasında sıralanan 

hususlardan biri de ʿaşere-i mübeşşerenin Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Os-

man, Hz. Ali, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Saʿîd b. Zeyd, Abdurrahman b. Avf, 

Ebû Ubeyde b. Cerrah’tan oluştuğuna ve bu sahabîlerin cennetlik olduğuna 

itikad etmektir. Sıralanan isim listesinde Saʿd b. Ebî Vakkâs’ın yer almaması, 

müellifin veya müstensihin bu ismi sehven unuttuğu veya atladığı anlamına 

gelmektedir. Zira başta ʿaşere-i mübeşşere tabiri kullanılmasına rağmen liste 

dokuz sahabînin adından müteşekkildir.352 Ayrıca bu isimlerin haricinde hiç 

kimsenin ne kesin cennetlik ne de kesin cehennemlik olduğuna dair şahitlik 

etmemek de bir başka alamet olarak eserde mevcuttur.353 

Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri henüz hayattayken kendi-

lerine müjdelenen on sahâbî anlamına gelen aşere-i mübeşşere yukarıda adları 

zikredilen sahabîlerden oluşmaktadır.354 Fakat rivayetlerin birinde, burada 

adları zikredilen sahabelerden Saîd b. Zeyd’in yerinde Abdullah b. Mesʿûd 

yer almaktadır. Fakat bu sahabilerin haricinde Hz. Hatîce, Abdullah b. Ömer 

ve Abdullah b. Selâm gibi bazı sahâbîlerin de bireysel olarak cennetle müjde-

lenmiştir.355 ʿAşere-i mübeşşerenin ilk Müslümanlardan olmak, İslâm’a büyük 

yardımları dokunmak, Kureyş’ten ve Hz. Peygamber’in nesebinden olmak, 

 
350  İbn Hazm, el-Fasl, 3/228; Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 293-294; Eşʿarî, Makâlât, 330; Ebû 

Mutîʿ, Kitâbü’r-Redd, 174-176; Geniş bilgi için bk. Kadri Önemli, “Ehl-i Sünnet ve Şîa’da 
Sahâbe Anlayışı”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8/3 (2021), 248-252. 

351  Teberrî hakkında bk. Mustafa Öz, “Teberrî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40/214-215. 
352  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 59a. 
353  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 64b. 
354  Nesefi, Akaid, 84. 
355  Aşere-i Mübeşşere haricinde cennetle müjdelenen sahâbîler hakkında geniş bilgi için bk. 

Abdullah Gözün, “Aşere-i Mübeşşere Dışında Cennetle Müjdelenen Bazı Sahâbîler”, Kilis 
7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/1 (2020), 243-275. 



Dr. Ali DURMUŞ | 72 

 

 

Bedir Savaşı’nda ve beyʿatü’r-rıdvânda bulunmak, Allah ve Resûlünü sev-

mek, cihad etmek gibi bir takım ortak özellikleri mevcuttur.356  

Bir Müslümanın cennetlik olup olmadığı gaybî meseleler arasında yer 

almaktadır. Akıl yürütme yoluyla veyahut yaşantısına bakmak suretiyle kim-

senin kesin cennetlik veya kesin cehennemlik olduğu iddia edilemez. Bu ko-

nular Kelâm ilminde semʿiyyât alanına girmekte olup bu bilgiler ancak vahiy-

le yani nakille bilinebilmektedir. Hadislerle cennetle müjdelenenleri ise iki 

kısımda incelemek mümkündür. İlki samimi bir şekilde Allah’tan başka ilah 

olmadığına inananların, yani müminlerin cennete gidecekleri müjdesidir.357 

İkincisi ise Hz. Peygamber tarafından isim zikredilerek cennetle müjdelenen-

lerdir. Aşere-i mübeşşere ile yukarda ele aldığımız diğer sahabiler358 bu grupta 

yer almaktadır.359 

Mezheplerarası bir bakışla ele alındığında, Şîa’nın haricindeki İslam 

âlimlerinin önemli bir kısmı aşere-i mübeşşereyi kabul etmektedir. Bunların 

bir kısmı Hz. Peygamber’in cennetlik olduğunu bildirdiği kimselerin cennetlik 

olduğuna şehadet edileceğini öne sürerken, bir kısmı da hem Hz. Peygam-

ber’in cennetlik olduğunu bildirdiği hem de müminlerin iyi ve cennetlik olabi-

leceğine şahitlik ettiği imanlı ve ihlâslı kimselerin cennetlik olduğunu belirt-

mektedir. Ancak burada cehenneme hiç uğramadan kesin cennete gidecekleri 

düşünülemez. Buna ise Hz. Peygamber’in Müslümanlar tarafından ölen bir 

müminin hayırla yâd edilmesi ve iyiliğine şehadet edilmesi durumunda, o 

kişiye cennetin vacip olduğunu belirten hadisleri360 delil olarak göstermekte-

dirler.361 O halde genelde bakıldığında, İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu 

Hz. Peygamber’in cennetlik olduğunu müjdelediği sahabelerin ve mümin 

olarak ölenlerin haricinde hiç kimsenin ne kesin cennetlik olduğuna ne de 

kesin cehennemlik olduğuna şehadet etmemeyi savunmuşlardır. Şîa’ya gelin-

 
356  Abdullah Aydınlı, İsmail Lütfi Çakan, “Aşere-i Mübeşşere”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV yayınları, 1991), 3/547. 
357  Örneğin bk. Buhârî, Sahîh, İman, 13, 32, İlim 49, Cihad 46; Müslim, Sahîh, İman, 26-28, 

49. 
358  Örneğin bk. Buhârî, Sahîh, Cihad 183; Müslim, Sahîh, İman 178. 
359  Ali el-Kârî, Şerhu Fıkhu’l-Ekber, 183. Ayrıca geniş bilgi için bk. Orhan Aktepe, “Kelâm 

İlmi Açısından Aşere-i Müneşşere”, Ekev Akademi Dergisi 13/39 (2009), 128-131 
360  Buhârî, Sahîh, Cenâiz, 85; Müslim, Sahîh, Cenâiz 60. 
361  Ali el-Kârî, Şerhu Fıkhu’l-Ekber, 183. 
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ce, öncelikle Şiî hadis kaynaklarında aşere-i mübeşşere rivayeti yer almamak-

ta hatta Şiî âlim Şeyh Müfîd (ö. 413/1022) tarafından aşere-i mübeşşere riva-

yetlerinin uydurma olduğu öne sürülmektedir.362 

1.8.3. Ali b. Ebû Tâlib ile İlgili Bahisler 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de vurgulanan hususlardan biri de Cemel vaka-

sında, Talha ve Zübeyr’in Hz. Ali’ye karşı geldiklerinden dolayı tövbe edip 

Hakk’a yöneldiklerini Hz. Âişe annemizin de Hz. Ali ile barışmak için geldi-

ğini ve bunların tamamının cennet ehl-i olup hayırla yâd edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir.363 Ayrıca Hz. Ali’nin Muâviye ile ve Nehrevân’da toplanan 

Haricîlerle yaptığı savaşlarda haklı olduğuna inanmayı Ehl-i sünnet’in alamet-

leri arasında saymakta,364 bunun aksini iddia edenleri ise sapık bir Hâricî ola-

rak nitelemektedir.  

Hz. Peygamber’in hem amcazâdesi hem de damadı olan Hz. Ali, Hz. 

Osman’ın yerine halifelik makamına geçtiği andan ölümüne dek birçok prob-

lemle karşı karşıya kalmıştır. Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm’ın Hz. 

Ali’den Hz. Osman’ın kâtillerinin bulunup cezalandırılmasını talep etmesi, 

ancak Hz. Ali’nin şehirde isyancıların kuvvetli olduğu dolayısıyla onlar aley-

hinde atılacak herhangi bir adımın daha büyük problemlere sebebiyet vereceği 

düşüncesiyle bunu tehir etmesi, kendisiyle Hz. Osman’ın muhipleri arasını 

açmıştır. 

Mekke’de bulunan Hz. Âişe’nin eski Basra ve Yemen valilerinin yanı 

sıra Talha ve Zübeyr’le bir araya gelip, Hz. Ali’yi Hz. Osman’ın katillerinin 

kısasına zorlamak için onun üzerine yürümesi Cemel Vakası’nın yaşanmasına 

neden olmuştur. Cemel vakası sırasında tarafeynin görüşmeleri olumlu seyre-

derken, bu durumdan endişelenen Hz. Osman’ın katillerinin de içinde bulun-

duğu ilk Haricî zihniyetli nifakçıların her iki tarafa saldırması savaşın kanlı 

bir şekilde neticelenmesine neden olmuştur.365 

 
362  Abdullah Demir, “İmâmiyye Şîası’nın Aşere-i Mübeşşere’ye Yaklaşımı”, İslâm Düşünce-

sinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı- II Klasik Dönem VII-XII. Asırlar, ed. Tecelli 
Karasu-Mahsum Aytepe, (İstanbul: Ensar Yayınları, 2021), 78-82. 

363  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62b. 
364  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62b. 
365  Geniş bilgi için bk. Seyf b. Ömer el-Esedî ed-Dabbî, el-Fitne ve Vak’atu’l-Cemel, haz. 

Ahmet Râtib Armuş, (Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1971) 107-183; İbn Vazıh Ahmed b. İshak b. 
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Cemel vakası doğrudan etkili olmasa dahi Hâricîlik ve Şiîlik gibi iki 

zihniyetin teşekkülünde önemli rol oynamıştır. Öncelikle Hz. Ebû Bekir’in 

imamete gelişinden beri sınırlı bir şekilde sahabe arasında varlığını koruyan 

Hz. Ali taraftarlığı, Hz. Ali’nin halife oluşuyla ve Cemel savaşının vuku bul-

masıyla daha da güçlenmiştir. Şiîler Hz. Ali’nin karşısında yer alan sahabenin 

durumunu “ona karşı huruç etmek” şeklinde yorumlamış ve Hz. Ali’yi bu 

olaylarda masum gösterirken karşı tarafı suçlama yoluna gitmiştir.366 Örneğin 

Şeyh Müfîd Cemel savaşında Hz. Ali’nin muhaliflerini “günahkârlar, kalleş-

ler, hainler, dönekler, fasıklar, hak yoldan sapanlar, doğruluktan uzaklaşan-

lar” gibi ağır ifadelerle suçlamıştır. İkinci olarak ise Hz. Osman’ın öldürül-

mesiyle başlayan Haricî zihniyet, Cemel vakasında tarafeyn arasında görüş-

meler barış havasında devam ederken, her iki tarafı birbirine düşürmek için 

hamle yaparak kanlı bir savaşa neden olmaları, ellerinin daha da güçlenmesi-

ne neden olmuştur.367 Bu olaylarda ilk görünüşte hem Şiî düşüncesine sahip 

olanlar hem de Haricî zihniyetine sahip olanlar Hz. Ali’nin etrafında kenet-

lenmiştir. Ancak devamında yaşanan Sıffîn savaşı Hâricîler’in Hz. Ali’yi de 

karşılarına almalarına sebep olmuştur. 

 
Ca'fer Yaʿkûbî, Tarih-i Yaʿkûbî (Beyrut, Dâru’s-Sadr, t.y.) 2/180-183; Ebû Ca’fer İbn Cerîr 

Muhammed b. Cerîr b. Yezid et-Taberî, Tarihu’t-Taberî: Tarihu’l-Umem ve’l-Mülûk, thk. 
Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim, (Amman: Beytu’l-Efkâru’d-Devliyye, t.y), 799-833; 

Ebu'l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarih 

(Beyrut, Dâru’s-Sadr, 1979), 3/206-256; Ebü’l-Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali Mesʿûdî, 

Murûcu’z-Zeheb ve Maʿâdinü’l-Cevher, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, (Beyrut: 
Daru’l-Fikr, t.y.), 2/366-380; Ebü'l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer İbn Kesîr, el-Bidâye 

ve’n-Nihâye, çev. Mehmet Keskin, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994), 7/370-398; Şehristânî, 

el-Milel ve’n-Nihal, 37; Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed İbn Haldun, 

Târihu İbn Haldun Kitabu’l-İber ve Divânu’l-Mübtede ve’l-Haber fî Eyyâmi’l-Arab ve’l-
Acem ve’l-Berber ve men Asârahum min Zevi’s-Sultâni’l-Ekber, (Beyrut: Daru’l-Fikr, 

2000), 2/608-621; Zehra Çakır, “Dört Halife Döneminde Talha b. Ubeydullah”, İstem 4/7 

(2006), 188-194; Mustafa Çiçek, “Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Zübeyr 

b. el-Avvâm”, İstem 4/7 (2006), 149-154; Mustafa Özkan, “Siyasi-Sosyal Gelişmeler Kar-
şısında Hz. Aişe’nin Duruşu Üzerine”, Diyanet İlmî Dergi 45/1 (2009),61-62; Mustafa Ak-

çay, “Hz. Ali’nin Hayatı ve Kişiliği”, Anadolu’da Alevîliğin Dünü ve Bugünü, ed. Halil İb-

rahim Bulut, (Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2010), 198; M. Said Hatiboğlu, Hz. 

Peygamberin Vefatından Emevîlerin Sonuna Kadar Siyasi-İçtimai Hadiselerle Hadis Mü-
nasebetleri (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doçentlik Tezi, 1967), 

31; Durmuş, Mezhepleşmeye Etki Eden İhtilaflar, 84-88 
366  Durmuş, Mezhepleşmeye Etki Eden İhtilaflar, 88-89. 
367  Ebû Abdullah İbnü’l-Muallim Muhammed b. Muhammed Müfîd, el-Cemel ve’n-Nusratu li-

Seyyidi’l-Itrati fî Harbi’l-Basra (Kum: el-Mektebetü’d-Dâvirî, t.y.), 19-20. 
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Cemel Vakası’ndan sonra Muâviye’nin Hz. Osman’ın kâtillerinin katli 

hususunda Hz. Ali’ye karşı halkı alenen kışkırtmaya başlaması ve aynı fikirde 

olduğu etkili ve yetkili kişilerin desteğini alıp büyük bir ordu hazırlayıp Hz. 

Ali’nin üzerine yürümesiyle Sıffîn savaşı kaçınılmaz hale gelmiştir. Hz. 

Ali’nin ordusuyla Muâviye’nin ordusu Sıffîn’de karılaşmış ve defalarca yapı-

lan barış görüşmelerinden herhangi bir netice alınamamıştır. Bunun üzerine 

savaş başlamış ve günlerce devam etmiştir. Hz. Ali’nin ordusu tam üstünlük 

elde ederken Muâviye’nin ordusu mızrakların ucuna Kur’ân’ları takıp hakem-

lik talep edince, Hz. Ali’nin istememesine rağmen Kûfelilerin büyük bir kısmı 

savaşı bırakmış, devam etmesi durumunda Hz. Ali’yi ölümle tehdit etmişler-

dir. Hz. Ali tarafından Ebû Mûsa el-Eşʿarî, Muâviye tarafından ise Amr b. el-

As hakem tayin edilerek savaşa ara verilmiştir. Fakat kısa bir müddet sonra 

tahkim olayına itiraz eden bazı Kûfeliler ve Temimoğulları Hz. Ali’ye bu defa 

tahkimden vazgeçmesi için baskı yapmaya başlamıştır. Hz. Ali’nin buna razı 

gelmemesi üzerine saflarından ayrılan yaklaşık 12.000 kişilik Haricî grubu 

başlarına emir olarak Şebes b. Rıbʿî’yi, imam olarak ise Abdullah b. Kevvâ’yı 

seçerek Harûra’da toplanmışlardır. Bu grup hükmün yalnızca Allah’a ait ol-

duğunu, dolayısıyla O’ndan başkasının hüküm veremeyeceğini, bu meselede 

insanların hakem olarak seçilmelerinin yanlış olduğunu savunmuşlardır. 

Harûra’ya giden Hz. Ali uzun görüşmeler sonucunda bu grubu ikna ederek 

Kûfe’ye getirmiştir. Ancak anlaşmann yapılacağı gün geldiğinde Hz. Ali’nin 

hakem Ebû Mûsâ’yı görüşmelerin yapılacağı yere göndermesiyle, Hâricîler 

yeniden ayaklanarak Hz. Ali’nin tahkimi kabul etmekle küfre düştüğünü iddia 

edip Nehrevan’a çekilmişlerdir. Öte yandan anlaşmada yapılan bir oyunla 

Muâviye imamete getirilmiştir. Muâviye’nin üzerine yeniden yürümek isteyen 

Hz. Ali, Haricîlerin Nehrevan halkına olan zulümlerini göz önünde bulundu-

rarak Nehrevân’a gitmiş, burada h. 37. yılda yapılan savaşta Haricîlerin önem-

li bir kısmı katledilmiştir.368 

 
368  Taberî, Târih, 739-861; İbnü’l-Esîr, Tarih, 3/192-321; İbn Kesîr, el-Bidâye 7/ 411-445; 

Ebü'l-Fazl et-Temîmî Nasr b. Müzahim Minkârî, Vakʿatü Sıffîn, thk. Abdüsselâm Muham-

med Hârûn, (Kahire: el-Müessesetü’l Arabiyeti’l-Hadîse, 1981), 46-168. Eşʿarî, Makâlât, 

30-31; Malatî, et-Tenbih ve’r-Red, 50; Adnan Demircan, “Ali b. Ebî Tâlib’i Tahkîmi Kabu-

le Zorlayanlar Üzerine”, İstem, 4/ 6 (2005), 51-58; Durmuş, Mezhepleşmeye Etki Eden İhti-
laflar, 91-96.  
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Bu olaylar bir yandan Haricîliğin tarihi ve fikrî gelişimini tamamlama-

sına diğer yandan ise Şiî fikirlerin güçlenmesine sebep olmuştur. Hâriciler Hz. 

Ali’yi suçlarken, Şîa Hz. Ali’ye sahip çıkmış ve olayları onun üzerinden yo-

rumlamıştır. Ehl-i sünnet ise tarafsız kalmayı, ibadet ve taatle iştigal etmeyi 

ve ashabı kötü işlerle anmamayı yeğlemiş, aralarındaki siyasî çekişmeler hak-

kında hüsn-ü zan ile hareket etmeyi ve tevakkuf edip bu meseleleri Allah’a 

havale etmeyi uygun görmüştür. İşte yukarıdaki eserde de vurgulanan görüş 

buraya dayanmaktadır. Hz. Âişe, Talha ve Zübeyr’in Cemel vakasında düş-

tükleri hatadan dolayı tövbe ettiklerine; Hz. Ali’nin Cemel ve Sıffîn savaşla-

rında tuzağa düşürüldüğüne, Sıffîn savaşında ve Haricîlerle olan mücadelele-

rinde haklı olduğuna inanmak Ehl-i sünnet’in temel yaklaşımıdır. Ayrıca Hz. 

Ali’nin karşısında olan Muâviye ve güruhu hatalı olsa da onların içerisinde de 

sahabe ve tabiinden birçok kişinin yer aldığına, dolayısıyla bunların tamamı-

nın İslâm’ın yayılmasında büyük gayret ve emeklerinin bulunduğuna inanarak 

sahabeyi hayırla yâd etmek, kötülüklerini anmamak, kötülükleri ve hataları 

hususunda tevakkuf etmek Ehl-i sünnet’in temel esasları arasında yer almış-

tır.369 

1.9. Akıl ve İlimle İlişkisi 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de ilmin akıldan daha faziletli olduğunun, bi-

linmesi ve kâfirlerin aklının peygamberlerin veya müminlerin aklına denk 

olmadığının bilinmesi Ehl-i sünnet’in alametleri arasında zikredilmiştir. Ayrı-

ca aklın ilimden daha üstün tuttuğu için Muʿtezîle eleştirilmiştir. İlmin delil, 

aklın ise bir araç olduğu eserde vurgulanmıştır.370 

Tarihte aklın üzerine yapılan tartışmaların başlangıcı Muʿtezile müte-

kellimlerine dayanmaktadır. Muʿtezilîlerin geneli aklı, duyular ve doğru ha-

berle birlikte bilginin kaynakları arasında sayarak araz olarak kabul etmiştir. 

Aynı zamanda varlıkları tanıma, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü 

olarak insanın fiillerine tesir eden aklın nakil karşısında hatasız bir hakem 

olduğunu, dolayısıyla mutlak bir bilgi kaynağı olduğunu savunmuşlardır. Ehl-

i sünnet’in üzerinde ittifak ettiği bir akıl tanımı bulunmamaktadır Ancak 

 
369  Durmuş, Mezhepleşmeye Etki Eden İhtilaflar, 108-111.  
370  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 60a, 65a. 
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Mâtürîdiler aklı bilginin dışında bulunarak bilgiyi meydana getiren ve maddî 

olmayan bir cevher şeklinde görmüşlerdir. Eşʿarîler ise akılla ilim arasında 

yalnızca umum-husus açısından fark olduğunu belirtmiş ve ilmin akıldan daha 

umumî olduğunu savunmuşlardır.371 Ayrıca aklın her şeyi kavramaktan aciz 

olduğu ve dolayısıyla aklın naklin önüne geçemeyeceği ve naklin esas kabul 

edilip akıl kaideleriyle teyit edilmesi gerektiği hususunda Eşʿarî ve Mâtürîdî 

âlimler ittifak etmişlerdir.372 

Kâfirlerin akıllarının müminlerin ve Peygamberlerin akıllarına denk 

olmadığı hususu ise daha çok âyetlerle desteklenmektedir. “Onlar sağırdırlar, 

dilsizdirler, kördürler; bu nedenle akledemezler.”373 ve “O (Allah) aklını 

kullanmayan (kâfirlere) kötü bir azap verir.”374 gibi bazı âyetlerde kâfirlerin 

akıllarını kullanmayıp aklemedikleri ve dolayısıyla düşünemedikleri kayıtlı-

dır. 

2. ʿAlâ’imü Ehl-i’s-Sünne’de Bazı Fıkhî Meseleler 

ve Mezhepler Tarihi Açısından Dayanakları 

2.1. Kulun İbadetlerle İlgili Mesuliyeti 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de Allah’ın hiçbir emrinin onun sevdiği kulları-

nın üzerinden kalkmayacağını bilmek Ehl-i sünnet’in alametleri arasında zik-

redilmiş ve bu görüşün aksini savunan İbâhîler de zemmedilmiştir.375  

Dinin emirlerini ve ahlâkî kurallarını ve kanunî düzenlemelerini benim-

seyen fırkalar, haram olan hususları mubah sayıp bunlara meylettiği yani 

ibâha fikrine saptığı için İbâhiyye olarak isimlendirilmişlerdir. İbâdetlerin ya 

da Allah’ın ibadetlere ilişkin emir ve yasaklarının kulların üzerinden kalkabi-

leceğini ortaya atan ve dolayısıyla İbâhiyye içerisinde değerlendirilen iki fırka 

mevcuttur. Bunlardan ilki Şîa’nın kollarından biri olan Keysâniyye’nin Ham-

ziyye, Cenâhiyye ve Beyâniyye adlı alt fırkalarıdır. Hamziyye ve Venâhiy-

ye’nin görüşlerine göre kişi eğer imamı tanıyorsa, dinî emir ve yasaklardan 

 
371  Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, 205-206. 
372  Geniş bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Akıl (Kelâm)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2/242-246. 
373  el-Bakara 2/171. 
374  Yûnus 10/100. 
375  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 62a. 
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sorumlu olmaz, her türlü işi işlemekte serbest olur. Beyâniyye ise İslâm şeria-

tının kısmen neshedildiğini öne sürerek ibaha fikrine yönelmiştir.376 İkincisi 

ise Sûfiyye’dir. Bunlara göre ise velâyette zirveye ulaşan kulların üzerinden 

namaz, oruç zekât ve hac gibi evâmir-i ilahiye sâkıt olur. Ayrıca zina ve şarap 

gibi Allah’ın haram kıldığı şeyler de kendilerine helal olur. Ancak o velî kul-

ların bu emirleri sevgi ve aşkla ifa edebilmesi mümkündür, fakat Allah’ın 

emri olarak üzerine terettüp etmesi söz konusu değildir. Tarihte bu kimseler 

“şeriatsız sûfîler” olarak anılmışlardır.377 

Ehl-i sünnet başta olmak üzere İslâm âlimlerinin büyük bir çoğunluğu 

bunun mümkün olmadığını, Allah’ın emir ve yasaklarının kulları üzerinden 

sâkıt olmayacağını savunmuşlardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, imandan 

sonra kulların üzerine terettüp eden en önemli görev Kur’ân’da emredilen 

ibadet ve taatlere, emir ve nehiylere uymaktır. Allah’ı seven bir müminin 

zaten O’nun emirlerine uyması, nehyettiği hususlarda kaçınması, hükmüne 

razı olması ve nimetlerine daima şükretmesi gerekmektedir. Bunları ifa etme-

diği müddetçe zaten Allah’ın sevdiği kulu olamaz. Zira onun Allah sevgisi, 

Allah’ının emir ve yasaklarına ve peygamberinin sünnetine ne denli tutundu-

ğuyla ilgilidir. Emir ve yasakları terk eden kişi fâsık olur, fâsıklar da velî kulu 

olmaktan beridir. Şayet Allah’ın emir ve yasakları kendisinin velî kullarının 

üzerinden düşseydi, Hz. İbrâhim’in hatta Hz. Peygamber’in üzerinden düşer-

di.378  

2.2. Abdestle İlgili Kısımlar 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de üzerinde durulan ve Ehl-i sünnet’in alametle-

ri arasında zikredilen konular arasında abdestle alakalı bazı maddeler de yer 

almaktadır. Bunları;  

(ı) abdest için su bulunamadığında veyahut var olan suyun kullanılma-

sına güç yetirilmeyecek bir durum hâsıl olduğunda teyemmümün seferde ve 

hazarda gerekli olduğu;379  

(ıı) tenin altından çıkan irin, kan ve benzeri sıvıların abdesti bozduğu;380  

 
376  Onat, “İbâhiyye”, 19/253. 
377  İbn Hazm, el-Fasl, 3/592; Eşʿarî, Makâlât, 318; Onat, “İbâhiyye”, 19/253-254. 
378  Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 53-54. 
379  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63a-b 
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(ııı) mestler üzerine mesh etmenin hak olarak görüldüğü ve Râfızîlerin 

bunun hak olduğuna inanmadığı381 ve  

(ıv) abdestli olanların mestlerini çıkardıklarında ayaklarını yıkaması ge-

rektiği şeklinde dört kısımda ele almak mümkündür.382 

Ehl-i sünnet’e göre suyun olmaması durumunda veyahut suyun var olup 

çeşitli arızî sebeplerle o suyu kullanmaya güç yedirememe durumunda abdest 

alınamadığı veya gusül yapılamadığında, toprağa veyahut toprak cinsinden 

olan maddelere elleri sürerek yüzü ve kolları mesh etmektir. Fıkhî mezhepler 

arasında şartlar hakkında bir takım farklılıklar olmakla birlikte genel hatlarıy-

la ortaya çıkan tanım bundan ibarettir.383 İslâm mezheplerindeki diğer uygu-

lamalarına baktığımızda ise çeşitli fırkalarda uygulanan teyemmümün Ehl-i 

sünnet’tekinden farklı olduğu göz çarpmaktadır. Örneğin Hâricîliğin İbâziyye 

fırkası mensuplarının önemli bir kısmı, su içtikleri kuyulardan su var olduğu 

halde herhangi bir ârızî durum söz konusu değilken teyemmüm aldıkları kay-

naklarda zikredilmiştir.384  

Müellifin kan ve irin gibi şeylerin derinin altından dış yüzeyine çıkma-

sının abdest bozduğunu belirtmiş olması da ve bunu Ehl-i sünnet’in alâmeti 

olarak sayması ilginçtir. Zira Ehl-i sünnet arasında böyle bir ittifak olmayıp 

bu görüş Hanefî fıkhında geçerlidir. Şâfiî ve Mâlikî fıkhında derinin altıdan 

çıkan kan ve benzeri şeyler abdesti bozmamaktadır.385 

Ehl-i sünnet âlimleri başta olmak üzere İslâm âlimlerinin büyük bir 

kısmı, abdest alırken ayaklar dâhil yıkanması gerektiğini; mest kullanacak 

olan kişinin abdest aldıktan sonra mest giymesi gerektiği daha sonra abdesti 

bozulunca yeniden abdest alırken mestlerin üzerini eliyle mesh etmesi gerek-

tiğini belirtmişlerdir. Abdestli olan kişi mestlerini çıkarırsa, ayaklarını yıka-

ması durumunda abdesti devam eder. Ancak Râfızîler ve Hâricîler mestler 

 
380  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63a. 
381  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57b-58a. 
382  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63b. 
383  Geniş bilgi için bk. Mehmet Boynukalın, “Teyemmüm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm An-

siklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 41/50-52. 
384  İbn Hazm, el-Fasl, 3/478. 
385  Heyet, İlmihâl: İman ve İbadetler (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları 

Merkezi, 1998), 1/199. 
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üzerine meshi inkâr etmişlerdir. Örneğin, İmâmiyye Şîa’sına göre ise abdest 

alırken ayaklar yıkanmayıp çıplak olarak mesh edilir.386 

2.3. Namazla İlgili Kısımlar 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de Ehl-i sünnet’in alametleri arasında sayılan 

namazla ilgili bazı hususlar bulunmaktadır. Bunları; 

(ı) vitir namazını bir selâmla üç rekât olarak kılmak;387  

(ıı) terâvih namazının sünnet ve hak olduğunu bilmek ki Râfızîler bunu 

inkâr etmektedir;388  

(ııı) şalvarla (serâvîl) namaz kılmanın câiz olduğuna inanmak ki 

Hâricîler yere sürülmesi sebebiyle câiz olmadığını öne sürer;389  

(ıv) cemaatle kılınan namazda imamın abdestinin bozulması ve cemaa-

tin de bunu bilmesi durumunda cemaatin namazı iade etmesi gerektiğini bil-

mek;390  

(v) her salih veya fâcir imamların ardından namaz kılmanın hak oldu-

ğunu bilmek391 olarak beş kısımda ele almak mümkündür. 

Ehl-i sünnet ulemâsı arasında vitirin üç rekât ve bir selâmla kılınacağı-

na dair herhangi bir ittifak söz konusu değildir. Örneğin, Hanefî âlimler vitir 

namazının üç rekât olarak ve tek selâm ile kılınması gerektiğini öne sürer-

ken,392 Mâlikîler bir rekât olarak kılınması da câiz görürler ancak öncesinde 

bu bir rekâttan selamla ayrılmış olan iki rekʿat daha kılınmasını müstehap 

görürürler. Şiî âlimlere göre ise vitir tek rekʿattır.393 Müellif bu şartı eserinde 

zikretmekle muhtemelen Şîa’yı kastetmiş yahut da Ebû Hanîfe’nin görüşün-

den yana olduğunu ortaya koymak istemiştir. 

 
386  Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 14, 48; Heyet, İlmihâl, 1/202/203; Bağdâdî, el-Fark, 246, 

255-256; Eşʿarî, Makâlât, 337. 
387  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63a. 
388  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63a. 
389  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 64a. 
390  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63a. 
391  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 57b. 
392  Bununla ilgili nakledilen hadisler için bk. Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 43-47. 
393  Heyet, İlmihâl, 1/304-305; Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 43-47; Sami Erdem, “Vitir 

Namazı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 
43/111-113. 
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Ramazan ayına mahsus olarak yatsı namazının akabinde kılınan teravih 

namazının varlığı ve sünnet olması hakkında İslâm âlimlerinin ekserisi görüş 

birliği içindedirler. Dört fıkhî mezhepten Mâlikîlerin bir kısmı, Hanefîler, 

Şâfiiler ve Hanbelîlerin tamamı bu namazın müekked sünnet olduğu hususun-

da ittifak etmişlerdir. Bunun haricinde Zeydiyye’de teravih namazının tek 

başına kılınması müstehap, cemaatle kılınması ise bid’at olarak sayılmıştır. 

Caferîlikte ise teravih adıyla bir namaz bulunmamakla birlikte ramazan ayı 

boyunca sayısı toplamda bin rekata varan “Ramazan Ayı nafilesi” adıyla bir 

sünnet namaz mevcuttur.394 Hanefî ulemânın eserlerinde ise Râfızîlikte teravih 

namazının olmadığı veyahut Râfızîlerin teravih namazını erkekler için sünnet 

kabul edip kadınlar için câiz görmediklerine dair bir takım rivayetler bulun-

maktadır.395 Müellif de eserinde aynı akımdan etkilenerek muhtemelen 

Râfızîlikle ilgili söz konusu iddialara işaret etmek için teravih namazına vurgu 

yapmıştır. 

Serâvîlle (şalvar veya pantolonla) namaz kılmayla ilgili Ehl-i sünnet’e 

has herhangi bir görüş mevcut değildir. Fakat bu görüş, Osman el-Irakî tara-

fından Doğu Hanefi Fırak geleneği birikimi üzerine kaleme alınan makâlât 

türü eserde Hâriciliğin alt kollarından biri olarak zikredilen Kûziyye adlı fır-

kaya isnat edilmektedir. Buna göre Kûziyye, uçları yerlere süründüğü ve ısla-

nıp kirlendiği için şalvarla namaz kılmanın câiz olmadığını öne sürmekte-

dir.396 Müellifin bu hususa özellikle dikkat çekmesi, söz konusu fırkanın bu 

görüşünü ret amacı taşımaktadır. 

Cemaatle namaz esnasında imamın abdestinin bozulması halinde ya-

pılması gerekenler hususunda Ehl-i sünnet fakihlerinin üzerine ittifak ettiği 

herhangi bir fikir bulunmamaktadır. Hanefîlere göre hem imamın hem de 

vakit çıkmadan imamın abdestinin bozulduğunu öğrenen cemaatin namazı 

iade etmeleri vaciptir. Şâfii ve Hanbelîlere göre ise sadece imam namazını 

 
394  Saffet Köse, “Teravih”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınla-

rı, 2011), 40/482; Eren Gündüz, “Teravih Namazının Meşruiyeti Bağlamında İmam Se-

rahsî’nin el-Mebsût’undaki Râfızîlere Yönelik Olumsuz Tutumun Eleştiri Kültürü ve Ta-
hammül Ahlakı Açısından Sorgulanması”, İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Taham-

mül Ahlâkı-II Klasik Dönem VII-XII Asırlar, ed. Tecelli Karasu Mahsun Aytepe, (İstanbul: 

Ensar Neşriyat, 2021), 286-291. 
395  Örneğin bk. Gündüz, “Teravih Namazının Meşruiyeti”, 286-287. 
396  Kirmânî, el-Kenzü’l-Hafî, 76-77. 
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iade eder. Eğer cemaat bunu namaz bittikten sonra duyarsa cemaatin namazını 

iade etmesine gerek yoktur. Mâlikîlere göre ise sadece imam namazını iade 

eder, cemaatin iade etmesine gerek yoktur.397 Dolayısıyla müellif burada, söz 

konusu maddeyi Ehl-i sünnet alametleri arasında niçin zikrettiği merak konu-

su olmak birlikte, Hanefîliğin görüşünü desteklemek için zikretmiş olabileceği 

de imkân dâhilindedir. 

Fâsık imamların ardından namaz kılınıp kılınamayacağı hususu mez-

hepler arasında tartışmalı hususlardan biridir. İçki ve kumar gibi büyük gü-

nahları işleyen fâsık bir imamın ardından namaz kılmak Hanefî, Şâfiî, Mâlikî 

fakihlerine göre ve İbn Hazm dahil olmak üzere birçok müçtehide göre İmam 

birr de olsa fâcir de olsa arkasında namaz kılınabileceğini ancak bunun mek-

ruh olduğunu belirtip bunu bazı nakillere dayandırmışlardır.398 Buna mukabil 

Hanbelî ve Şîa fakihleri dindarlık şartı ileri sürerek fâsıkın imamlığını câiz 

görmemişlerdir.399 Müellifin bu eserde vurguladığı husus, Ehl-i sünnet’in 

umumuna ait olmasa da, ekserisine ait olduğu ve Şîa’yı ret amacı taşıdığı 

ortadadır. 

2.4. Talak 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de Ehl-i sünnet’in alameti olarak maddelendiri-

len hususlardan bazısı da boşanmalarla ilgilidir. Bunlardan ilki üç talakın 

üçünün birden geçerli olduğunun bilinmesidir ki müellif Râfızîlerin üç talakın 

üçünün birden geçerli olmadığını iddia ettiğini belirtmektedir.400 İkincisi ise 

üç talakla boşanan kadın üç talakla boşandığı kocasına yeniden dönmesinin, 

bir başka erkekle evlenmesi ve onunla zifafa girmesi, ardından o erkeğin o 

kadını kendi rızasıyla boşamasından sonra mümkün olduğuna inanmaktır.401 

Nikâh akdinin bozulması veya boşanma gibi anlamlara gelen talâk 

İslâm âlimlerinin geneline göre ricʿî, bâin, sünnî ve bidʿî talâk olmak üzere 

dört kısma ayrılır. Ricʿî talâk, erkeğin yeni nikâh aldine ihtiyaç duymaksızın 

 
397  Alp, Açıklamalı es-Sevâdü’l-Aʿzam, 367; Semerkandî, es-Sevâdü’l-Aʿzam, 48-49. 
398  Örneğin bk. Ebû Dâvûd, Sünen, Salât, 63. 
399  Salim Öğüt, “İmâm (Fıkıh)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2000), 22/188. 
400  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63b-64a. 
401  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 64a. 
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iddet süresi içerisinde eşine dönebildiği talaktır. Bâin talâk ise, tarafların bir 

araya gelebilmesi için yeni nikâh akdine ihtiyaç duyulan boşanmadır. Sünnî 

talâk erkeğin karısını cinsel ilişkinin gerçekleşmediği temizlik müddeti içeri-

sinde boşamasıdır. Bidʿî talak ise erkeğin hanımını cinsel ilişkide bulunduğu 

temizlik döneminde veya kadın hayızlı veya nifaslıyken boşamasıdır. Üç ta-

lakla kocasından boşanan kadının yaşadığı ayrılık beynûnetü’l-kübra/büyük 

ayrılık kavramıyla ifade edilmektedir. Bu durumda olan kadın bir başkasıyla 

nikahlanıp ondan boşanmadıkça eski eşine dönemeyeceği âyetle sabittir.402 Bu 

hususlar üzerinde Ehl-i sünnet âlimlerinin önemli bir kısmı ittifak halindey-

ken, ayrıntıları hususunda bazı ihtilâflar mevcuttur. Örneğin Caferîlik, Ha-

nefîlik ve Mâlikîlikte bir defada üç talâkla boşamak sünnete aykırı iken 

Şâfiîlikte bu durum sünnete aykırı görülmemiştir. Bu hususta Hanbelîlerin ise 

bir kısmı Hanefî, Caferî ve Mâlikîlere diğer bir kısmı Şâfiilere katılmıştır. 

Ancak Hanefîlere, Mâlikîlere, Caferîlere ve Hanbelîlerin bir kısmına göre 

sünnete aykırı olsa da fakihlerin büyük bir kısmı erkeğin hanımını üç talakla 

bir kerede boşamasının geçerli olduğunu savunmuşlardır. Caferîler ise üç 

talakla yapılan boşamayı hükümsüz olarak nitelemişlerdir. Şîa’nın alt kolla-

rından biri olan Zeydiyye başta olmak üzere, İbn Teymiyye ve İbnü’l-Kayyim 

el-Cevziyye403 gibi bazı sünnî fakihler de öfke anında üç talakla boşamanın 

yalnızca bir talak ifade ettiğini öne sürmüşlerdir.404 Dolayısıyla müellif burada 

Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerini ön plana çıkarıp, Şîa’nın ilgili görüşünü 

reddetmiştir. 

2.5. Sarhoşluk Veren İçecekler 

ʿAlâ’imü Ehl-i’s-sünne’de alkollü içeceklerin ateşte pişen (hoşaf gibi 

mayalanmamış) içeceklerden ayrı tutulmasını Ehl-i sünnet’in alametleri ara-

sında zikretmektedir.405 

 
402  el-Bakara 2/230. 
403  Bu hususta İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye’nin görüşleri hakkında geniş bilgi için bk. İbnü’l-

Kayyim el-Cevziyye, “İgâsetü’l-Lehfân fî Hükmi Talakı’l-Gadbân: Öfkeli Şahsın Talakının 
Geçersizliğine Dair”, çev. Muhammet Ali Danışman, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 

9 (2007), 247-281. 
404  Geniş bilgi için bk. H. İbrahim Acar, “Talâk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39/496-500. 
405  ʿAlâ’imü Ehli’s-Sünne, 63a. 
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Alkollü içeceklerin haram olmasına neden olan ana unsurun “sarhoş 

ediciliği” olduğu şüphesizdir. Dolayısıyla Ehl-i sünnet fakihlerinin tamamı, 

sarhoş edicilik vasfının bir içecekte bulunmasını o içeceğin hara olması için 

ana sebep olarak saymışlardır. Hanefî fakihleri şarap dışındaki içki ve içecek-

leri suda bekleme süresine, pişirilip pişirlmediğine, kaynama miktarına, kö-

pürme ve keskinleşme safhalarına, sade veya karışık olmasına, üretimde kul-

lanılan kaplara ve âletler, üretim usulüne göre ayrı ayrı ele alıp değerlendir-

mişler, buna göre haram olup olmadığına karar vermişlerdir.406 Ateşte kayna-

rak pişen içeceklerde alkol olmayacağı, olsa da bu alkolün uçacağı açıktır. 

Dolayısıyla bira ve şarap gibi mayalama yöntemiyle elde edilen içeceklerin 

alkol içerdiği, üzüm veya kayısı hoşafı gibi kaynayarak elde edilen içeceklerin 

ise alkol içermediği ortadadır. Burada müellif bu iki içeceğin ayrı ayrı değer-

lendirilmesi gerektiğini ve alkollü içeceklerin de ateşte pişmiş içecekler gibi 

tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bunu Ehl-i sünnet’in alametleri ara-

sında zikretmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
406  Bu hususta geniş bilgi için bk. Mustafa Baktır, “İçki (İslâm’da)”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 21/460. 
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1. ʿAlâ’imü Ehl-i’s-Sünne’nin Tahkikli Metni 

 رسالة في عالئم أهل السنة

 بسم هللا الرحمن الرحيم وبه نستعين 

 407قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ﴿ال تجتمع أمتي على الضاللة.﴾ 

 408ضال في النار.﴾ وقال رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم :﴿كل بدعة ضاللة وكل 

تفضيل   والجماعة  السنة  ﴿مذهب أهل  قال:  أنه  عنهما  عباس رضي هللا  ابن  عن   409وروي 

وعمر(  بكر  )أبو  واإل  410الشيخين  وعلي(  )عثمان  الختانين  والشر( وحب  )الخير  بالقدرين  يمان 

 412المقرونين )حسن وحسين( والمسح على الخفين والصالة خلف إمرين )البر وفاجر(﴾ 411وتوقير

 413وفي الحديث: ﴿من خالف قدر شبر فقد خلع ربقة اإلسالم عن عنقه.﴾

وعالمة من كان على السنة والجماعة أن يكون على هذه الخصال التي أذكرها لكم إن شاء  

 :هللا تعالى

: هو أن يقر بلسانه ويؤمن بقلبه بأن هللا تعالى واحد ال شريك له ، ويؤمن بجميع صفاته األول

نفَسه كما هو وصفه ، وكما جاء في األخبار أن جبرائيل عليه السالم سئل النبي عليه التي وصَف بها  

عن  والسالم  األعرابي؛  414الصالة  صورة  في  أتاه  قد  وكان  اإليمان؟  ما  قال:  فقال    ب[-56]  اإليمان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ﴿أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والبعث بعد الموت  

 415والقدر خيره وشره من هللا والجنة والنار وتؤمن بجميع ما أمره هللا.﴾ 

 

 . 4/405أخرجه الترمذي عن ابن عمر في سننه، كتاب الفتن،  407

 . 1/550، 1786، ح1560أخرجه النسائي في سننه، كتاب العيدين، ح 408

(.)عن طريق الخطأ نسخت هذه الكلمة  409   تفضيالا

 المخطوط. على  األجىزاء الموجودة بين األقواس في هذا الحديث مكتوبة بين السطور 410

 (. توقيرين) عن طريق الخطأ نسخ هذا القسم 411

 لم أقف في كتب حديث.  412

 . 1/117المستدرك ، والحاكم في 8/134أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، عن أبي ذر  413

 )من(.  عن طريق الخطأ  نسخ هذا الخرف  414

؛  16؛ وأبي داود في سننه، كتاب السنة  7،  5،  1هذا هو قسم من حديث جبريل، أخرجه مسلم في صحيح، كتاب اإليمان    415

اإليمان   كتاب  سننه،  في  مقدمة  4والترمذي  سننه،  في  ماجه  وابن  اإليمان  9؛  كتاب  الصحيحه،  في  والبخارى  كتاب    ،37؛ 
 .6؛ و النسائي، سنن النسائي، كتاب اإليمان 31التفسير 
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يقول  الثانية إيمانه وال  في  يقول »أنا مؤمن    416أنا مؤمن إن شاء »: أن ال يشك  ولكن  هللا« 

﴾ حقًّا« كما قال هللا تعالى: 
ًّؕ
ٰٓئَِك هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحـقا   واالستثناء في اإليمان بدعة.   .417﴿اُول 

 اإليمان يزيد وينقص.« »: أن ال يقول الثالث

 : أن يري اإليمان بالحقيقة ال بالمجاز.  الرابعة

الجارحينالخامسة على  اإليمان  أن  يعلم  أن  اإليمان    :  إّن  قال  فمن  واللسان،  القلب  على 

هللا ، فاهلل تعالى سّماهم كافرين، فمن قال ب)أّن   420كتاب  419فهو كرامّي مبتدعٌ مخالف   418فردتباللسان و

في كتاب هللا ألن   اإليمان باللسان دون القلب( فهو منافق في كتاب هللا تعالى، ألنه يكون على خالف ما

المنافقي ذكر  تعالى  فقال:  هللا  بُِمْؤِمنِيَن﴾ ن  هُم  ﴿َوَما 
ولم يصدّق   421 باللسان  أقرَّ  بالقلب   أ[-57]  وكل من 

ألنّا الظاهر  في  اإلسالم  أهل  حكم  وحكمه  السيوف  عنه  علم    يرتفع  كلفنا  وإنما  الضمائر  علم  نكلّف  لم 

 ث. الظاهر ولكن في الحقيقة كافر، ومن قال ب)أّن اإليمان بالقلب دون اللسان( فهو جهمّي خبي

واألعياد  السادسة والجماعة  الجمعة  في  معهم  ويكون  المسلمين  جماعة  يخالف  ال  أن   :

 ومن ال يري الجماعة فهو رافضّي أو خارجّي.  422وغزوات

 : أن يصلي خلف كل بر وفاجر. السابعة

 حروري. : أن ال يكفر أحداا من أهل القبلة بذنب، ومن قال بذلك فهو خارجي الثامنة

 : أن يصلي على الجنازة من أهل القبلة.التاسعة

: أن يؤمن بالقدرين أّن تقدير الخير والشر من هللا تعالى، ومن قال ب)أّن هللا تعالى ال العاشرة

 فه. ضاّل ال يجوزالصالة خل ّّ يقدرالمعاصي والكفر(، فهو قدري

 أن يؤمن أن ال يخرج على أحد من المسلمين بالسيف بغير حق.  :الحادية عشر

 : أن يصلي خلف كل بر وفاجر صالة الجمعة واألعياد.  الثانية عشر

 

 إن شا(. ) عن طريق الخطأ نسخ هذا القسم  416

 .8/4سورة األنفال  417

 (. فردنعن طريق الخطأ )( فردنسخ كلمة )ت 418

 مخالفة(. عن طريق الخطأ )نسخ كلمة )مخالف(  419

 الكتاب(. عن طريق الخطأ )نسخ كلمة )كتاب(  420420

 .2/8بقرة سورة ال 421

 (. عن طريق الخطأ )وانفرواتنسخ  422
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عشر حقًّا،  الثالثة  الخفين  على  المسح  يري  أن  فهو ب[  -57]:  حقًّا  المسح  يرى  ال  ومن 

 نجس  423رافضي

َّ عطاء هللا تعالى ولم يقدر أن يؤمن العبد إل: أن يعلم أن اإليمان  الرابعة عشر ا بتوفيق هللا  ّّ

 تعالى. 

: أن يعلم أن القرآن كالم هللا تعالى غير مخلوق، فمن قال )أنه مخلوق(، فهو  الخامسة عشر

 كّرامّي وجهمّي ملعون ومخذول. 

باد غير  أن يعلم أن أفعال العباد وكسبهم مخلوق هللا تعالى، فمن قال أفعال الع السادسة عشر:

 له على الحقيقة فهو جبرّي.  424مخلوق، فهو معتزلّي، فمن قال ال فعل 

 : أن يؤمن بسؤال منكر ونكير في القبر.السابعة عشر

عشر في الثامنة  خلقه  من  بعدله  يشاء  من  يعذّب  تعالى  هللا  ألن  القبر،  بعذاب  يؤمن  أن   :

 فمن لم يؤمن بسؤال منكر ونكير وعذاب القبر، فهو جهمّي او خارجّي ملعون ومخذول.   425القبر 

وصدقاتهم منفعة لهم ومن قال أنه    427دعاء األحياء لألموات  426: أن يعلم )أّن(التاسعة عشر

 أ[-58ال منفعة لهم فهو معتزلّي ملعون. ] 

األنبياء العشرون من  غيره  وكذلك  وسلم،  عليه  تعالى  هللا  صلى  النبي  بشفاعة  يؤمن  أن   :

 يشفعون ألهل الكبائر. 428وكذلك الصالحون لهم شفاعتهم 

إلى السماء ليلة    429وسلم عرج : أن يؤمن أّن النبي صلى هللا تعالى عليه  الحادية والعشرون

المعراج وقد رأى ملكوت السماوات واألرض والجنة والنار وكان في اليقظة ال في المنام. فمن قال بأن  

 بيت المقدس فقط، فهو معتزلّي.  430المعراج كان )إلى( 

 

 (. عن طريق الخطأ )رافضي نسخ  423

 (. عن طريق الخطأ )فعلهنسخ هذا فعل  424

 . بدون )ال( عن طريق الخطأنسخ  425

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 426

 . نكرة، يعني بدون )ال( عن طريق الخطأنسخ  427

 (. عن طريق الخطأ )شفاعتههذه كلمة  نسخت 428

فعل  فّضل مؤلف فعل )خرج( ههنا    429 فّضلنا على  يفّضل فعل )عرج( او )صعد(. نحن  كان يجب أن  الخطأ،  عن طريق 
 )عرج(.
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 ة الكتاب حقًّا. أ: أن يرى قرالثانية والعشرون

والعشرون: حقًّا  الثالثة  الحساب  يرى  وهو سريع  وهللا   ،أن  يشاء  كما  عباده  يحاسب  تعالى   

 الحساب. 

أن يرى الميزان حقًّا وهو ميزان له ِكفَّتان، كل كفّة مثل الدنيا يوزن فيها    الرابعة والعشرون: 

ٌّ والحساب والميزان فهو جهمي 431أعمال العباد ، فمن أنكر قرأة الكتاب  ّّ . 

ال تفنيان أبداا ، فمن قال    432لوقتانب[ أن الجنة والنار مخ-58: أن يعلم ] الخامسة والعشرون

 بأنهما غير مخلوقتين وأنهما تفنيان فهو جهميٌّ خبيث نجس. 

 الصراط حّق، فمن أنكر فهو جهمّي.   433أن يرى )أّن(  السادسة والعشرون:

ِمن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    434: ينبغي أن يشهد اِللعشرة السابعة والعشرون

 435وأبو عبيدة   وعبد الرحمن بن عوف   وسعيد  وزبير  وطلحة   وعليّ   وعمر وعثمان   بالجنة وهم أبو بكر 

  436رضي هللا عنهم أجمعين.  بن الجراح

والعشرون: مساو  الثامنة  يذكر  وال  بخير  إال  الصحابة  يذكر  ال  ويكل  يأن   437مرار إضهم 

 امرهم إلى هللا تعالى.  

والعشرون بعد  التاسعة  الناس  يعلم أن خير  أن  أبو بكر وعمر  :  النبي صلى هللا عليه وسلم 

بكر رضي هللا    438وعثمان وعلّي رضي هللا تعالى عنهم أجمعين ، ومن قال بأن واحد أفضل من أبي

أ[ والمعتزلة يقولون أن علياا كان أفضل من أبو بكر وعمر ، والروافض  -59عنه فهو مبتدع ضاّل، ] 

 

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 430

 .(قرأة الكتاب( عن طريق الخطأ )قرأت كتبنسخ قسم ) 431

 .(عن طريق الخطأ )مخلوقاتاننسخت  432

 المخطوط. في  يسقسم بين قوسين ل 433

 لتكمل الجملة.  ، أضفناه إلى النصاِللعشرة( عن طريق الخطأ بدون خرف )ل( نسخت قسم ) 434

 .(عبيدة( عن طريق الخطأ )عبيدنسخت اسم ) 435

 هنا وعد تسعة من الصحابة فقط. سعد بن أبي وقّاص""كتابة اسم  مستنسخنسي  436

 (. مرلرإصمرار( عن طريق الخطأ )وبكل إضويكل نسخ قسم ) 437

 .(عن طريق الخطأ )أبونسخ  438
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رونهم، وهم أحبث الناس ّّ ثير من الصحابة يكفكذلك ألن الراوفض يلعنون على أبو بكر وعمر وك

 لهم في اإلسالم.  439من خلق هللا تعالى وال نصيب 

أنكر  الثالثون فمن  اآلخرة،  في  تشبيه  وال  بال كيف  تعالى  يرون هللا  المؤمنين  أن  يعلم  أن   :

 ونجارّي.   ّّ الرؤية فهو معتزلي

والثالثون معتزلّي الحادية  فهو  أنكرها  فمن   ، ذلك  ينكر  وال  حقًّا  األولياء  كرامة  يرى  أن   :

 ونجارّي.  

: أن يعلم أن هللا تعالى يغضب ويرضى ويؤمن بجميع صفاته ويرى ذلك  الثانية والثالثون

 حقًّا.

: أن يعلم أنه ليس من الخلق أفضل من األنبياء، فمن قال بأن األولياء أفضل  الثالثة والثالثون

 فهو يعتقد مذهب اإلباحة.  ،ألنبياءمن ا

 440أن يعلم أن المؤمنين...  الرابعة والثالثون:

َّ َصيِّر  الشَّقيَّ بفضله سعيداا، والعبدّ  تعالى ي  ب[-59]  : أن يعلم أّن هللاالخامسة والثالثون

 شقيًّا بعدله.  441سعيد()

 ء والمؤمنين.: أن يعلم أن عقل الكفار ال يستوي مع عقل األنبياالسادسة والثالثون

يزال خالقاا ورازقاا ولم يتغير   443ما(أن هللا تعالى لم يزل و)  442: )أن يعلم(السابعة والثالثون

وال رازقاا    445الخلق( (  444من حال إلى حال، وال يقول كما يقول المبتدعة أنه لم يكن خالقاا حتى خلق 

 ن هللا تعالى ال يتغيّر من حال إلى حال.إالخلق.  446حتى رزق

 علم. 447: أن يعلم أّن هللا تعالى قادر وله قدرة وعالم )وله(الثامنة والثالثون

 

 .(عن طريق الخطأ )نصبنسخ  439

 ترك مستنسخ هذه الجملة ناقصة.  440

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 441

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 442

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي   يس خرف )ما( ل 443

 .(خلق( عن طريق الخطأ )خلقهنسخ قسم ) 444

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 445

 .(رزق( عن طريق الخطأ )رزقهنسخ قسم ) 446



91 | EHL-İ SÜNNET AKÂİDİ 

 

 

أن يعلم أن هللا تعالى يعذب من يشاء من خلق المؤمنين من أهل الكبائر    لتاسعة والثالثون:ا

ا كما جاء في الحديث   448في جهنم على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما

 واألخبار، فمن قال ألهل الكبائر ال يخرجون من النار فهو معتزلّي.

مؤمن، وال يقول بأن فسقه يخرج من  أ[  -60]ن صاحب الكبيرة مع فسقه  : أن يعلم أاألربعون

 اسم اإليمان، وال يقول له منزلة بين الكفر واإليمان ألن هذا قول المعتزلة.

ا الحادية واألربعون : أن يعلم أن هللا تعالى فعل ما شاء ولم يفعل ما ال يشاء فهو الخالق خيرا

ا.   وشرًّ

 لم أن كتاب هللا تعالى أصلح لعباده مّما اختاروا ألنفسهم.  أن يع الثانية واألربعون:

في المصاحف مكتوب هو قرآن كله، وكذلك ما هو    449أن يعلم أن )ما(  الثالثة واألربعون:

، والمسموع بأذننا، هو قرآن كله ومن قال أنه ليس بقرآن  451بلساننا 450المحفوظ في صدورنا، والمقروء 

  ملعون ومخذول. وإنّما هو حكاية القرآن كراميّ 

ّ  : أن يعلم أن من كان له خصم في الدالرابعة واألربعون نيا ولم يرضى عنه يعطى يوم ّّ

ا.  452القيامة من حسناته   حتى يرضى وال يكون ذلك جورا

 : أن يعلم أن الكسب يفترض في بعض األوقات. الخامسة واألربعون

وأن المعصية مع    453أن الطاعة مع التوفيق مستويان  ب[-06]  أن يعلم  :السادسة واألربعون

 خذالن هللا تعالى محاذبة. 

: أن يعلم أن اإلستطاعة مع الفعل، فمن قال بأن اإلستطاعة قبل الفعل فهو  السابعة واألربعون

 معتزلّي وكّرامّي.

ن العرش  : أن ال يثبت منه تعالى مكاناا ألنه ال يحتاج إلى مكان، فمن قال أالثامنة واألربعون

 ومعتزلّي.    ّّ له مكان فهو كّرامي

 

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 447

 .(يخرجهم( عن طريق الخطأ )يخرجنسخ قسم ) 448

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي   يس خرف )ما( ل 449

 .(عن طريق الخطأ )والمقرونسخ هذا القسم  450

 .(عن طريق الخطأ )باللساننانسخ هذا القسم  451

 .و بدون ضمير )ه(  عن طريق الخطأ )حسناة(نسخ هذا القسم  452

 .(عن طريق الخطأ )مسويةنسخ هذا القسم  453
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واألربعون ال  التاسعة  جسم  تعالى  هللا  أن  قال  فمن   ، بجسم  ليس  تعالى  هللا  أن  يعلم  أن   :

 كألجسام فهو كّرامّي.  

: أن يعلم أن هللا تعالى ال يشبه خلقه في صفة من الصفات فهو بخالف خلقه في  الخمسون

 ه فهو من المشبهة الملعونة ليس بمؤمن.  ، فمن قال أنه يشبه بخلق454جميع صفاته 

﴿َهْل    455. َجاَء َربَُّك﴾ ََ ﴿و: أن يؤمن باآليات المتشابهة مثل قوله تعالى:  الحادية والخمسون  

 ﴾ُ وال يفسره وال ينكره   ،واليد وما اشبه  457واألخبار المتشابهة مثل النزول  456. يَنظُُروَن إاِلَّ أَن يَأْتِيَُهُم ّللاه

عن النبي صلى هللا عليه وسلم يوصف باألعلى وال يوصف    أ[-61]  ولكن يؤمن كما جاء في االخبار

 باألسفل ألن األسفل ليس من الربوبية من شيء وال كيفية فيه.

يعلم أن هللا تعالىالثانية والخمسون:   العرش بال كيف وال   أن  العرش استوى وفوق  على 

أرا كما  علوّ تشبيه  هللا  علوّ   458د  ال  وربوبية  يقول   459عظمة  ما  على  وال  ومسافة  مكان   460ه ارتفاع 

اميّة  بأن العرش له مكان.   461الكرَّ

ولكن    463ال يقول بأن هللا تعالى في كل مكان كما يقول الجهمية  462: )أن(الثالثة والخمسون

 يقول إّن علم هللا تعالى محيط بخلقه حيثما كانوا. 

: أن يعلم أن الشرائع ليست من اإليمان ألن اإليمان هو اإلقرار باللسان  نالرابعة والخمسو

 والتصديق بالجنان. 

، فمن أنكره فهو دهرّي كافر زنديق. الخامسة والخمسون  : أن يعلم أّن البعث بعد الموت حقٌّ

 

 (. عن طريق الخطأ )الصفاتهنسخ هذا القسم  454

 . 89/22سورة الفجر  455

 .2/210سورة البقرة  456

 (. عن طريق الخطأ )النزوننسخ  457

انسخ  458  (. عن طريق الخطأ )علوًّ

انسخ  459  (. عن طريق الخطأ )علوًّ

 لتكمل الجملة.  (، مسحنا قسم )له( و أضفنا ضمير )ه( إلى الفعلله  هعن طريق الخطأ )ما يقول نسخ هذا القسم 460

 (.الكّراميّة( عن طريق الخطأ )الكالميّةنسخت كلمة ) 461

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 462

 (. الجهمية( عن طريق الخطأ )الجهمي نسخت كلمة ) 463
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من  السادسة والخمسون ا وخلقه ال  معدوما بعد أن كان  العالم  تعالى أحدث  يعلم أن هللا  أن   :

 غير مؤمن دهري زنديق. ب[ -61] يء، وكذلك جميع األشياء، فمن قال أن هذا العالم قد كان فهوش

 : أن يعلم أن الساعة آتية ال ريب فيها.  السابعة والخمسون

أن يعلم أن العبد ال ي كفر بذنب يرتكبه، وان كان من اكبر الكبائر، فمن الثامنة والخمسون:  

 رجّي.قال إّن العبد يكفر بذنب فهو خا

والخمسون:   إن  التاسعة  قال  فمن  المؤمنين،  على  فريضة  واألعمال  الشرائع  أن  يعلم  أن 

ليست الشرائع  وإن  الكفر  مع  طاعة  ينفعه  ال  الكافر  أن  كمان  اإليمان  مع  ذنب  ال يضره   464المؤمنين 

 .  ئبفريضة على المؤمنين فاليضره ترك العمل فهو مرج

، فمن قال أن األمر يرتفع عنه فهو  465تعالى ال يرتفع عن المحب أن يعلم أن أمر هللا  :الستون

 يعتقد مذهب اإلباحية.

النبي صلى هللا عليه وسلم له حوض يسقي أمته منه كما جاء    ّّ : أن يعلم أنالحادية والستون

 في الخبر، فمن أنكرذلك فهو جهمّي. 

 أ[ -62] مر هللا تعالى،بأ 466: أن يعلم أن ملك الموت مسلط على قبض الروحالثانية والستون

 فمن أنكر ذلك فهو جهمّي. 

: أن يعلم أّن أجل احد ال يتقدم بسبب وال يتأخر، وإّن المقتول خرج روحه  الثالثة والستون

 . 468معتزلّي مضلّ  467ألجله وكان قد قضى هللا تعالى موته في ذلك الوقت، فمن قال غير ذلك )فهو( 

ي طالب رضي هللا عنه كان في محاربته مع معاوية  : أن يعلم أن علي بن أبالرابعة والستون

 ، فمن قال غير ذلك فهو خارجّي مضل. 470مصيباا  469وان والخوارج وأصحاب النهر

 

 (. عن طريق الخطأ مذكر؛ )ليس نسخ 464

 عن طريق الخطأ مكّرر. نسخ  465

 (. عن طريق الخطأ نكرة؛ )الروحنسخ  466

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 467

 (. عن طريق الخطأ )مضلي نسخ  468

 وبت(. عن طريق الخطأ )النهرانسخ  469

   (. عن طريق الخطأ )معيباانسخ  470
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والستون أنالخامسة  يعلم  أن  عنهما   ّّ :  هللا  والزبيررضي  تابا  471طلحة  ذلك   472قد  عن 

الح  473ورجعا  ريبة   ق،إلى  ال  للمصلحة  جائت  عنها  هللا  رضي  وال    ،474وعائشة  الجنة  أهل  من  وهم 

 إالَّ بخير. 475ذكرهم ي

وما دام أبو بكر    ا : أن يعلم أن إبليس لعنه هللا حين كان يعبد هللا كان مؤمنا السادسة والستون

 وعمر وغيرهما من الصحابة حين كانوا يعبدون األصنام كافرين.

والستون يعلم( : السابعة  المش  476)أن  وأطفال  الجنة  في  المؤمنين  أطفال  اختلف  أن  ركين 

بنار جهنم  يبتليهم  تعالى  في خبر أن هللا  فجاء  فيهم  القيامة، وجاء في خبر آخر    ب[-62]  األخبار  يوم 

آباءهم وأمهاتهم ألنهم يتوارثون ويقبرون في مقابر الكافرين    477أنهم في الجنة وحكمهم في الدنيا كحكم 

 وال يصل عليهم وال يغسلون. 

 من هللا تعالى حقًّا. اتمة: أن يرى خوف الخالثامنة والستون

 : أن يرى صالة الترويحات سنة حقًّا فمن أنكر فهو رافضّي. التاسعة والستون

ا فمن لم ي فّرق بين المطبوخ والخمر يجب التعذير. السبعون  : أن ال يسّمِ المطبوخ خمرا

 واحدة.  478: أن يرى الوتر ثالث ركعات بتسليمة الحادية والسبعون

 يرى إعادة الوضوء من الحجامة والفصد والقيح وما أشبه ذلك حقًّا.  : أنالثانية والسبعون

والسبعون إذا  الثالثة  ذلك  وإعادة  القوم  فعلى  الوضوء  على  يكن  لم  إذا  اإلمام  أن  يعلم  أن   :

 علموا ذلك.

 أ[-63]: أن يرى التيمم في السفر والحضر إذا لم يكن الماء وإذا لم يقدرالرابعة والسبعون

 على الوضوء حقًّا، فمن قال ال تيمم فهو ضاّل مبتدع. 

 

 (. ق الخطأ )عنهمعن طرينسخ  471

 تابوا(. عن طريق الخطأ )نسخ  472

 (. عن طريق الخطأ )ورجعوانسخ  473

 (. عن طريق الخطأ )ربةنسخت هذه الكلمة  474

 (. عن طريق الخطأ )تذكرهمنسخ  475

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 476

 (. عن طريق الخطأ )كحكمهنسخ  477

 (. عن طريق الخطأ )بتسلمةنسخت هذه الكلمة  478
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 : أن يرى غسل الرجلين بعد نزع الخفين حقًّا.الخامسة والسبعون

والسبعون قال  السادسة  فمن  مخلوق،  غير  العباد  قلوب  في  تعالى  معرفة هللا  أن  يعلم  أن   :

 مخلوق فهو كرامي. 

عالى عليه وسلم التي وردت في شأن : أن يؤمن بأخبار النبي صلى هللا تالسابعة والسبعون

 ودابة األرض وما أشبهها من األخبار.  479الدجال ويأجوج ومأجوج وخروج المهدي 

والسبعون حقٌّ   : الثامنة  السلطان  طاعة  أّن  يعلم  ا   480أن  جائرا كان  حتى   481وإن  ينعزل  ال 

 حكمه جائز فيما يوافق الحق. ّّ يعزل وإن

  م يكون له   482استوى على بلدة بالقهر والغلبة )وال(: أن يعلم أن كل من  التاسعة والسبعون

َّ َول يكن ، وإن لم 484عليهم أحكامه  483نفذ تقوة عليه فإنه يصير عليهم سلطاناا و  . 486ة الخليف 485اه  ّّ

ولوه أمورهم فإنه يجوز أن    487)و(   ب[-63]  : أن يعلم أن كل من بايعه المسلمون الثمانون

و  488يكون عليهم  قبيلة كان،  في أي  لقوله صلى هللا عليه وسلم  الخليفة  قريش  الخليفة إال من  ال يجوز 

 489.490من الناس اثنان﴾ ي﴿قريش والة ما بق

والثمانون يصلي  الحادية  أن  بالعثور   491في :  نجس  السراويل  بأن  يقول  وال  السراويل 

 والطراء وذلك مذهب الخوارج. 

 

 (. عن طريق الخطأ )المهدينسخ  479

 (. عن طريق الخطأ )حقًّانسخ  480

انسخ  481  (. عن طريق الخطأ )جابرا

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 482

 عن طريق الخطأ )ينفذ( نسخ  483

 (. عن طريق الخطأ )أحكامنسخ  484

 (. عن طريق الخطأ )وال نسخ  485

 ته(. عن طريق الخطأ )الخليفنسخت  486

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 487

 ا(. عن طريق الخطأ )على هذنسخت  488

 .122/ص13أخرجه البخارى في كتاب األحكام باب األمراء من القريش  489

ولوه    490)و(   ب[-63]  : أن يعلم أن كل من بايعه المسلمونالثمانون: )من الممكن أيضاا فهم هذه الجملة على النحو التالي   490

في أي قبيلة كان وال يجوز الخليفة إال من قريش لقوله صلى هللا عليه وسلم    490الخليقة   هأمورهم فإنه يجوز أن يكون على هذ
 ( .من الناس اثنان﴾ ي ﴿قريش والة ما بق
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والثمانون الخبر  الثانية  في  كما جاء  والرسل  األنبياء  بأن هللا بعث  يعلم  أن  تعالى ﴿:  أن هللا 

 492بعث مئة نبي وأربعة وعشرين ألف من األنبياء عليهم السالم﴾. 

الى ال يبعث نبيًّا بعد نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم وال  أن يعلم أّن هللا تع  الثالثة والثمانون:

 يبعث إلى قيام الساعة وهو خاتم األنبياء والمرسلين.

أن يعلم أن األنبياء حجج هللا تعالى على خلقه، فمن زعم أّن النفس النبي    الرابعة والثمانون: 

 فهو كّرامّي. أ[-64] صلى هللا عليه وسلم ال يكون حجة على خلقه

والثمانونا مئة  لخامسة  وهو  الكتاب  من  تعالى  هللا  أنزل  ما  بجميع  وبقلبه  بلسانه  يقر  أن   :

 وأربعة كتب وحي وتنزيله.

والثمانون كلالسادسة  تعالى  بأن هللا  بقلبه  ويؤمن  بلسانه  يقر  أن  السالم ّّ :  عليه  موسى  م 

 على الحقيقة ال على المجاز.

ال يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في الجنة وال في النار بعد    493(: )أنالسابعة والثمانون

 الذي سّميناهم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم. 494العشرة

 496يقول كما يقول الروافض   495)أن ال(: أن يعلم أّن التطليقات يقع جملة والثامنة والثمانون

 ال يقع جملة.

والثمانون المطلقاتالتاسعة  أّن  يعلم  أن  ال    :  زوج    497حل تالثلث  تنكح  أن  بعد  إاّل  لزوجها 

 فيطلقها بشر الزوج وتنقضي عدتها. 498غيره ويدخل بها 

 

الجر )مع( ههنا    491 الخطأ، كان يجب أن يفّضل  فّضل مؤلف حرف  الجر  عن طريق  )في(. ولذلك نحن فّضلنا على  حرف 
 حرف )في(. 

 . 266، 7/187؛ و أحمد بن حنبل في مسنده 19البخارى في الصحيحه، كتاب التوحيد أخرجه  492

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 493

 (. عن طريق الخطأ )العشرنسخت  494

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 495

 (. عن طريق الخطأ )الرافضنسخ  496

 (. حليعن طريق الخطأ )نسخت  497

الخطأ، كان يجب أن يفّضل  فّضل مؤلف حرف الجر )ل( ههنا    498 )في( او )إلى( مع فعل )دخل(.  حرف الجر  عن طريق 
 حرف الجر )في(. فّضلنا على  ولذلك نحن
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يعلم( التسعون: العلم    ّّ أن  499)أن  من  أفضل  العقل  أن  قال  فمن  العقل،  من  أفضل  العلم 

 معتزلي ألن العلم حجة والعقل آلة ال علم.  500)فهو(

ولكن  ب[-64] أن يعلم أن محمداا عليه السالم لم يريه بعينه ليلة المعراج الحادية والتسعون:

 بقلبه.

والتسعون يزعم  الثانية  كما  وليس  باطل،  عنه  هللا  رضي  علي  رجعة  أن  يقيناا  يعلم  أن   :

 م الساعة مع أهل بيته. الراوفض بأن علياا رضي هللا عنه يرجع قبل قيا 

 مبتدع. 501ومن كان على هذه الخصال فهو على السنة والجماعة ومن خالفها )فهو( 

 وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

 أ[-65]تمت بعون هللا الملك الوهاب. 

  

 

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 499

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 500

 لتكمل الجملة.  المخطوط، أضفناه إلى النصفي  يسقسم بين قوسين ل 501
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2. ʿAlâ’imü Ehl-i’s-Sünne’nin Tercümesi 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla… 

Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Benim üm-

metim dalâlet üzerine birleşmez.”  

Ve yine Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her 

bid’at dalâlettir. Her dalâlette olan kimse ise cehennemliktir.” 

İbn Abbâs radıyallâhü anhümâdan şöyle dediği rivayet olunur: “Ehl-i 

sünnet ve’l-cemâʿat mezhebi, iki kişiyi (yani Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’i) 

yüceltmek, iki damadı (yani Hz. Ali ile Hz. Osman’ı) sevmek, iki kadere (yani 

hayır ve şerre) iman etmek, iki kardeşe (yani Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e) 

hürmet göstermek, iki mestin üzerine mesh yapmak ve iki emirin (yani iyilik 

sahibi ve fâcir) ardından namaz kılmak demektir.” 

Ve bir hadiste şöyle zikredilmiştir: “Her kim bir karış miktarınca dahi 

bundan ayrılırsa, İslâm yularını boynundan çıkarmış olur.” 

Ehl-i sünnet ve’l-cemâʿat mezhebi üzerine olan kişinin alameti, Al-

lah’ın izniyle sizler için zikredeceğim şu hususlardır: 

Birincisi: kişinin Allah Teâlâ’nın birliğini ve hiçbir ortağının bulunma-

dığını dili ile ikrar etmek ve bunlara kalbiyle inanmaktır. Ve aynı zamanda 

O’nun bizzat kendisini niteleyen bütün sıfatlarına, şu hadiste bildirildiği gibi 

inanmaktır:  

“Cebrâil aleyhisselâm bir Arap suretinde Nebî aleyhissalâtü vesselâma 

gelerek, ona imanın ne olduğunu sordu? [56b] Resûlullah sallallâhu aleyhi 

vesellem ise ona şöyle cevap verdi: ‘İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, 

peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve 

şerrin Allah’tan olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna ve Allah’ın 

emrettiği hususların tamamına inanmaktır.’” 

İkincisi; kişinin imanında şüpheye düşmemesi ve “İnşallah ben mümi-

nim.” dememesi; aksine Allah Teâla’nın “Gerçek müminler işte onlardır.” 

âyetinde buyurduğu gibi “Ben gerçek bir müminim.” demesidir. Zira imanda 

istisna bid’attir. 

Üçüncüsü; imanın artabileceği ve eksilebileceğini söylememektir. 
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Dördüncüsü; imanın mecaz değil, hakikat olduğunu bilmektir. 

Beşincisi; Kişinin imanın kalp ve dil olmak üzere iki uzuv üzerine ol-

duğunu bilmesidir. Her kim bunu teke indirip de imanın sadece dil ile olduğu-

nu söylerse o Allah’ın kitabına muhalif olan bid’atçı bir Kerrâmî olur. Allah 

Teâla onları kâfir olarak isimlendirmiştir. Dolayısıyla her kim imanın kalp ile 

inanmaksızın dille ikrardan ibaret olduğunu iddia ederse, o Allah Teâlâ’nın 

kitabına göre münafıktır. Çünkü o Allah’ın kitapta zikrettiği hususlara muha-

liftir. Çünkü Allah Teâla münafıkları Kur’ân’da anarak şöyle buyurmuştur: 

“Oysa onlar (münafıklar) mümin değillerdir.”502  

Her kim kalpten inanmayıp [57a] sadece dille ikrar ederse, kılıçlar on-

dan kalkar. Bu kimse zahirde ehl-i İslâm’ın hükmündedir. Çünkü biz, gönül-

lerde olan ilim hususunda değil, ancak zahirde olan ilim hususunda mükelle-

fiz. Fakat bu kişi hakikatte kâfirdir. Her kim imanın dille değil de kalple oldu-

ğunu iddia ederse o şerli bir Cehmî’dir.  

Altıncısı; cemaat-i müslimîne muhalefet etmeyip cumada, cemaatte, 

bayramlarda ve savaşlarda onlarla birlikte olmaktır. Her kim cemaat arasında 

görülmezse o ya Râfızî’dir yahut da Hâricî’dir.  

Yedincisi; her salih veya fâcir olan imamın ardında namaz kılmaktır. 

Sekizincisi: Ehl-i kıbleden hiç kimseyi günahı sebebiyle tekfir etme-

mektir. Her kim böyle yaparsa o ya Haricî’dir yahut da Harûrî’dir. 

Dokuzuncusu; Ehli kıbleden olanların cenaze namazını kılmaktır. 

Onuncusu: Hayır ve şerrin takdirinin Allah’tan olduğunu bilerek iki 

kadere inanmaktır. Her kim Allah’ın masiyet ve küfrü takdir etmediğini öne 

sürerse, o sapık bir Kaderî’dir. Bunu iddia eden kişinin ardında namaz kılmak 

câiz değildir. 

On birincisi; Müslümanlardan birinin üzerine haksız yere huruç edil-

memesi gerektiğine inanmaktır. 

 

502 el-Bakara 2/8. 
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On ikincisi; Cuma ve bayram namazlarında her salih veya fâcir olan 

imamın ardında namaz kılmaktır.  

On üçüncüsü; iki mest üzerine mesh etmeyi hak olarak görmektir. 

[57b] Her kim mestler üzerine meshin hak olduğuna inanmazsa o habis bir 

Rafızîdir. 

On dördüncüsü, imanın Allah Teâla’nın bir lütfu olduğunu bilmektir. 

Zira Allah Teâla başarıya eriştirmediği müddetçe kul iman edemez.  

On beşincisi, Kur’ân’ın Allah’ın kelâmı olup gayr-ı mahlûk olduğunu 

bilmektir. Her kim Kur’ân’ın mahlûk olduğunu iddia ederse, melʿun ve 

mahzûl bir Kerrâmî veya Cehmî’dir. 

On altıncısı; kulların fiillerinin ve elleriyle yapıp ettiklerinin Allah 

Teâla tarafından yaratılmış olduğunu bilmektir. Her kim kulların fiillerinin 

Allah tarafından yaratılmadığını öne sürerse o Mutezilî’dir. Her kim de kulun 

hakikî anlamda bir fiilinin olmadığını iddia ederse o Cebrî’dir.  

On yedincisi: Kabir’de Münker ve Nekir’in sorgusuna inanmaktır.  

On sekizincisi; Kabir azabına inanmaktır. Çünkü Allah Teâla yarattık-

larından dilediğine adaleti gereği kabirde azap eder. Her kim Münker ve Ne-

kir’in sorgusuna ve kabir azabına inanmazsa o ya melun ve mahzûl bir Cehmî 

veya Haricî’dir.  

On dokuzuncusu; dirilerin duasının ölüler için olup, bunun onlar için 

bir sadaka olduğunu ve onlara faydalı olduğunu bilmektir. Her kim bunun 

onlara herhangi bir fayda sağlamayacağını öne sürerse o melun bir Mute-

zilî’dir. [58a]  

Yirmincisi, Nebi sallallâhu aleyhi vesellemin ve aynı şekilde diğer en-

biyanın şefaatine inanmaktır. Ayrıca Salihlerin de şefaatleri vardır. Bütün 

bunlar büyük günah sahiplerine şefaat etmektedir.  

Yirmi birincisi; Nebi sallallâhu aleyhi vesellemin uykuda değil aksine 

uyanık bir vaziyetteyken, miʿraca çıktığına, orada gökyüzü ve yeryüzünün 

melekûtunu, cenneti ve cehennemi gördüğüne inanmaktır. Her kim miʿracın 
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sadece Beytü’l-Makdis’e gitmekten ibaret olduğunu öne sürerse (yani isrâyı 

kabul edip miʿracı inkâr ederse) o Mutezilî’dir.  

Yirmi ikincisi: (Âhirette) amel defterinin okunacağının hak olduğuna 

inanmaktır. 

Yirmi Üçüncüsü: (Ahirette) hesabın hak olduğunu ve Allah Teâla’nın 

kullarını istediği gibi hesaba çekeceğini, bilmektir. Çünkü “Allah hesabı pek 

hızlı görendir.”503  

Yirmi Dördüncüsü: Mîzanın hak olduğunu bilmektir. Mîzan’ın iki ke-

fesinin vardır. Her bir kefesi dünyadaki gibidir. Orada kulların amelleri tartı-

lır. Her kim amel defterlerinin okunmasını, hesabı ve mîzanı inkâr ederse o 

Cehmî’dir.  

Yirmi Beşincisi: [58b] Cennet ve Cehennemin yaratılmış olduğunu ve 

ebediyyen de fâni olmayacağını bilmektir. Her kim cennetle cehennemin 

mahlûk olmadığını öne sürerse ve fâni olduklarını öne sürerse o necis ve habis 

bir Cehmî’dir. 

Yirmi Altıncısı; Sıratın hak olduğuna inanmaktır. Zira bunu inkâr eden 

Cehmî’dir.  

Yirmi Yedincisi; Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellemin ashabından 

10 sahabenin cennetle müjdelendiğine ve bunların da Hz. Ebû Bekir, Hz. 

Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Saʿîd b. Zeyd, Abdurrah-

man b. Avf, Ebû Ubeyde b. Cerrah radıyallahu anhüm olduğuna şahitlik et-

mektir.504 

Yirmi sekizincisi; sahabeyi yalnızca hayırla yâd etmek, onların günah-

larını anmayıp (siyasi meselelerde) gönüllerinde gizli kalan niyetlerini Allah’a 

havale etmektir. 

Yirmi dokuzuncusu; Nebi aleyhissalâtü vesselâmdan sonra insanların 

en hayırlısının sırasıyla Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhüm 

olduğunu bilmektir. Her kim Hz. Peygamber’den sonra Ebû Bekir’den daha 

 
503  er-Râd 13/41 
504  Aşere-i mübeşşere arasında yer alan Saʿd b. Ebî Vakkâs’ın adı sehven zikredilmemiştir.  
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faziletli birinin olduğunu öne sürerse o sapık bir bid’atçıdır. [59a] Ve 

Muʿtezile Hz. Ali’nin Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’den daha faziletli olduğunu 

ileri sürektedir. Râfızîler da aynı görüş üzeredirler. Çünkü Râfızîler Hz. Ebû 

Bekir’i, Hz. Ömer’i lanetlemekte ve sahabenin kahir ekseriyetini tekfir etmek-

tedirler. Onlar Allah’ın yarattıkları arasında en pis insanlardır. Onların 

İslâm’da herhangi bir nasipleri yoktur. 

Otuzuncusu: Müminlerin ahirette Allah Teâla’yı keyfiyet ve (yaratıl-

mışlara) teşbih olmaksızın göreceğine inanmaktır. Her kim rü’yeti inkâr eder-

se, o Muʿtezilî’dir ve Neccârî’dir. 

Otuz birincisi; evliyânın kerametinin hak olduğunu bilmek ve bunu 

inkâr etmemektir. Bunu inkâr eden kişi Muʿtezilî ve Neccârî’dir. 

Otuz ikincisi, Allah Teâla’nın gazap ettiğini ve rıza gösterdiğini bil-

mek, bütün sıfatlarıyla O’na iman edip, bunu da hak olarak görmektir. 

Otuz üçüncüsü: Hiçbir mahlûkatın peygamberlerden daha faziletli 

olamayacağını bilmektir. Her kim evliyânın enbiyâdan daha faziletli olduğunu 

iddia ederse, o İbâha mezhebine itikad etmiş olur. 

Otuz dördüncüsü…505 

Otuz beşincisi; Allah Teâla’nın [59b]  şakî (âsi) olan birini kendi faz-

lıyla saîd (itaatkâr/cennetlik) yapabileceğini; yine saîd olan kulunu adaletiyle 

şakî yapabileceğini bilmektir. 

Otuz altıncısı; Kâfirlerin aklının peygamberlerin ve müminlerin aklına 

denk olmadığını bilmektir. 

Otuz yedincisi; Allah Teâlâ’nın hâlık ve râzik olarak ezelde var olduğu 

gibi şimdi de var olduğunu; bir halden başka bir hale dönüşmediğini bilmek 

ve bid’at ehlinin “Allah mahlûkatı yaratıncaya kadar hâlık değildi, onlara rızık 

verinceye dek de Râzık değildi.” şeklindeki iddiası gibi herhangi bir iddiaya 

sahip olmamaktır. Zira şüphesiz Allah Teâla bir halden başka bir hale dönüş-

mez.  

 
505  Müstensih bu maddeyi tamamlamayıp, eksik bırakmıştır. 
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Otuz sekizincisi; Allah Teâla’nın kudretiyle kâdir ve ilmiyle âlim ol-

duğunu bilmektir.  

Otuz dokuzuncusu; hadislerde ve diğer nakillerde bildirildiği gibi Al-

lah Teâla’nın ahirette cehennemde mümin kullarından büyük günah sahibi 

olanlarından dilediğine günahları miktarınca azap edeceğini, sonra onları ya-

nıp kömür gibi olduktan sonra cehennemden çıkaracağını bilmektir. Her kim 

büyük günah sahiplerinin cehennemden çıkmayacağını öne sürerse o 

Muʿtezilî’dir. 

Kırkıncısı; Büyük günah sahibinin günahına rağmen mümin olduğuna 

inanmaktır. [60a] Aynı zamanda günahı sebebiyle imandan çıkacağını söyle-

memek veya bu durumda olan kişinin iman ile küfür arasında bir konumda 

olduğunu iddia etmemektir. Zira bu, Muʿtezile’nin görüşüdür. 

Kırk birincisi; Allah’ın dilediğini yaptığını, dilemediğini ise yapmadı-

ğını, hayır ve şerrin yaratıcısının yalnızca O olduğunu bilmektir. 

Kırk ikincisi; Allah Teâla’nın kitabının kulları için, kendi nefisleri için 

tercih ettikleri şeylerden daha hayırlı ve iyi olduğunu bilmektir.  

Kırk üçüncüsü; sahifelerde yazılı olanın Kur’ân’ın tamamı olduğunu, 

aynı şekilde kalplerimizde onu mahfuz olan ve dillerimizde mukarrir olan ve 

kulaklarımızda mesmuʿ olanın Kur’ân’ın tamamı olduğunu bilmektir. Her kim 

bunun Kur’ân’ın kendisi olmayıp aksine Kur’ân’ın bir hikâyesi olduğunu 

iddia ederse o bir Kerrâmî’dir.  

Kırk dördüncüsü; dünyada bir başkasına hasım olan ve ondan da razı-

lık (helallik) almayan kişinin sevaplarının, kıyamet gününde, kötülük yaptığı 

kişiye hakkı ödeninceye dek verileceğini bunun da bir haksızlık olmadığını 

bilmektir.  

Kırk beşincisi; kesbin (çalışıp rızık kazanmanın) bazen farz olduğunu 

bilmektir. 

Kırk altıncısı; [60b] Tevfikin taatle, Allah Teâla’nın hızlanının da 

maʿsiyetle eşzamanlı olduğunu bilmektir. 
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Kırk yedincisi: İstitaatin fiille beraber olduğunu bilmektir. Zira her 

kim istitaatin fiilden önce olduğunu iddia ederse o Muʿtezilî ve Kerrâmî’dir. 

Kırk sekizincisi; Allah Teâlâ’ya mekân atfetmemektir. Çünkü O’nun 

bir mekâna ihtiyacı yoktur. Her kim arşın O’nun bir mekânı olduğunu iddia 

ederse o bir Kerrâmî ve Muʿtezilî’dir.  

Kırk dokuzuncusu; Allah Teâla’nın bir cisim olmadığına inanmaktır. 

Her kim “Allah Teâla bir cisimdir ancak bizim bildiğimiz cisimler gibi bir 

cisim değildir.” derse, o Kerrâmî’dir.  

Ellincisi; Allah Teâla’nın sıfatlarından herhangi bir sıfat hususunda 

hiçbir mahlûkuna benzemediğini; O’nun bütün sıfatlarında mahlûkatının 

hilâfında olduğunu bilmektir. Her kim onun mahlûkatına benzediğini iddia 

ederse o mümin değildir aksine melun olan Müşebbihe’dendir. 

Elli birincisi; Allah Teâla’nın “Rabbin(in emri) geldiği zaman…”506 ve 

“Onlar Allah’ın (bulutların gölgelerinin)507 arasından çıkıp gelmesini mi bek-

liyorlar?”508 sözleri gibi müteşâbih âyetlere; nüzul ve yed gibi müteşabih ha-

dislere, tefsir etmeden, inkâr etmeden; Nebî’den [61a] nakledilen hadislerde 

geçtiği gibi iman etmektir. Allah “aʿlâ (en yüce)” olarak vasfedilir, “esfel (en 

aşağı)” olarak değil. “Esfel”in rububiyetle ve keyfiyetle hiçbir ilgisi yoktur. 

Elli ikincisi; Allah Teâla’nın -keyfiyet belirtmeksizin ve teşbih olmak-

sızın- arşa istivâ ettiğini ve arşın üzerinde olduğunu bilmektir. (Ancak bu 

yücelik), Allah’ın da murad ettiği gibi, rububiyet ve azamet bakımından bir 

yüceliktir. Mesafe, mekân ve yükseklik bakımından bir yücelik değildir Arşın 

bir mekânı olduğunu iddia eden Kerrâmîlerin dediği gibi de değildir. 

Elli üçüncüsü; Allah’ın her yerde olduğunu iddia eden Cehmiyye’nin 

iddia ettiği gibi demeyip, bilâkis “(Mahlûkât) nerede olsun, Allah’ın ilmi on-

ların tamamını kuşatmıştır.” demektir. 

 
506  el-Fecr 89/22. 
507  Parantez içerisinde verilen bu kısım, metinde yer almamaktadır. Doğru anlaşılması için 

âyetin bu kısmı da tarafımızca ilave edilmiştir.  
508  el-Bakara 2/210. 
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Elli dördüncüsü; şeriatlerin (hükümlerin) imandan olmadığını, çünkü 

imanın kalp ile tasdik dil ile ikrardan ibaret olduğunu bilmektir. 

Elli beşincisi; Öldükten sonra dirilişin hak olduğunu bilmektir. Her 

kim bunu inkâr ederse o Dehrîdir. 

Elli altıncısı; Allah Teâla’nın âlemi yoktan var/ihdâs ettiğini ve henüz 

bir şey değil iken Allah’ın tıpkı diğer bütün eşyayı yarattığı gibi âlemi yarattı-

ğını bilmektir. Her kim bu âlemin muhdes olmadığını iddia ederse o  [61b] 

mümin değil; zındık bir Dehrîdir. 

Elli yedincisi; Yaklaşmakta olan kıyamet saatinde hiçbir şüphe bulun-

madığını bilmektir. 

Elli sekizincisi; büyük günahların en büyüğünü işlemiş olsa bile, kulun 

işlemiş olduğu günahı sebebiyle tekfir edilemeyeceğini bilmektir. Her kim 

kulun günahları sebebiyle tekfir edilebileceğini iddia ederse o Hâricîdir. 

Elli dokuzuncusu; Şeriatlerin (hükümlerin) ve amellerin müminlerin 

üzerlerine farz olduğunu bilmektir. Her kim, küfürle birlikte taatin kâfirlere 

fayda vermediği gibi, imanla birlikte günahın müminlere zarar vermeyeceğini 

öne sürerse ve şeriatlerin (hükümlerin) müminlerin üzerine farz olmadığını, 

ameli terk etmeleri sebebiyle zarar görmeyeceklerini iddia ederse, o Mürcîdir. 

Altmışıncısı; Allah’ın hiçbir emrinin (hükmünün) onun sevdiği kulu-

nun üzerinden kalkmayacağını bilmektir. Her kim onun üzerinden Allah’ın 

emrinin kalkacağını iddia ederse, o İbâhiyye mezhebine itikad ediyor demek-

tir. 

Altmış birincisi; Hadîste nakledildiği üzere Nebî sallallâhu aleyhi ve-

sellemin bir havzının bulunduğunu ve ümmetinin bu havzdan su içeceğini 

bilmektir. Her kim bunu inkar ederse o Cehmîdir. 

Altmış ikincisi; ölüm meleğinin Allah’ın emriyle ruhu kabzetnekle gö-

revli yetkili olduğunu bilmektir. [62a] Her kim bunu inkâr ederse o Cehmîdir. 

Altmış üçüncüsü; Kişinin ecelinin hiçbir sebeple asla öne alınamaya-

cağını veya tehir edilemeyeceğini; maktulün ise ruhunun eceliyle çıktığını, 

Allah Teala’nın onun ölümünü o vakitte mukadder kıldığını bilmektir. Her 
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kim (buna inanmayıp da) bundan başkasını iddia ederse, o sapık bir Mute-

zilîdir. 

Altmış dördüncüsü; Ali b. Ebî Tâlib radıyallâhu anhünün Muâviye, 

Havâric ve Nehrevân ashabıyla yaptığı savaşta haklı olduğunu bilmektir. Her 

kim bunun aksini iddia ederse o sapık bir Hâricîdir. 

Altmış beşincisi; Talha ve Zübeyr radıyallâhu anhümânın Hz. Ali’ye 

karşı olduklarından ötürü tövbe edip hakka yöneldiklerini, Hz. Aişe radı-

yallâhu anhânın da kesinlikle Hz. Ali’yle barışmak için geldiğini ve onların 

tamamının cennet ehli olduğunu bilmek; onları sadece hayırla yâd etmektir. 

Altmış altıncısı; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve diğer sahabelerin daha 

öncesinde kâfir olup putlara tapıyorken daha sonra mümin oldukları gibi; 

iblisin de daha önce mümin olup Allah’a kulluk ediyorken Allah Teâla’nın 

lânetine uğradığını bilmektir. 

Altmış yedincisi; (çocuk olarak ölmeleri halinde) müminlerin çocukla-

rının cennetlik olduğunu; müşriklerin çocukları hususunda ise nakledilen ha-

berlerin ihtilaflı olduğunu; nakledilen bir hadis Allah’ın onları kıyamet günü 

cehennem ateşinde cezalandıracağını bildirdiğini; [62b] bir başka hadise göre 

cennetlik olduklarını ancak dünyada ana-babalarının hükmünde olduklarını; 

çünkü onların ebeveynlerinin inançlarını miras olarak aldıklarını, cenazeleri-

nin yıkanmayıp namazlarının kılınmadıklarını ve kâfirler mezarlığına defne-

dildiklerini bilmektir. 

Altmış sekizincisi; son korkusunun (yani imansız gitme endişesinin) 

Allah Teâla’dan hak olduğunu görmektir. 

Altmış dokuzuncusu, teravih namazının sünnet ve hak olduğunu gör-

mesidir. Her kim onu inkâr ederse o Râfızî’dir. 

Yetmişincisi: (Ateşte) pişmiş olan (üzüm suyu v.s. gibi şeyleri) içkiden 

ayırmaktır. Her kim alkollü içecekleri pişmiş olan (içeceklerle) ayırmazsa 

(yani alkolü de pişmiş olan hoşaf suyu gibi tüketirse) ona tazir cezası gerekir. 

Yetmiş birincisi: Vitir namazını bir selamla üç rekât şeklinde kılınması 

gerektiğini kabul etmektir. 
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Yetmiş İkincisi; deriden çıkan irin veya kanın, damardan alınan kanın 

ve diğer bunlara benzeyen hallerin vuku bulmasının abdesti bozacağını ve 

bunun hak olduğunu bilmektir.  

Yetmiş üçüncüsü; (Cemaatle kılınan namazda) imam eğer abdestli de-

ğilse ve cemaat bunu biliyorsa, cemaatin bu namazı iade etmesi gerektiğini 

bilmektir. 

Yetmiş dördüncüsü; Abdest için su bulunmadığında veya abdest al-

maya gerçekten güç yetirilemeyecek bir durum hasıl olduğunda [63a] teyem-

mümün seferde ve hazarda gerekli olduğunu bilmektir. Her kim teyemmümün 

olmadığını iddia ederse o sapık bir bid’atçıdır.  

Yetmiş beşincisi; (Abdestli olan kişinin) mestlerini çıkardıktan sonra 

ayaklarını yıkaması gerektiğini bilmektir. 

Yetmiş altıncısı; Marifetullahın (Allah’ı bilmenin) kulların kalplerinde 

bulunduğunu ve bunun gayr-ı mahlûk olduğunu bilmektir. Her kim bunun 

mahlûk olduğunu söylerse o bir Kerrâmî’dir. 

Yetmiş yedincisi: Nebi sallallâhu aleyhi vesellemden deccâl, ye’cûc-

me’cûc, mehdinin ortaya çıkması ve dâbbetü’l-arzın zuhuru ve benzeri diğer 

hususlar hakkında varid olan hadislere inanmaktır.  

Yetmiş Sekizincisi; Zalim bile olsa sultana itaatin hak olduğunu; ken-

disi görevini bırakana dek görevinden (baskıyla/darbeyle) uzaklaştırılamaya-

cağını, onun hakka uygun olarak verdiği hükümlerin geçerli olduğunu bilmek-

tir. 

Yetmiş dokuzuncusu; üstünlükle ve kılıç gücüyle bir beldeyi ele geçi-

ren  kişinin, ele geçirdiği belde halkının kendisi üzerinde herhangi bir gücü 

olmaması durumunda, o halkın sultanı olacağını; halife o kişiye (yönetme 

anlamında bir) yetki vermese dahi burada onun hükümlerinin geçerli olacağını 

bilmektir. 

Seksenincisi: Müslümanların biat ettiği her kişinin, [63b] işlerini ken-

disine (idare etmesi için) devrettiği kişi (yani sadece veliyyü’l-emir) olduğu-

nu; “bu durumda hangi kabileden olursa olsun o veli kişinin halîfe olmasının 

câiz olduğunu;” halifeliğin ise Kureyş’in dışından birine ait olmasının, Hz. 
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Peygamber’in “Yeryüzünde Müslümanlardan iki kişi kalsa dahi Kureyşliler 

söz sahibidirler.” hadisine göre câiz olmadığını bilmektir.509 

Seksen birincisi: Serâvîl (şalvar/pantolon) ile namaz kılması; uçlarına 

basılıp tökezlenildiği (usûr) ve ıslandığı (tarâ) için serâvîlin necis olduğunu 

iddia etmemektir. Zira bu Haricîlerin görüşüdür. 

Seksen ikincisi; “Allah Teâlâ yüz yirmi dört bin peygamber gönder-

miştir.” hadisinde nakledildiği gibi, Allah Teâla’nın nebiler ve resûller gön-

derdiğini bilmektir.  

Seksen üçüncüsü: Allah Teâla’nın peygamberimiz Hz. Muham-

med’den sonra hiçbir peygamber göndermediğini ve kıyamet gününe dek de 

göndermeyeceğini; onun resûllerin ve nebîlerin sonuncusu olduğunu bilmek-

tir. 

Seksen dördüncüsü: Nebîlerin Allah Teâla’nın mahlûkatı için bir delil 

(mûcize) olduğunu bilmektir. Her kim Nebi sallallâhu aleyhi vesellemin Al-

lah’ın kulları için bir mûcize [64a] olmadığını iddia ederse o Kerrâmî’dir. 

Seksen beşincisi: Allah Teâla’nın kitapta nazil ettiği bütün her şeye 

kalbiyle inanmak ve diliyle bunu ikrar etmektir ki bu da 104 vahiy kitabıdır 

(yani yüz sahife ve dört kitaptır.) 

 
509  Bu maddenin nüsha üzerindeki orijinal hali şöyledir: 

ولوه أمورهم فإنه يجوز أن يكون على هذا، الخليفة في أي قبيلة كان وال يجوز   الثمانون: أن يعلم أن كل من بايعه المسلمون

من الناس اثنان﴾.  ي قريش لقوله صلى هللا عليه وسلم ﴿قريش والة ما بقالخليفة إال من   
Herhangi bir şekilde bu maddede tashih yapılmadığında cümlenin anlamında bir tezatlık 

olduğu göze ilişmektedir. Zira önce halifenin hangi kabileden olursa olsun halifeliğinin sa-

hih olduğu söylenirken, diğer taraftan halifeliğin yalnızca Kureyş’e ait olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Belki de biraz zorlamayla anlam değişikliğine giderek, müellifin burada 
“halifeliğin Kureyş içerisinde kalmak şartıyla Haşimî, Ümeyye veyahut Teym gibi kabile-

lerden hangi kabileye ait olursa olsun makbul olacağını” iddia ettiğini de söylememiz 

mümkündür. Ayrıca bu kısımda ilk cümlede yer alan “أن يكون على هذا الخليفة” kısmını “ أن يكون

-şeklinde yorumlayarak şu mana da elde edilebilir: <<Müslümanların biat etti ”على هذه الخليقة
ği her kişinin, işlerini kendisine (idare etmesi için) devrettiği kişi (yani sadece veliyyü’l-

emir) olduğunu; “bu durumun, hangi kabileden olursa olsun bu vasıf üzere olmasının câiz 

olduğunu;” Halifenin ise Kureyş’in dışından birine ait olmasının, Hz. Peygamber’in “Yer-

yüzünde Müslümanlardan iki kişi kalsa dahi Kureyşliler söz sahibidirler.” hadisine göre 
câiz olmadığını bilmesidir.>> 
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Seksen altıncısı, Allah Teâla’nın Hz. Mûsâ aleyhisselâm ile mecazen 

değil hakikaten konuştuğuna kalbiyle inanmak ve bunu diliyle ikrar etmektir. 

Seksen yedincisi; Hz. Peygamber’in ashabından olan aşere-i mübeşşere 

haricinde, ehl-i kıbleden hiç kimsenin kesin cennetlik veya kesin cehennemlik 

olduğuna dair şahitlik etmemektir. 

Seksen sekizincisi, üç talakın üçünün de birden geçerli olduğunu bil-

mek; “talakların üçünün birden geçerli olmadığını” iddia eden Râfızîler’in 

görüşünde olmamaktır. 

Seksen dokuzuncusu, üç talakla boşanmış kadınların ilk kocalarıyla 

yeniden evlenmelerinin; o kadınların bir başka kişiye nikâhlanıp, onunla zifa-

fa girip, ondan boşanıncaya dek haram olduklarını bilmektir. 

Doksanıncısı, ilmin akıldan daha faziletli olduğunu bilmektir. Her kim 

aklın ilimden daha faziletli olduğunu söylerse o Muʿtezilîdir. Çünkü ilim de-

lil/hüccet, akıl ise araçtır/âlettir, ilim değildir. 

Doksan birincisi, Hz. Muhammed aleyhisselâmın Allah’ı miʿrac gece-

sinde gözüyle değil, [64b] ancak kalbiyle gördüğünü bilmektir. 

Doksan ikincisi, Tıpkı Rafızîlerin “Hz. Ali’nin (r.a.) kıyamet gününden 

önce ehl-i beytiyle birlikte yeryüzüne döneceğini” iddia etmeleri gibi, Hz. 

Ali’nin (dünyaya tekrar) dönüşünün batıl olduğunu yakinen bilmektir..  

Her kim bu hasletler üzerine olursa, o Ehl-i sünnet ve’l-cemâʿat üzeri-

nedir. Her kim de bunlara muhalefet ederse, o bid’atçıdır.  

Allah dilediğini doğru yola eriştirir.  

Çokça bağışlayan ve her şeyin sahibi olan Allah’ın yardımıyla eser ta-

mamlanmıştır. [65a] 
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SONUÇ 

Hz. Peygamber’in vefatını müteakip ümmet arasında zuhur eden bir ta-

kım dinî siyasî vakalar zamanla Müslümanların fırkalaşmasına neden olmuş-

tur. Devamındaki yüzyıllarda ise Mâveraünnehir ve Horasan başta olmak 

üzere diğer bazı Müslüman coğrafyalarında ortaya çıkan bir takım sapkın 

yönelişler, Hz. Peygamber’in izinden ayrılmayan ve Ehl-i sünnet kavramıyla 

ifade edilen ana kitleye mensup âlimleri tedirgin etmeye başlamıştır. Bunun 

üzerine Ehl-i sünnet akâidinin toplumda sağlam bir zemine oturtulması husu-

su, dönemin bazı âlimlerini bir takım özlü risâleler yazmaya sevk etmiştir. Bu 

tür eserler sonraki yüzyıllarda da yazılmaya devam etmiş ve zamanla akaîd 

alanında çeşitli kısa ve özlü risâleler oluşmaya başlamıştır.  

Çalışmalarımız esnasında bir nüshasına İsrail Milli Kütüphanesi’nde 

rastladığımız ve henüz başka bir nüshasına ulaşamadığımız ʿAlâ’imü Ehli’s-

sünne adlı eseri de bu tür eserler arasında zikretmek mümkündür. XVII. yüz-

yılın sonlarında Osmanlı coğrafyasında kaleme alındığını düşündüğümüz bu 

eser Ehl-i sünnet akâidini 92 maddede özetleyen adeta Ehl-i sünnet’in âmen-

tüsü olarak isimlendirebileceğimiz veciz bir eserdir. Eserde Ehl-i sünnet’in 

alameti olarak sayılan maddelerin önemli bir kısmı ilm-i kelâmın konularıyla 

ilgilidir. Bunları Ehl-i sünnet vurgusu, imanla ilgili hususlar, sıfatlar ve diğer 

ulûhiyetle ilgili konular, kader, istitâat, ecel, muvâfât, âhiret ve nübüvvetle 

ilgili bahisler, imâmet meselesi ve sahâbenin fazlı ile ilgili meseleler şeklinde 

özetlemek mümkündür. Benzer akaid risâlelerinin konularıyla kıyaslandığında 

müellifin sıfatlar bahsine yeterince yer ayırmadığı; imanın kısımları ve 

İslâm’da bilginin kaynakları gibi bazı hususlara hiç değinmediği görülecektir. 

Buna karşılık, Ehl-i sünnet ile diğer fırkalar mâbeyninde ihtilâf konusu olan 

itikadî meselelere genişçe yer ayırdığı ve bunları maddeler halinde özetlediği 

görülecektir.  

Sahada yazılmış olan eserlerle kıyaslandığında ise, müellifin Hakîm es-

Semerkandî’nin es-Sevâdü’l-aʿẓam’ından esinlenmiş olduğu, ayrıca bazı 

maddeleri de isim belirtmeksizin ondan derlediğini söylemek mümkündür. 

Ancak es-Sevâdü’l-aʿẓam’ın girişinde zikredilen 62 maddenin oldukça hulasâ 

bilgiler verdiği, oysa ʿAlâ’imü Ehli’s-sünne’deki maddelerde her bir mesele-

nin, ilişkili olduğu fırkanın adı verilerek söz konusu fırka bağlamında değer-
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lendirildiği ve muhalif mezheplerin eleştirildiği veya zemmedildiği görülecek-

tir.  

ʿAlâ’imü Ehli’s-sünne’de ayrıca başta Bağdâdî’nin el-Farḳ beyne’l-

fıraḳ’ı, Ebû Mutîʿ en-Nesefî’nin Kitâbu’r-redd’i ve Kirmânî’nin el-Kenzu’l-

ḫafî’sinin fırak bölümü olmak üzere, hem Eşʿarî hem de Doğu-Hanefî Fırak 

Geleneğindeki tertip üzere kaleme alınmış olan makâlât eserleri dikkate alın-

mıştır. Bahse konu olan fırkaların görüşleri bu eserlerden derlenerek eleştiril-

miştir. 

Eserde ayrıca fıkhın konusu olan bazı meselelerin bir itikadî mesele gi-

bi maddelendirilmesi de dikkat çeken bir başka ayrıntı olmuştur. Ancak bu 

üsluba, es-Sevâdü’l-aʿẓam’da olduğu gibi ilk dönemlerde kaleme alınan ben-

zer eserlerde de rastlamak mümkündür. Müellif söz konusu fıkhî bahislerde, 

72 fırka arasında yer alan Ehl-i sünnet’e muhalif fırkaların görüşlerini red-

detme amacı gütmüş ve aynı zamanda Ehl-i sünnet’in inanç ve uygulamalarını 

ortaya hedefiyle hareket etmiştir. Dolayısıyla bu meseleler her ne kadar akâid-

le ilgili olmasa da makâlât türü eserlerde fırkalar arasında yer alan bazı farklı-

lıklardır. Örneğin müellif serâvil ile namaz kılınabileceğini ve bunun Ehl-i 

sünnet’in alametlerinden biri olduğunu zikrederken; Havâric’in alt fırkaların-

dan biri olan ve sadece Doğu-Hanefî Fırak Geleneği’nde adı zikredilen 

Kûziyye’nin “uçları yere değdiği ve dolayısıyla kirlenip ve ıslandığı için 

serâvil adı verilen bol pantolonlarla namaz kılınmasının caiz olmadığı fikri-

ni” reddetme ve ilgili fırkayı zemmetme amacı gütmüştür. 

ʿAlâ’imü Ehli’s-sünne’de ayrıca Ehl-i sünnet’in kendi içinde ihtilafa 

düştüğü bazı itikâdî ve fıkhî meselelerde, Hanefî-Mâtürîdî gelenekteki ilgili 

görüşler, Ehl-i sünnet’in bir alâmeti olarak sunmuştur ki bu durum hem müel-

lifin hem de eserin yazıldığı toplumun mezhebi kimliğini ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada şimdiye değin varlığından bîhaber olunan söz konusu 

eserin tahlil ve değerlendirmesi yapılıp, tercüme ve tahkik edilerek bilim dün-

yasına sunulması hedeflenmiştir. Risâlede bahsedilen konular, ilgili fırkalar 

muvacehesinde ve ilgili konuların sınırları çerçevesinde bir bir ele alınarak ve 

tahlil edilmiştir. Ardından ise risâlenin metni gerekli tashih ve dipnotlandır-

malar yapılarak tahkik edilmiş, aynı zamanda Türkçeye çevrilerek sahada 

araştırmalarda bulunanların ilgisine sunulmuştur.  
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Netice itibariyle gerek üslup ve içerik bakımından gerekse daha önce 

kaleme alınmış olan akâid risâleleri arasındaki yeri ve önemi açısından değer-

lendirildiğinde ʿAlâ’imü Ehli’s-sünne adlı eserin araştırmacıların kayıtsız 

kalamayacağı derecede öneme sahip bir eser olduğu ortadadır.   
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