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İBN TEYMİYYE'NİN SÜNNET ·ANLAYIŞI 
VE ÇİZDİGI EHLİ S~T PROFİLİ . 

Muhammed YAZICI" 

ÖZET 
"sünnet'' ve "EhH Sünnet'' konulan üzerinde İslami ilimler alanında pek 

fazla araştırma ve Inceleme· yapılmış ve· sayısız eserler yazılmıştır. Suniann içinde 
en önemli olanlanndan biri, şüphesiz ki, İbn Teymiyye'nin ortaya koyduğu anlayış
br. Çünkü İbn Teymiyye, "kendilerini Ehl-i Sünnet olarak nitelendiren kitle" tarafın
dan "Ehl-i Sünnet Çizgisi" dışına atılmış birisidir. Dolayısıyla, "Ehl-1 Sünnet çizgisinin 
dışında;, gösterilmeye çalışılan birisinin ortaya koyduğu "Ehl-i Sünnet profili", Ehl-1 
Sünnet taraftarlaonca ortaya konan Ehl-1 . Sünnet profili"ne uyup uymaması açısın-
dan önem arz etmektedir. · · 
Anahtar kelimeler: Sünnet, Ehl-i Sünnet, İbn Teymiyye. 

THE CONCEPTION OF AHL Al-SUNNAH ELUCIDATED BY IBN TEYMIYYE 
AND THE PROFILE OF AHL AL-SUNNAH HE DEPICTED 

Much research and publicatl?n has been dedicated to Sunna and Ahi ai
Sunnah issues ın the framework of Islamic studies. One of the most important ap
proaches developect in this area is undoubtedly that suggested by İbn Teymiyye 
precisely because of his exdusion from the drde of those defining themselves as 
the Ah/ al-Sunnah group. This pa per will explain why an Ah/ al-Sunnah profile cre
ated by sameone exduded from the group's dominant drcle ls of great importance 
as it both complies with and delfes the mainstream profile created aiıd accepted by 
Ahi ai-Sunnah followers • · ' 
Key Words: Sunna, Ahi ai-Sunnah, Ibn Teymiyye. · 

GİRİŞ: 

Bilindigi üzere "Sünne·~, ·V!! "Eh1-i· Sünnet" kavram!an, çe§itli dini, sosyal, 

siyasal etkilerle tarih beyunca T efsir, Hadis, Fıkıh, kelam, T asa~uf gibi İşl~i 
ilirolerin tümünde, her yönüyle tartı§ılarak incelenmi§, bu hususta pek çok İslam 
bilgini bizlere oldukça zengin bilgi sunmu§tur. Yine bunlann mukabili olan "bi-
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dat" ve "ehli bidat" kavramları da aynı etkilerle ve aynı yoğunlukta tartışılmış ve 
bizlere çok geniş bir literatür bırakrruştır. Bu kavramlar etrafındaki yoğun tartış
malann, "düşünce açılımı" ve "bilgi birikimi" açısından faydalı olduğu söylemek 
mümkün olsa da, "İslam toplumunun birliğini, dirliğini sağlama, birbirleri ile olan 
münasebetlerini düzenleme" açısından faydalı olduğunu söyleme~ oldukça güç 
gözükmektedir. Zira ne hazindir ki bu kavr~ar, Gazili'nin de Faysa/u't-Tefrika 
isimli eserirıde yakındığı gibi; tarih qoyunca İslarr{ düşünce geleneğinde "irıanan 
irisanları dışlamak" içiİı birer "silah" gibi Kullanılmış v~ bu kavrarnlara sığınılarak 
rahatlıkla herkes "ötek.i"ni "çizgi dı§ı"na atıvermiştir. Bu trajediden nasibini alan
ların başında İbn Teymiyye'rıin geldiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz Çünkü ta
rihte o, kimileri tarafından Şii, kimileri tarafından Mu'tezili, kimileri tarafından 
Müşebbihe, kimileri tarafından haşviyye gibi gösterilmeye çalışılarak "Ehl-i Sün-

• net dışı"na atılmış, hatta bununla da yetinilmeyerek zındık, mülhit, kafu gibi 
sıfatlarla "İslam'ın dışı"na dahi çıkanlmaya çalışılmıştır. Burada, bilimin gereği 
olan "objektif olma"nın yü~edi~i sorumlul~kla hemen .§unu da söyle~erniz ge
rekmektedir ki, bu akıbete uğramış olmanın ıstırab~ y~şanu§ olmasına rağmen 
İbn T eyrniyye'rıin kendisi dahi aynı hataya düşmüştür. Zira o da "kendi gibi dü
şünmeyen bazı insanlar" için aynı .silahı rahatlıkla kullanmış ve tasavvuftan ke
lama kadar çok geiıiş bir yelpaze içirıde, irıanan irısanlann · çoğunluğunu "çizgi 
dışı"na itebilrniştir. İşte bizim ·bu makaleyi ele alışımızdaki asıl amacımız, bu 
ihtilafları sayıp dökmek yerine, tarihte kendisini "sünnet taraftarı" olarak ifade 
eden çevrelerin "sünnet" dışına itmek istediği . şahıslardan biri olan İbn 
Teyrniyye'rıin "sünnet"e bakışını ve kimlerin gerçek.manada "Ehl-i .Sünnet" oldu-

. )j· ' . ~ . • . • .• ; 

ğunu, bir de karşı tarafın gözü ile qrtaya koyrnaktır: Buradaki temel .metodumuz, 
iki tarafın görüşlerini karşılaştırmalı olarak vermek ve dolayısıyla tarihte söylenen 
sözleri tekrarlamaktan ziyade, sa~ece onun görüşlerüıi ortaya ~oymaktır. · Çünkü 
diğer tarafın konu ile ilgili· olan görüşle~ zaten bolca her çeşi~ kaynakta yer al-
maktadir. · · 

ı,iBN TEYMİYYE DuşüNeESiNDE sUNNırr VE EHL-i sÜNNET 
KA VRAMLARI . . 

1.1. SÜNNET KA VRAMI 
İbn T eyrniyye, sünneti şu şekilde tanımlar: Sünnet, Hz. Peygamber'in yolu 

ve o yolun uygulanmasıdır. Sünnet, Kur'an'ı tefsir eder, onu açıklar, ona işaret 
eder ve onu anlatır. Sünnet ile gelen her şeyin, Kur'an'ı açıklaması zo~clu değil
dir ama Hz. Peygamberirı işlediklerinin tümünÜn Kitaba uyması zorunludur. 
Bundan dolayı Kur'an, Hz: Peygamber'in yol olarak çizdiği şeylere uymayi em7 . . . 
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retmiştir. Sünnet, Kur'an'ın manalarma delalet eder. Bu sebepten dolayı, marifet 
ehlinin kabulüne mazhar olm u§ sahih hadisiere aynı şekilde iman etmek vaciptir.1 

Yukanda Sünneti Kur'an'ın bir açıklayıcısı olarak tarif eden ve Sünneti 
Kur'an ile ilişkilendiren İbn Teymiyye, bir başka yerde de hadislerden ve sahabe
nin anlayışından örnekler getirerek "fıtrat" ile "sünnet"in aynı malıaya geldiğini 
söyler ve fıtrat ile sünneti ilişkilendirmeye çalışır. Ona göre, bazı hadislerde hatta 
bir kısım sahabe-ifadelerinde geçen "sünnet" kelimesi ile "fıtrat" kelimesinin her 
ikisi ile kastedilen anlam "din" ve "şeriat"tır, müstehap türü fiille:r' değildir. Çünkü 
her ne kadar bazı insanlar "sünnet" tabiri ile "farz olmayan şeyler"i kastetmiş 
olsalar da, sahabenin ifadelerinde gerek sünnet ve gerekse fıtrat "din" ve "şeriat" 
anlamına gelmekteydi.2 Neticede o, sünnet kelimesinin tıpkı fıtrat kelimesinde 
olduğu gibi din ve şeriat manasma geldiğine daha iyi vurgu yapmak için,· İbn 
Mes'ud'un rivayet ettiği Hz Peygamber'in "Al/alı, Nebinize, lıidayet süıınetleriııi din 
kı/dt (Şera'a li nebiyyikum). İşte cemaat/e kılman bit namaz da ouun lıidayet süuııetle
riııdeııdir. Eğer sizler evlerinizde namazlarmtzt kılarsamz, Nebiııiziıı sünnetini terk 
etmiş olursunuz. Eğer Nebiııizin sümıetini terk ederseııiz, data/ete düşersiniz. Şüphesiz ki 
ben, bizi ve cemaati terk edip evinde uamaz kt!aııları, ııifakı herkesçe biliııen müııafık
tau başka bir şey olarak görmüyorum " şeklindeki hadisini de deW gedrir.3 

· 

İbn Teymiyye'ye göre sünnet, "söz" "amel" ve "itikat" olmak üzere üç kıs
ma aynlır. Rivayet edilen zikir ve tesbihler, "kavli sünnet" e, namaz,· oruç zekat 
gibi ibadetlerin kuralları ile ahlaki kurallar da "fiili sünnet"e· girer.· Bu iki kısım 
sünnetin bir kısmı "mutlaka uyulması gereken sünnet", diğer _bir kısmi ise "uyul
ması hoş karşılanan sünnet11tir. Onlara uymakla kişi, ecir ve sevap kazanır. Üçün
cü çeşit sünnet ise "itikadi sünnet" olup, "imanla ilgili .temel kurallar~~ içermekte
dir.4 

İbn T eymiyye'nin bu ifadelerinden, onun sümıerkavramından çok geniş bir 
anlam kastettiği ve bizim bildiğimiz fıkhi alandaki sünnet kavramından-daha fark
lı bir süııııet kavramı ortaya koymağa çalıştığı anlaşılmaktadır. Çünkü o; Peygam
ber'in bize tanımlamı'ş olduğu "vacipler"i de sünnet · olarak isirnlend.irmekte ve 
kendi anlayışına göre şekillendirdiği sünneti bir ifade'sinde "Peygamber'in, vacipler 
ciıısiııdeıı bizlere çizmiş olduğti· yof /ma senuelıli milıe'l- vacibat";. "Peygti.ııiber'iıı'ııafile
ler ciıısiııdeıı bizlere çizmiş olduğu yol 1 ma seıınehCi miııe't-tatavvu'at" şeklinde ikiye 

1 İbn Teyıniyye, Ebü'l-'Abbas Takıyyüddin Ahmed b. 'Abdilhalim, Mecmfı'ıt Fetiivii, I-35+2, tah. 
'Abdurrahman b. Muhammed, 2. baskı, Ribat, Mektebetü'I-Ma'arif, 1981, III/138. (Bundan son-
ra bu eser Mecmu' §eklinde yazılacaktır'. ) · · · ' 

2 Sünnet ve fıtrat kelimelerinin hadislerdeki kullanımı için bkz. ei-Buhari, Ebu:1Abdillah Muham
med b. İsmail, Salıilw'l-Bttlıari, I-VI, tab., Mustafa Dib el-Buğa, S. baskı, Beyrut; Daru İbn Kesir, 
1993, "el-Vuzun, 75; "Ezann, 119; "De'avatn, 6. 

3 İbn Teyıniyye,Mecmtt', XXII/540. _ 
4 İbn Teymiyye,Mecmtt', IV/180. 
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ayırmaktadır.5 Bu anlamda o, bir nevi İmam e§-Şafi'i'nin görü§ünü payla§mı§ gibi 
~özükmektedir. Bilindiği üzere, e~-Şafi'i'nin fıkhında vacip diye bir kavram bu
lunmamakta ve vadpler "sünnet" olarak isirnlendirilmektedir. 

Görüldüğü gibi İbn T eymiyye'nin anlayı§ındaki sünnet, tefsir, fıkıh ve ha
dis tenninolojisinde belli §eyleri ifade eden dar anlamdaki cüzi bir kavram değil, 
en geni§ anlamda bunlann tümünü kapsayacak ve İslam'ın her· yönünü içine 
alacak §ekilde detaylandırılmı§ "dinin asli özüne uygun Peygamberi yol"u ifade 
eden bir sistemler bütünüdür. Bu onun, yukandaki ma semıelıu miııe'l- vacibiit/ma 
semıe!tu mine't-tatavvu'at. ifadesinde çok net bir §ekilde görülmektedir. Burada İbn 
T eymiyye sünneti en kestirme ifade ile 11yol 1 ma sennehu" olarak tanımlamakta 
ve bu yolun cins olarak vacip ve nafileye aynldığına dikkatleri çekmektedir. Şu 
halde ona göre farz da, vacip de "Peygamberi yol" olarak 11sünnet"tir. Nitekim o, 
bu anlayı§ın venni§ olduğu tabii bir sevk ile, namaz oruç zekat gibi 11farz ibadetle
rio farz olan kurallan"nı bile "kavli sünnet" olarak .adlandınnaktadır. Hatta o, 
bununla da yetirırneyerek 11inanç" alanındaki §eyleri bile "sünnet" olarak algıla
makta ve "Hz. Peygamber'in süımetine uymak isteyen şunu · bilsin ki; inançltı ilgili 
·sünnet üç çeşittir" demek suretiyle "inanç ile· ilgili üç sün'net"i de §öyle sıralamakta
dır: 1-Allah'ın isim, zat. ve sıfatlarıyla ilgili (bilinmesi gerekli) olan sünnetler, 2-
J:lz. Peygamber'in mucizeler~ ve ashabı ile ilgili (bilinmesi gerekli) olan sünnetler, 
3-Müslümanlar ve onların hem dünya ve hem de ahiretleri ile ilgili (bilinmesi 
gerekli) olan sünnetler.6 

Şu halde İbn T eyrniyye'nin anlayı§ında sünnet tabiri, çok geni§ .bir alanı 
kapsamaktadır. Nitekim o, bir ba§ka yerde, sünnetin kapsamını daha da geni§letir 
ve "Hz. Peygamber'in bizzat kendisinin yapmadığı §eyler"i bile. sünnet olarak 
tanımlar. Onun bu konudaki· iddiası §udur: "İster Hz. Peygamber'in bizzat kendisi 
yapsm, ister. O'ııuıı zamaıtmda yaprlsw, ister Hz. Peygamber'in bizzat kendisi'yapma
mrş olsun, isterse yaprlmasm.m gereği olmadrğmdaıı veya başka engeller bulunduğundan 
dolayr O'ıruır zamamnda yaprlmamrş o/sun7 fark etmez, Allah ve Resulü'ııe iraat oldu: 
ğuııa dair diıreıJ delil olan lter şey siimıettir. 118 Görüldüğü gibi burada sünnet için çok 
net. bir §ekilde .y<!lnızca ·"Allah ve Resulü'ne it?at. olduğuna dair dinen delil" §artı 
konulmakta, "Peygamber'in yapıp yapmadığı"ı:ı.a bak:ılmamaktadır .. 

Bundan ba§ka .·İbn T eymiyye, ayetlerde geçen "hikrnet"9 ifadesinin de 
"sünnet" anlamı ta§ıdığını ve bu anlamdaki sünnetin Allah tarafından direkt Pey
gamber' e talim edildiğini, hadislerden delliler ortaya koyarak ispata çalı§ır.10 

5 Bkz. İbn Teymiyye, Mecm11', XXII/540. 
6 İbn Teymiyye, Mecmu', IV/180. 
7 " ... :o•,, zıımaımula ynpılsm: .. n, " ••••• O'mm znmnıımdn y~pılmamrş olsım .•. " ifadeleri takriri stili· 

ııeıe i§aret etmektedir. 
8 İbn Teymiyye, Mwım', XXI/317-318. 
9 Hikmet için bkz. ei-Bakara 2/129, 151, 231; Al-i 'İmran 3/164; en-Nisa 4/54, 113. 



İbn Teymiyye'nin Sünnet Anlayışı ve Çizdiği EhH SOnnet Profıli sı 

Sünnetin alaruru bu §ekilde belirleyen İbn T eymiyye, haİigi tür sünnetierin 
bağlayıcı olabileceğine de değinir ve bu hususta dört örnek üzerinde durur. Ona 
göre, u Hz. Peygamber, ibadet kastryla bir şey .yaptığı zaman, bizim· de otıu ibadet kastı 
ile yapmamız dinen uygun olur. O, bir yeri veya bir zamanı, ibadet için ayırdığı zaman 
bizim de o şeyleri o yer ve o zamanda, o amaç içilı ayırmamız gerekir. Nitekim Hz. Pey
gamber, ibadet amaCiyla Kabe'yi tava{ etmiş, Hacer-i Esved'i selamlamış, Makam-ı 
İbrahim'in gerisinde namaz kılmış, Medine mescidinilı sütuııutıun yanmda ııamaz kıl
mayı terci/ı etmiş, Safa-Merve'ye çıkmış, oralarda zikir ve dualar yapmıştı. Ancak, onun 
herhangi bir amaç olmaksızm, sırf dwk geldiği için öyle yaptığı şeylere gelince, ·eğer biz 
de onun kıldığı yerlerde namaz kılmayı hususi bir kasıt!a yapacak olursak, böyle yap
makla Peygamber' e uya11 kimselerdeıı sayılmayız. Tanı aksine yaptığımız bu iş, · Hz. 
Ömer'ill yasakladığı bidatlerdeıı olmuş olur. Meselti, Hz. Peygamber'itı yolculukları 
es11asmda belli bir maksada dayamııaymı ve sırf öyle rast geldiği için bazı yerlerde ko
nak/ayıp ktldığı namazlar gibi. nil 

İbn T eymiyye, sünnete uymanın, §ek.ll bir davranı§ olmadığını daha iyi 
vurgulamak için, Hz. Ömer'in yasakladığı bidatlerden birini §öyle anlatır: "Hz. 
Ömer, bir yolculuğu esnasmda sabah tıamazmı ktldıktan sonra bir yere gelmişti. Orada 
insaıtlamı toplalimağa "Hz. Peygamber burada 11amaz kılmıştrn demeye başladığmı 

görünce, Hz. Ömer: Kitap e/ıli, Peygamberleri'nden tirtakalan eseriere tdbhilup oraları 
kilise ve havra haline getirdikleri içi11 lıeldk olmuşlardır.. Biııae11aleyh, 11amazı ola11 
kı/sm, yoksa yoluila devam ersilli diye ikaz etti. nı ı 

İbn T eymiyye, daha sonra Hz. Ömer'in bu tavrına bakarak sünnet ile ilgili 
bir prensip daha belirlerneğe çalı§ır ve özetle. §Unları söyler: Hz. Peygamber,· yolcu
lukları esnasmda konakladık/an yerleri, namaz kılmak için. hususi bir mekan olarak 
belirlememiş, oralarda tesadiifeıı kollaklacfığı için tabii ve sıradaıl bir. yer olarak tıamaz 
kılmıştır. İşte bunun içindir ki, Hz. Peygamber' ili yapmış olduğu bu fiilieri yaparak 011a 
uymayı amaçlamayan birisinilı, sırf şek/elf. iştirak etmesini, Hz. Ömer Hz. Peygamber'e 
uyma olarak kabul etmemiş, aksi11e, böyle bir özelleme yapmayı, kitap eh/iui he/ak edeu 
bidat olarak 11itelemiş. ve Müslümanlan bu konuda onlara benzemekt'en 11ehyetmiştir. 
Çüukü, bu u u yapa11. kimse, şekfen Peygamber' e be11zemiş olsa bile, kalbill am eli demek 
olan niyet ve kast bakımmda ll Yahudi ve Hıristiyan/ara . beıızer/ik bulunmaktadır. İşte 
sünnet hususunda gözetilmesi gereken temel prensip budur. Zira sütmete uymak, amelin 
şeklille uymaktan öte bir şeydir. Bunu ll içindir ki, dört rekatlı namazlarda, birinci ile 
üçüncü rekatlardan bir sonraki rekata kalkmada11 · hafif bir oturuş yapma (istiralıat · 
ce/sesi) hakkıuda İslam a/imleriudeıı birçoğu tereddüde düşerek "acaba Peygamber bu 

~ 

10 İbn Teyıniyye,Mecmu', III/366; VII/40; XI.X/82, 175. 
11 İbn Teym.iyye, Mecmu', V280-281. -
12. 

lbn Teymiyye, Mecmu', l/281. 
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owruşu, o anki ilıtiyacmdan mı, yq~sa süunet _olduğuııdaıı dolayı mı yapmıştt? "/msu
suııda ilıtilafa düşmüşlerdi.13 

Şu halde örneklerden de görüldüğü gibi İbn T eymiyye, Hz. Peygamber'in 
her yaptığı işi sünnet olarak kabul etmemekte ve bu gö'iişünü şöyle izah etmek
tedir: ' İbn Ömer ve EbU Hureyre gibi salıiibilerin abdesr hususunda Hz. Peygamber' i 
taklit. eden lıareketleriııi, İbn Ömer'in sefere çıktığmda Hz. Peygamber'in yürüdüğü 
yerlerdeıı yürümesini, konakladığı yerde koııaklamasım, abdest aldığı yerlerde abdesr 
almasmı, .oıurduğu bazı yerlere elini koymasım abdesrten artan suları Hz. Peygamber'in • 
döktüğü ağaçlarm dibine dökmesini, bir grup İslam alimiltilt lllÜStehap görmesille karşı
lık, çoğunluk bu hareketleri müsıehap saymamışıır. Çünkü .Hz. Ebubekr, Hz. Ömer, Hz. 
Osman Hz. Ali, İbn Mes'üd, Mu' az b. Cebel gibi büyük sahdbiler de Peygamber' i taklit 
eden bu gibi hareketleri müsıelıap görmemişlerdir.14 

İbn T eymiyye, Hz. Peygamber'in her yaptığı işi sünnet olarak algılayan 
karşıt görüşteki kişilerin (Hz. Peygamber'i taklit eden İbn Ömer ve ·- Ebu Hureyre 
gibi sahabilerin) dışında kalan diğer sahabilerin, bu nevi hareketleri yapmadıkları 
ve Hz. Peygamber'in de bu hareketleri ümmetine dini bir eniir veya kural olarak 
belirlemediği için bu fiiller, müstehap türü sünnetlerden sayılırlar demek suretiyle 
iCdialarını sürdürenler için de böyle bir iddiada bulunmanın imkarn olmadığını 
sbyler. Çünkü ona göre. sahabilerin bir kısmının yapıp bir kısmının terk . ettiği 

davranı§lar hakkında belki· de sadece, "Bunlar, sahabilerin içtihat etmelerinin caiz 
olduğu lıususlardır" denilebilir. Yoksa "Peygamber'in, ümmeti iÇi ll belirlediği müsıelıap 
bir sümıettir" denilemez. ıs . 

İbn Teymiyye, aslıabm bu gibi müııferiı lıarekeılerillill, Peygamber'iu, her lıare
ketillilt ümmeti içill geçerli olduğunu göstermediğini bu §ekilde tartıştıktan sonra bu 
münferit filllerin. delil olma yönünü tartışmaya başlar ve bu konuda da şunlan 
söyler: "Süımeti bileıı hiçbir alim, Şüphesiz ki buu/a;, (ya11i yukarda izalı edilen bazı 
miill{erit sahiibe görüş/ert) Müslüma 11lar içiu dilli kural lı aline getirilmiş birer süımettir 
dememiştir. Çü11kü /ıerlıaııgi· bir şeyi di11f kurallıaline getirmeye yetkili ola ll -kişi, yalmz
ca Hz. Peygamberdir ve ancak Hz. Peygamber'in dilli kurallıaline getirdiği şeylere bu u
lar sün11ettir deııilir. Hal böyleCölu11ca da, o11daıı başka kimseuiıı ııe sümıet koymağa, ne 
de hüküm teşri (kanu11laşıırma) etmeğe yetkisi vardır. Liikiu Hz. Peygamber'in riişit 

/ıalifeleriuin koydukları sümıetlere16 ve belirledikleri yollara gelince, oular, bu sümıetleri 
(yolfarı), aucak, Hz. Peygamber'ill emirleriyle yapmış oldukları için, salıiibeniıı süllnet
leri de onuıı sümıetleri kabifindendir.17 

ı3 İbn Teymiyye,Mecmu', I/281. 

ı• İbn Teymiyye,Mecmu', I/280. 
ıs İbn Teymiyye, Mecmu', l/281-282. 

ı6 İbn Teymiyye burada "Benim ve raşit halifelerimin sunnetJerine yapışınız• hadisine işaret edi
yor. 

17 İbn Teymiyye,Mecmu', I/282. 
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İbn T eyrniyye, sözü buraya getirrni§ken sahabilerin içtihatlarının caiz ol
duğu yerleri veya sözlerinin . delil sayılabileceği hususlan zikretmeyi de ihmal 
etmez. O, sahabe kavlinin dinen delil sayılabilecek yerleri de şu şekilde açıklar: 
"salıiibe ktıv/iııi11 hüccet olması da bir takım şartlara bağlıdır. Bu11/ar; her/ıaııgi bir 
1ıassa aykırı düşmemiş olması, bir salıiibe görüşülle bir başkaswııı muhalefet etmemiş 
olması, o görüş meşlıurlaştığı~ıda. salıabiler tarafrm/au i11kar edilmemiş 1,1e oııayltıımıış 
olması, ayrıca bu o11ay herkes tarafından bili11diği zamall lıiç kimsenin bu onayı inkar. 
etmiş olmaması ve ikrara dayalı bir icmaum o/uşm{lst, şekliııde . sıralana bilir. Fakat 
başkasıımı muvafakaıi veya muhalefeti bililımediği durumlarda, iki şekildeu herhangi 
birine kesili karar verilemez. Ne zaman, süımet bwıun hilf!{rııa delii/et ederse, Allalı 
Resulü'nü11 sözü lıüccet kabul edilir, ona ters düşeıı, sahabe ktıvli dahi olsa kabul edile
mez. Zira di11de, Hz. Peygamber'in vacip kıldıklarmdau başka vacip, haram kıldık/a
mrdall başka haram, müsıehap kıldıklarmdan başka müstehap, mekrulı, mubah ktldık
larmdan başka mekruh ve mubalı yoktu~. Ve bir kısım ashiibttt bazı şeyleri mubalı say
maları da bu tür şeylerdir." 18 

1.2. EHL-İ SÜNNET KA VRAMI 

Sünnet konusundaki anlayışıru bu §ekilde netle§tiren İbn T eyrniyye, "Ehl-i 
Sünnet" kavramına da eserlerinde çokça atıfta bulunur ve bu kavramın çerçevesi

ni çok geni§ tutmaya gayret eder. Onun ".Ehl-i Sünnet" kavramından kastettiği 

şey1 bu kavramın üç .beş . cümleılk tarifi değil, çok geniş bir "özellikler manzume
si"dir. Bundan dolayı Onun eserlerinde bu kavrama ait kısa bir tarife pek rast
lanmaz. O, bu kavramın içini pek çok "özellik" sayarak doldurmaya çalışır. 

1.3,İBN TEYMİYYE'YE GÖRE EHL-İ SÜNNET'İN ÖZELLİKLERİ 
İbn T eymiyye'nin çizmi§ olduğu "Ehl-i Sünnet profili"ni yukarda ana· hat

lanyla belirledikten sonra asıl önemli olan §ey, eserlerinin çe§i~li yerlerinde sıkça 
tekrar ettiği ve üzerine basarak .vurgulamaya çalı§tığı "Ehl-i Sünnet'irı temel özel
likleri" problernidir. Öyleyse Ehl-i Sünnet'in özellikleri nelerdir? Bu sorunun ce
vabı, İbn Teymiyye'nin eserlerinde oldukça detaylı bir şekilde izah edilrni§tir. Biz 

bunlan özetleyecek sunmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili veri çok fazla olduğu!'ldan 
dolayı, İbn T eyrniyye'nin perspektifinden Ehl-i Sünneee mensup ki§ilerin özellik
lerini temelde iki ana kategoriye ayırmak. suretiyle su~ak istiyoruz: 1-Ki§isel 

Özellikleri 2-İnançsal Özellikleri 

1.3.1'Ehl'i Sünnet'e Mensup Olanlann Ki§ise! Öz~llikleri 
İbn T eyrniyye'ye göre, EJ;ı.l-i Sünnet ve11-Cemaatin ·şahsi özelliklerini sıra

laqıaya ba§ladığıffi.izda evveia onlarlll Kitab1a ve Nebl'deu geldiği şqbit o/atı süunetle
're uymağa, sahabenin üzerinde buluuduğu yol üzere bulqımıağa gayret gösterew kişiler 

18 İbn Teymiyye, Mecmu', [/282. Aytıca, İbn 'feymiyye'nin, sünnetierin bağlayıcılığı ve ashabın 
sünneti hususundaki görüşleri için bkz. Mecmtt', l/279-384; IV /108.. · 
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olduğuuu 19 söylememiz gerekmektedir. Çünkü ona göre oularm yolu, katıksız İslam 
yoludur.2° Zira oular, Aflah'm sağlam ipiue (Kur'au'a) sımsıkı sarılmışla?1 ve Peygam-· 
ber'iu getirmiş olduğu hak olan her Şeyi tasdik "etmişlerdir: Onlar, yalmz Ha kk' m ya
muda ve hak ile beraberdirler. Onlarda kişisel arzularma uyma eıı asgari düzeydedir. 
Buudan dolayı onlar doğru kimselerdir.22 

İbn T eymiyye, Ehl-i-Sünnet diye nitelendirilen ki§ilerin, her alanda Allah 
için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olduğunu, sözlerinin 
hak ve adalet üzere bulunduğunu ve asla çelişmediğini23 · söyler. Çünkü İbn 
T eymiyye'ye göre onlar ilim ehli kişilerdir, cehalet ve kişisel arzularına düşkün 
olan kimselerden değildirler. Onlar, bütün mürninleri kendilerine dost bilir, dost 

edinirler, fakat Rafızilerin ve Hancilerin yollarından uzak dunnağa gayret göste
rirler.24 

İbn Teymiyye'ye göre, Ehl-i Sünnet'e mensup ki§iler hidayete te§vik eder 
ve vesile olurlar. Herkesi İlahi rahmetten nasiplendirmeğe gayret ederler. Yumu

§ak huylu ve sabırlıdırlar. İkram ehli ve cömerttirler, §ecaat ehli kimselerdir. Beş 
vakit namazlarını cemaatle kılmaya devam ederler. Hangi şehre, hangi mezhebe, 
hangi tarikata, hangi·grup ve cemaate bağlı bulunurlarsa bulunsunlar, birbirlerine 
kaqı dostça muamelede bulunur, birbirlerini sever ve birbirlerini kardeş bilirler. 

Bunun yanında, kafirlere kaqı topluca yek vücut olur ve onları düşman olarak 
görürler. Çünkü; onlardan böyle olmalarını Allah T ea.Ia istemiştir.25 Bir §ey hak

kında konuştuklannda, kesinlikle bilgisizce konuşmazlar. Bir konu hakkında, · 
Kitap, Sünnet, sahabe ve tabi'unun görü§lerinden bir §ey biliyorlarsa konu§urlar; 
aksi durumda görü§ beyan etmezler. Oriların avaroma dahi yaldn, faydalı ilim ve 

hidayet verilmi§tir.26 

İbn T eymiyye, Ehl-i Sünnet'in hadis anlayışını da .şöyle özetlemeye çalı§ır. 

Onlar Hz. Peygamber'den sahih s:enetlerle sabit olan hadisleri ve ashaptan yine 
sahih senetlerle nakledilen habederi kabul ederler. Onlardan nakledilen inanç 
esasları üzerinde olmağa gayret gösterirleı~-.27 

~ •• o 

19 Bkz. İbn Teymiyye, Millltilcü's-Sül/eti'II-Nebeviyye (i Nakzı Kelami'ş-Şi'ati'I-Kaderiyye, I-Vlll, tah., 
Muhammed R~ad Silim, 2. baskı, Kahire, Mektebetü İbn Teymiyye, 1989, III/463. (Bundan 
sonra bu eser, Mi11hfıc §eklinde yazılacaktır.) 

20 o • o 

Bkz. lbn Teymiyye,Mecmıi', Ill/149. 
21 İbn Teymiyye, Mecnıil'atii'r-Resiiil, I-II, Mısır, Matbaatü Mu~ed Ali Sabih, 1966, l/313. 
22 İbn Teymiyye, Mittftilc, VII/190. . 
23 Bkz. İbn Teymiyye,Miıtlttic, IV/309. 

ı• Bkz. İbn Teymiyye, Mi11/ıac, ll/71. 
25 Bkz. ei-Maide 5/51-56; el-Enfai 8!72-75; et-Tevbe 9/71; el-Hucur3t 49/9-10. 
26 Daha geniş bilgi için bkz. İbn Teymiyye, Mecıttti', Ill/111-114, 418-419, 427-430; IV/29-49, 230- o 

231; XVI/313-316. 
27 İbn Teymiyye,Mecmıi', Ill/179. · 
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İbn T eymiyye'ye göre, Ehl-i Sünneein ba§ta Peygamber olmak üzere bütün 
din önderlerine kaqı tutum ve davranı§lan da utevhldi inanç" çizgisinden sap
mamaktadır. Zira onlar, Allah'ın Peygamberlerine iman eder, onlara tazirnde 
bulunurlar. Aynı §ekilde, salih kimseleri de sever, muhabbet gösterirler. Peygam
berlere saygıda kusur etmeyip eza etmedikleri gibi salihlere de eza ve cefa etmez
ler. Fakat Peygamber ve salihlere sevgi ve muhabbette a§ınlığa kaçmaz, onlara 
kulluk etmez ve Rab edinmezler. Kısaca onlar, İlahi dinin prensipleri konusunda 
da itidal üzeredirler. Daha açıkçası onlar, Yahudiler gibi Allah T eala'nın kanun 
koyma (te§ri) ve koyduğu. bazı kanunlan zamanla ortadan kaldırma (nesih) yetki
sine karı§mazlar. Hıristiyanların . yaptığına benzer §ekilde, büyük din alimi ve 
abidlerinin Allah'ın dinini deği§tirmelerine, dilediklerini emredip, dilediklerini 
nehyetmelerine fırsat vermezler. Yani onlar, helalleri haram, haramları helalle§
tirmeye geçit vermezler. Tam aksine uişittik ve itaat ettik"28 diyerek, Allah'ın her 
emrettiğine itaat ederler.29 

İbn T eymiyye, Ehl-i Sünnet'in tasavvuf anlayı§ına da parmak basar. Ona 
göre Ehl-i Sünnet, ispat ehlidir. Onlar, bir takım son devir hulul, vahdet ve ittihat 
ehli mutasavvıfların ilhad içerikli tutum ve davranı§larından uzak kimselerdir. Ki 
bu Mutasavvıflar Yunan felsefesi ile tasavvufu kan§tıran, kendi görü§lerini 
Cebriyye'nin görü§leriyle karma kan§ık hale getiren, hatta bunlardan da öte 
ibahiyye ve hululiyye mezheplerine meyleden ki§ilerdir. uEhl-i Sünnet'in tarikatı", 
Peygamberin getirrni§ olduğu saf ve katıksız İslam dinidir. Onlar hidayet önder
leri olup İbralllmi bir tevhld üzere olduldanndan ötürü Hz. İbrahim'in sınıfın
dandırlar.30 

İbn Teyrniyye, .Ehl-i Sünnet diye nitelendirilen gur'up hakkında bu kadar 
olumlu vasıf sayıp döktükten sonra bir hususun hatıriatılmasını da ihmal etmez. 
Ona göre bu kadar olumlu vası.flara sahip olan bu insanların be§er olduk!an unu
tulmamalı, onlar kesinlikle ube§er üstü" özelliklere büründürülmemelidir. o bu 
hususta §U noktalara dikkatlerimizi çekmektedir: Hakikat vasfmı taşıyan görüş ve 
söz, ancak Ehl-i Sünnet'in beyan ettikleri görüş ve sözlerdir. Onların, sapıklık üzerinde 
görüş birliğine vardıkları asla söylenemez. Çünkü onlar daima Kitab'a Sünnet'e ve sa
habenin görüşlerine uymaya azanii dikkat göstermişlerdir. Fakat şu da var ki, oıı/ar, 
ismet sıfatma sahip de değillerdir. 

İbn Teymiyye'ye göre, Ehl-i Sünnet'e mensup ki§ile,r, yaptıklannın §UU
runda olan insanlar olup ne yaptık!~ gayet iyi bilen· ki§ilerdir. Çünkü onlar 
taklit ve taassup ehli ki§iler olmadığından d~layı körü körüne bir i§in pe§ine dü
§en insanlar değillerdir. Nitekim İbn T eymiyye bu konuda §unları sö)lleqıektedir: 

28 Bakara 2/285. 
29 İbn Teymiyye, Mecmıi', III/370-371; Mec~llfi'atü'r-Resail, 1/274-275. 
90 İbn Teymiyye, Mecmı'i', V/174; Der'ti Te'ttrıızi'I-'Akli ve'11-Nakl, I-XV, tah. Dr. Muhammed R~:id 

Salim, 2. baskı, Riyad, Mektebetü İbn Teymiyye, 1339, V/7. 
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Onlar, Elıl-i Süımet'e mensup olan birisi de olsa ve bit kişi ister kelamcı olsun isterse 
f!kıh ehli olsun görüşünde yalmz kalmışsa, bu kişiııiıı dinen isabetli bir görüş ortaya 
koyabitmesi için mu-tlaka Kitab'a, Sünııet'e ve sahabeııin görüşleriııe uy{ııası gerektiğini 
kesinlikle kabul ederler. Hatta onlar, bu şartları içeren görüş ortaya koytfukları zamaıı, 
diğer bir ifade ile dinen meşru olduğuna icma ettikleri bir görüş açıkladıkları -zaman, 

aym· şeyleri bidat eh/i yapıyor diye içtilıatlarwdaıı ve görüşlerinden de vazgeçmezler. 
Çünkü bunlar taassup e/ıli değildirler. Yaptıklamıı bilerek ve şuurunda olarak yapar
lar. Körü körüne ve taklitçi bir tavır asla sergilemezler:31 İbn T eyıniyye, Ehl-i ·Sün
net'in taklit ehli olmadıklarını ve yaptıklan i§in,açık bir §ekilde §Uurunda oldukla
nnı ifade etmek için bir ba§ka yerde çok çarpıcı bir §ekilde şu ifadelere yer verir: 
Ehl-i Sünnet, bidat e/ıli kişilerle mücadele ederken bile, adalet ve itısafla muamele eder
ler. Hatta bu tutum/arım onların /ıasrmları bile itiraf etmiştir. Onlar, Rii(ızflerin Moğol
lara destek çıkıp Müslümanltırla savaşııkiarı gibi, kafirleri ve bidatçileri Müslümanlara 
tercih etmezler. Hatta Müslümanlardan olan bidatçilere dahi kafirleri tercih eımezler.32 

1.3.2 Ebl~i Sünnet' e Mensup Kişilerin İnançsal Özellikleri 

İbn T eyıniyye, Ehl-i Sünnet'in inanç metodolojisini açıkl·amaya çalışırken 
onlann tuttuklan yolun ılımlı, mutedil ve orta bir yol olduğunu vurgular ve. açık
lamalanna şöyle devarn eder: Onlar İ/alil sıfatlar hususunda orta yolu tutmuşla·r, tıe 

İliilıf sıfatlamı varlığım tümden itıkiir eden Mu'attıla'ımı ne de ilahisıfatları insaıılarm 
sıfatlamıa beuzere"ıı Müşebbilıe'tıitı yolunu benimsemişlerdir. Oıılamı bu lıusustaki 

metodik yaklaşımı ikisinin ortası bir metottur.33 Benzer şekilde onlar, kader hususunda 
Mu'tezile ile Cebriyye (Cehmiyyye)j va-'ld (Allah Teiilii'mıı azapla korkutitıası) husu
sımda Mürcie, ile Va'ldiyye (Harici/er) ve Mu'tezife; sahabe lıakkwda, Rafız/ler ile 
Haricf/er;34 Hz. Osman hususunda Merviinfler ile Zeydfler; Hz. Ali hususunda Hariciler 
ile Rii(ızfler arası görüş benimsemişferdir.35 Onlar, sahabflerin fazilet bakınıwdan ·önde 
olaıılamıa (es-Sabikane'I-Evvelfin) hürmet duyar, onla rm üstüıılüklerini ve kıymetlerini 
takdir ederler. Sadece salıiibe değil, yüce E/ıli Beyt meıısuplarmm, dinen belirleııen hak
larına ve hukukiarına da riayet ederler. Bilhassa, Hz: Ebfibekr ve-Hz. Ömer' in, fazilet{e 
hiçbir deııgi ve benzeriızin buluıımadığına, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin bu iki salttibeden 
fazilet sırasma göre daha alt nıertebede olduğuna inanırlaf.36 Onların sevgileri Hıristi
yanların sevgileri gibi aşırılığa vamiaz. Kişileri eksiklik ve faziletleriyle değerlendirir, iyi 
yöulerine iyi diyerek över, kötü yöııleriııe de kötü deyip tenkit ederler.37 . . 

,. 

31 . . . . .. 
Krş. lbn Teymiyye,Millltt1c, lll/342,403; N/149, V/178. 

32 İbn Teymiyye,Mi11lttk, V/157-158; VI/375. . 
33 İbn Teymiyye, Mectiııl', III/3-16, 129_, 141, 162, 166, 168-169,-195, 217, 226, Mf~tlıiic, HI/468, 

V/172; Mecmıl'arii'r-R,esiW, 1/274, 277, 393, 400,415, 439. 
34 İbn Teymiyye, Mecmıl', lli/141, Mecmii'atii'r-Resail, 1/400; Miulıiic, V/172. 
35 İbn Teymiyye, Mi11lıiic, lli/469; V/172; Mecmü', lli/37~~375. 
36 Bkz. İbn Teymiyye,Millltiic, II/71. 
37 İbn Teymiyye, Millltiic, N !292, 543-544; . 
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. İbn T eymiyye, Ehl-i Sünnet'in Allah-alem ili§kisi konusundaki inancuu da 
§öyle özetlemeye çalı§ır: Ehl-i Sünnet' e mensup ki§iler, Allah'ın emir ve nehiyleri
ne, kadere, her §eyin yaratıcısının, Rabbi ve malikinin Allah olduğuna, onun dile
diğinin olup, dilemediğinin olmayacağına, her §eye gücü yettiğine, ilminin her 
§eyi ku§attığına her §eyi tek tek bir defterde kaydettiğine, Allah T eAla'run yarat
mt§ olduğu sebeplere, bu sebepler vasıtasıyla varlık alanında ·meydana gelen §eyle
rin Allah tarafında yaratıldığına inarurlar.38 

İ§te İ.bn T eymiyye'ye göre Ehl-i Sünnet'in özellikleri, genel hatlarıyla bun-
lardan ibare~ tir. 

z,İBN TEYMİYYE'NİN ORTAYA KOYDUGU AYRIN'ffil EHL-İ SÜN, 
NET iNANCI 

İbn T eymiyye'nin su runu§ olduğu Ehl-i Sünnet inancıİlın ayrıntılarına. in
meden önce, yine onun Ebu Muhanuned b. Abclllkerim el-Basn (347/958)'nin 
Usufü's-Sütme ve't-Tevhfd -isimli eserinden naklettiği kısaca "Ehl-i Sünnet inancının 
On Dört Belirgin Vasfı»ru zikretmekte fayda mülahaza ediyoruz. · İbn 
Teymiyye'nin bildirdiğine göre:, adı geçen §ahıs §Unları yazmı§tır: 

İslam beldelerinin tümünde hulunan selefin ve selefi takip eden Müslüman 
fakihlerin \>e din i.rrlarnlannın icma ettikleri görü§e göre, Ehl-i Sünnet inanclİlln 
on dört ana prensibi vardır. Burıların yedi tanesi Kelime-i §ehadet ile ilgili olup, 
dünya ile alakalıdır. Diğer yedisi ise, gayb ile ilgili olup, ahiret .ile alakalıdır. 

Dünya İle İlgili Olan Te~el Prensipler Şurılardır: İmanın söz, amel ve niyet 
olduğuna inanmak, haynn da §errin de kader ile belirlendiğine inanmak, Kur'an'ın 
yaratılrnamı§ olduğuna inanmak, Dört Halife'nin halife olu§ sırasına göre üstün
lüklerine inanmak, imametin gerekliliğine inanmak, Halifelere ba§kaldırıyı terk 
etmeğe İnanmak, kıble ehlinden· olan ölünün üzerine namaz kılrnağa inanmak, 
tartı§ma ve münaka§adan kaçınınağa inanmak 

Ahiret İle İlgili Olan Temel Prensipler: Ka birde · cereyan eden olaylara 
inanmak, kıyametle ilgili haberlere inanmak, öldükten sonra dirilrneğe inanmak, 
Allah T eala'nın ahirette müminlerce görüleceğille inanmak, §efaat, rnizan ve sıra
tın var olduğuna inanmak, havzın varlığına inanmak, Cennet ve Cehenneinin 
ebediliğine inanmak. · 

Kim ki bu sayılan hususlara aykırı inanç ta§ırsa, o kimse Ehl-i Sünnet \re'l
Cemaat inancuun dı§ında bir inanca sahip olmu§ demektir. Bunun bÖyle oldu
ğunda hiçbir memleketteki Hadisçilerin, Fakihlerin ve alimlerin §üphesi bulun
mamaktadır. 39 

İbn Teymiyye, Ebu Muhammed b. Abdülkecim el-Basri (347/9~8)'nin Usu
.,ü's-Sümıeh ve't-Tevhld isimli· eserinden nakledetek genel ıiatlap.yla ve özet bir 
! •• • • • 

3B. . . 
Ibn Teymiyye, Mecmn', III/112-113. _ .. 

~Bkz. İbn Teymiyye, Der'ü Te'iirıız1VI~I/494, 503. 
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§ekilde belirlerneğe çalı§tığı Ehl-i Sünnet inancını, "ei-'Akldetü'I-Vdsıtıyyen · isimli 

nsalesinde ve buna ilaveten, §eyh Adiyy b. Müsafir el-Emevi (557/1162)'nin ce
maatine intisap etmi§ olan Müslümanlara gönderdiği ei-Vasıyyetü'I-Kübrd isimli 
mektubunda daha da detaylandınr. İbn Teymiyye, Mecmii-'u·Fetavd isimli eserin
de anlattığına göre ei-'Akldetü'I-Vastttyye (Vasıt Akldesi) isimli eserini, Vasıt kadı
lanndan bir alimin, hem §ahsı hem de ailesinin esas alacağı bir risale yazınasıriı 

kendisinden istemesi üzerine kaleine almı§tır. 40 

İbn Teymiyye, el-'.Akldetü'l-Vasıtıyye isimli-eserinde "Ehl-i ·Sünnet İnan
cınnı ana hatlan ile §U §ekilde belirlerneğe çalı§ır: İlahi yardıma maZhar olıriu§ ve 
kurtulu§a ermiş fırka olan ve kıyamet saatine kadar da va! olacak olan, "fırka-i 
oaciye-i mansOre inancın olan Ehl-i Sünnet inancı: Allah'a, Meleklerine, Kitapla

rına, Peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeğe, hayır ve şerrin Allah tarafından 
kader ile belirlendiğine iman etmektir.41 . 

İbn Teymiyye bu özet anlatırndan sonra birinci_esastan başlamak suretiyle 
her bir maddeyi birer birer ele alıp detaylı .incelemeğe başlar. Onu gerek ei
'Akidetü'I-Vasıtıyye isimli eserinde, gerekse bütün eserlerinde kan§ık bir .. §ekilde 
ortaya koymuş olduğu detaylı Ehl-i Sünnet inancını, bu makalemizde biz de bi
rinci iman esasından başlayarak daha sistemli bir şekilde şöyle pelirlemeye çalışa

cağız: 

2.1. ALLAH İNANCI 
İbn Teymiyye'nin ortaya koyduğu, uEhl-i Sünnet'in Allah inancı71nı ortaya 

koymazdan önce, evvela ona göre "Allah inancı hakkında uyulması gerekli olan 
genel metodu ve doğru inancı" ortaya koymayı uygun görmekteyiz. O, . bu konu
da şu hususlara dikkat çekmektedir: Allah'a iman etmek demek, Allah Tea/d kendi 
zawıı, Kitabı'nda nasıl nitelemiş, Peygamber Allah Telila'yı bizlere nasıl ta/1/tmışsa, 
aynen o şekilde Alla!ı'a inaırmak ve diııiıı temel kaynaklamıda (nasslarda) bize bildiri
len Allah'a ait sıfatlarııı asıllarmda lı içbir şekilde söz ve anlam bozmasına . (tah rife) 
girişmemek, onları tümdeıı yok saymaya veya sıfatları işlevsiz kıi1Jıaya (ta'tlle) kalkış
mamak, onlarlll 11asıllığım sormaytl (tekyife) yeltemnemek .ve o sıfatları, yaratıklarq 
de11k tutmadan (temslldeıı) kaçmmaktır. O, yarattığı şeylerle kıyaslaımıaktan müııezzeh 

ve yücedir. O, kendisini de başkasmı da en iyi biletı, en doğru ve en güzel sözlüdür. Her 
türlü eksiklikten münezzeh olan Allalı Tea/d, kendisini nit_elediği ve isimlettdirdiği ııitelik 
ve isim/erde, "isbdt" ve "nefyn metodunu bir araya getirf!ıiştir.42 Benzer şe~ilde Allqh'ın 

" 
40 İbn Teym.iyye, Mec.mfl', IIV129. 
41 İbn Teym.iyye, Mec.mıl', III/129. . 
42 İsbaı, Allah Tea.lli'yı olumlu nitelemelerle niteleme, 11e{y ise. olumsuz nitelemelerle niteleme 

demektir. Diğer. bir ifade ile isbtiı, Allah Telila'run, Hayat (canhdı.r) Semi' (i§itir), Basar (görür), 
gibi sübuti s.ıfatlanrun varlığına inanmak, ııefy ise, Allah Teala'run Kıdem (öncesi yoktur), Beka 
(soruası yoktur), Mulıalefetüıı li'I·Havadis (benzeri yoktur) Vahdaniyet (eıji yoktur) gibi s~bi sı
fatlarına inanmak demektir. Evvelki grup sıfatları olumili mana ta§ı.rken, ikinci grup sıfatlar 
olumsuz mana ta§ı.rlar. Yani daha açık bir ifadeyle, sıibıiti sifaılarda· "görmesi vardı.r, i§itnlesi 

~ 
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Nebileri de buluuduk/arı.dosdoğru yol üzerinde, eksiklik ve kusurdau uzak bir uuwııla-
ma ile Allalı Tedld'yı doğru ııitelemişlerdir.43 . 

İbn T eyrniyye, ortaya koyduğu bu genel metodun kapsamı içinde, 
Kur'an'da .Allah Teala'run kendini nitelediği ayetleri44 sıralayarak buralarda geçen 

sıfatları zikretmekte ve sözü bu ayetlerde geçen Haber1 Sıfatiara getirmektedir. O, 
bu bağlamda bu ayetlerde geçen, istivd konusunun yanı sıra u Allah'ın göklerde 
olduğunu" ve "mah!Okat ile birlikte bulunduğunu" bildiren nasslann anlamıru45 

ve doğru ve adil sözlü olması, kelam (konu§ma) ve nida (çağırma) sıfatıarına sa

hip olması, Allah Teala'nın kelimeleri, Kur'an'ı inzali, Kur'an'ı Peygamber'e talim 
buyurması, Allah Teala'nın ahirette görülmesi gibi·konulan ve inanılması·gerekli 

olan doğru irıancı çok teferruatlı bir §ekilde izah etmekte46 daha sonra hadisiere 
geçerek Allah'ın zatına isnat edilen sevinme, semada olma, dünya semasına inme, 

gülme, taaccüp etme, mahlukatı.ile beraber olma, ce.tınette insanlarla konu§ma 
gibi vasıflar ile yine O'na isnat edilen ayak, el, yüz gibi pek çok sıfatıara değin
mektedir. 47 

İbn Teymiyye'ye göre fırka-i ııdciye olan- Elıl-i Süııuet ve'I-Cemaat, Kur'an'da 

ve Hadislerde Allah T eala bizzat kendini nasıl nitelerni§ ve ne ile isimlendiirni§ 
ise, o §ekilde Allah'ı nitelemekten ve isimlendiernekten kaçınmaz, o İlahi sıfat ve 

isimlere olduğu gibi inanırlar. Onlar, bu sıfatıarda bildirilen kelimeleri tersyaz 
edip be§er anlayı§ına göre manalandırarak çarpıtmadan (tahrif), onları yok say

madan veya i§levsiz kılmadan (ta'til), onların nasıllığını sorrnadan (tekyif), yara
tıklara denk tutmadan (temsil) geldiği §ekil üzere iman ederler ve böylece de ilahı 
isimlerde ve O'na i§aret eden hususlarda ilhada dü§mezler. Ba§ka bir·ifade ile İlahi 
isimler ve sıfatlar hususunda haddi a§ıp bunlar üzerinde ekleme veya eksiltınede 
bulunmak suretiyle gereksiz yorumlamalara gitmez, zahir ve haklki manalarma 

~ 

vardır, duyması vardır, iradesi vardır ... " §eklinde anlamlandırdığunız "var" diye nitelediğimiz 
gibi manalar bulunurken, bunlarda da tam tersine manalar bulunur. 

43 İbn Teymiyye, Mecıııli', 111/129-130. . 
44 Allah Teala'nın kendini nitelemi§ olduğu bu ayetler için bkz. el-Bakara i122, 165, 195, 210, 222, 

253, 255; AI-i 'İmrlln 3/31, 54, 181; en-Nisa 4/58, 93, 149; el-Miide 5/1, 19, 54, 64; el-En'am 
6/18,· 54, 59, 158; el-A'raf 7/156; et-Tevbe 9/7, 46, 105; YOsuf 12/64, er-Ra'd 13/13; el-İsra 
17/111; gibi; kr§. İbn Teymiyye,Mecmıi',IIV131-134. 

45 Allah'ın yaratılmı§larla beraber olması zat olarak değildir. Çünkü O'nun açısından mekan söz 
konusu olamaz. Zira, zamanı da mekanı da yaratan O'dur. Mekan yaratık, Allah yaratan olunca, 
A1lah'ın bir mekanda olması, yarattığına muhtaç olması demektir ki, bu .son d~ce saçmadır. 
O'nun beraberliği, bir kimse~ bir kimse ile olan be_raberliğine benzememektedir. O'nun bera
berliği, her şeyi görme ve bilme anlamındaki beraberliktir. Bu konuda Kur'an'da pek çık ayet 
bulunmaktadır. Bunlardan birisi Hadid suresinin 4. ayetidir: "Al/alı, llerede olursamz o/mı, siziille 
beraberdir O, gökleri ve yeri altı güllde yaratall, SOilra Arş'a istiva edelldir. n 

46 Bkz. İbn T eymiyye, Mecmü', IIV135-137. 
47 Yukandaki dipnotlarda pek azı gösterilen Ayetler ile burada iş-aret edilen hadislerin tümünün 

kaynaklan fazla kabank olduğundan dolayı, gereksiz yere yer işgal etmemesi açısından bu kay
naklann . hepsi teker teker zikredilıiiemiştir. -o aha fazla bilgi almak için bkz. İbn T eymiyye, 
Mecmu', IIV3, 131-140. 
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aykırı tevile asla· sapmazlar. Bunu yaparken de· o, sıfat ve isimleri yaratıkların 
sıfatıanna bı:nzet~emeye de özen gösterirler. Aksine, bütün bunları, nasıl gelmiş
se öylece kabul eder ve böyle olmayı ernrederler. Bu isim ve sıfatiardan kastedilen 
gerçek manalan bilme işini, bunlardan Allah'ın ne murat ettiğini doğru şekilde 
bilen ehline bırakırlar. Allah'a ait sıfatıann nasıllığı ye niceliği üzerinde durmama
lapnın sebebi, Allah'ın, yaratıklan içinde ne bir adaşının ne de herhangi bir dengi 
ve benze~n olduğunu, onlann gayet· iyi bilmeleridir. Onl~mn, Allah'ın sıfatları 
hususundaki metotları Cebriyye'nin sıfatları işlevsiz kılma metodu (ta'ttl) ile 
Müşebbihe'nin Allah'ın sıfatiarını kullarm sıfatıanna benzetme metodu (temsil) 
arasında orta bir metottur. Bu yüzden, nasıl_ ki diğer ümmetler içinde Muham
med Ümmeti orta (vasat) ümmet ise, onlar da bu orta ümmette yer alan diğer 
fırkalar arasında orta bir fırkadır.48 

2.2;ALLAH'1N .AHİRE'ITE GÔRÜLEBİLECEGİ İNAN CI 
(RU'YETULLAH) 

Konuya girmezden evvel §U hususa dikkat çekmekte fayda mülahaza et
~ekteyiz: İbn Teymiyye, "Allah'm Görülmesi 1 Ru'yetull$11 problemini de tıpkı 
yukarıdaki Kur'an ekserıli "Allah Kelfuru/Kelamullah" probleminde olduğu gibi 
"imanın temel esasları" ile ili§kilendirrnekte ve probleme sırf kela~ problem gö~ 
züyle bakmamaktadır. Nitekim o, , "ru'yetullah11 tartı§mala~a esederinde uzun 
bir §ekilde girer, ru'yetullahın varolduğun~ dair ne kadar akli ve nakli delil varsa 
en ince ayrıntısına vanncaya kadar ortaya koymaya çalı§ır. Bizim burıların hepsi
ne burada girme imkanırruz bulunmamaktadır. Ama §U kadanru söylememiz 
gerekmektedir ki o, ru'yetullah problemine, olamazsa olmaz temel imani bir hu-

. susmu§ gibi bakmakta, bu problemi direkt olarakAI/ah'a, Kitapldrma Peygamberle
rille ima11 ile ilgili hususların içine sokmakta ve inanılması gerekli doğru bir Ehl-i 
Sünnet inancı olarak belirtmektedir. O, bu hususta §Urıları söylemektedir: "Al
lalı'a, Kitaplamıa Peygamberlerille ima11 ile ilgili hususlarm içine, "buluts4z bir güııde 
iusaıılamı güneşi veya ayw oıı dördüııcü gecesiude doluııayı apaçık gördükleri ve ralıat:. 
lıkla seyrettikleri gibi, mümi11leriıı kıvamet güuü Allah'ı gözleriyle göreceklerine ve bu 
görme esuasmda kıyamet meydanmdd olacaklarwa, hatta daha soııri:ı, ceıılıete girdikteıı 
sonra da Allah Teaiii'yı diledikleri şekilde görecekieri" hususuiıa ima u etmek de girmek
tedir."49 

48 Allah inancı konusunun tümii hakkında ·bkz. İbn Teynıiyye, Mecmli', Ill/129-143; IV/2; Ayrıca 
Ehl-i sunnet'in sıfat anlayışı ve bu konuda izlemiş olduğU muı'edil yolu konusunda geniş bilgi 
için bkz. İbn Teymiyye, fJer't7 Te'ilrıız; VJ/256-267; Mecmu', ill/3-16, 129, 141; .162, 166, 168-
169, 171-172, 195, 217, 226, 375; IV/2-8, 151, 175-186; V/22-24; 33-34, 46-47, 90-98, 100-101; 
VI/68, 268; XIII/tn; Mecmıi'aıı1'r-Resftil, I/274, ın, ·393, 400, 415, 439; Miııltftc, II/105-107, 
222-224; lll/468; V /172, 468; Ayrıca Mecmu'un be§inci ve altıncı cildinin tamamen Halleri Sı{ai-
far konusuna ayrıldığını hatıriatmada fayda vardır. . . 

49 Ru'yet (Allah'ın ahirette görülmesi) hususunda daha geni§'bi!gi için bkz. İbn Teymiyye, Mec
mii', IIJ/144, 385-394; VI/401-544. (İbn Teynıiyye, konu ile ilgili hadislerin çok uzun kritiğiı:ıi, 
VI/401-544 de yapmaktadır.) 
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2.3. KUR'AN iNANCI 

İbn T eymiyye, Ehl-i Sünnet'in Allah'a inanma biçimini kendi ortaya koy
duğu §ablona göre bu §ekilde belirledikten sonra, Kur'an inancını da · §U §ablona 
oturtur: Bu ümmetin selefiızin ve Ehl-i Süıwet'iız Kur'an hakkmda tutunduğu yol (mez
hep) şudur: Kur'aız Allalı kelamıdır, O'ııuır katmdan iııdirilmiştir. Mu'tezile başta 

olmak üzere, bir kısmı mezlıepleriıı iddia ettiği gibi, Kur'an yaratılmış (malzltik) değil~ 
dir. O'ndan başlamıştır. Ona dönecektir. Selefteıı bir çok zatm görüşleri bu doğrultuda
dır. Allah, Kur'an ile (mecaz/ aıtlanıda değil) gerçek anlamda koııuşmuştur. Hz. Mu
/ıammed'e iııdirildiği haliyle gerçek bir Alialı keliimıdır,. başkasmm ke/amı değildir. 

Kur'an luıkkmda "Allah keliimmdaıı hikaye edilen, O'ndan 'teşekkül ettirileıı O'nun 
içindekini ve aslım beyaıt eden ifade (hikaye 'an keliimillalı ev ibare 'an/ı) demek caiz 
değildir.50 

İbn Teymiyye, Mu'tezile'nin Kur'an'ın malıluk olduğu görü§üne kar§ı çok 

tepkilidir. Bu tepkisini o da, Mu'tezile'nin tam kar§ısında bir noktada tavır. al
malda ortaya koymaya çalı§ır. Nitekim o, bu konuda §unlan söylemektedir: Hat
ta, insanlarm onu okuyup Mushaflara yazmaları durumunda bile Kur'au, gerçek ma
nada Allalı ·keliimı olma özelliğiııi kaybetmez. Çünkü, "keliimm, aktarana ve tebliğ 

edeııe değil de, ancak i/k .söyleyeııe uispet edileceğin ilkesine intwmak, Allalı'a ve Kitap
lamza imaıı etme kapsamı içiııdedir.51 Kur'an, sadece harfleri değil,· aym zamanda 
nazım ve anlamı ile birlikte Allah ke/iimıdır. Zira, ne maııasız harf, ne de harfsiz mana 
Allah ke/iimı olabilir. Tüm buıılar, Kur'au'm kapsamma, Allalı keliimııtıll kapsamma 
dalı i/dir. Harflerin i'rabına geliııce; i'rab52, .lıarflerin tamamlayıcısı durumundadır .. .. 
M~slıafm ırokttısıi ve harekesiz yazılması böyle değildir. Çünkü Muslıafıiı uoktasız ve 
lıarekeSiz yazılması caizdir. Nitekim saha be de kendı: Mushaflamıı noktasız ve lıareke
siz yazmış/ardır. Bundan dolayı, lıareke ve nokta konulmasmm mekruh ve bidaı olduğu 
lıususuııda farklı görüşler var ise de, doğrusu, bunlarmlıiçbirinde malızuruıı bulumnadı
ğıdır.53 

Kur'an ile ilgili inanılması gerekli olan diğer hususları İbn Teymiyye §U §e
kilde sıralar: Selefin ve sünnet imamlannın ittifak ettiği diğer bir görü§ ise, Hz. 

Peygamber'den sabit olan, "Cenabı Hakk'ın sesle konu§tuğu, Hz. Adem'e sesle 
nida ettiğin §eklindeki hadisin ve buna benzer diğer haberi sıfatiarın yer aldığı 

50 İbn )eymiyye, Mecmıi', III/ 144. 
51 İbn Teymiyye, Mecım1•, III/144. 
52 Çok k~vvetle muhtemeldir ki, ~bn Teymiyye'nin burada bir hadisten yola çıkarak ifadelendirdi

ği i'rab kelimesinden kastı, Arap dilinde, "ba§taki imile göre kelime sonlanndaki harfin almı§ 
olduğu hareke deği§ikliği ve bu deği§ikliğe göre meydana gelen anlam değişmesi0• manasındaki 
i'rab değildir. Kanaatime göre O, bundan daha çok "Kuran'ın manasım aniaman veya "harflerin 
a~ızdaki çıkış yerlerine/mahreçlerine iyice dikkat ederek güzelce telaffuz etmeyi/diksiyon un kas· 
tetmektedir. Nitekim kelimeyi bu şekilde ifade eden görü§ler de mevcuttur. Bkz. es-SüyUti, 
Celdlüddin Abdurrahman b. Ebibekr; el- İtkaıı..fi .U/ı1mi'I-Ktır'flll, Mısır, 1306, I-II, U/181 

53 İbn Teymiyye, Mecmıi', III/401. 
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hadislerin tasdik edilmesinin gerekli olu§udur. Bu konuda sünnet İmamlah derler 

kj.: Kur' an' ın, oku~U§U .da yazılı§ı· da böyledir ve kulun okuduğu Kur'an tilaveti 
için: "Bu tilavet malıllıkturn 'denilemez. Çünkü okuma (tilavet), Kur'an'ın kap
samına (§ümulüne) girmektedir. "Bu· tilavet gayr-i malılukturn da denilemez. Zira 

. onlııra göre, bu tilavetin §Ümulüne kulların fiilierinin dahil olması söz konusu-
dur.54 

Sünnet imamlan burada çok ince bir noktayı dikkatlerden kaçırmamaya 
çalı§maktadırlar. O ince ve çok önemli nokta §udur: "Kur'an'ın okunması" fiilinin 
bizzat kendisine "yaratılrru§tır" demek ne ölçüde sakıncalı ise, "yaratılmarnı§tır" 
demek de o ölçüde sakıncalıdır. Zira, aKur'an'ı okuma eylerni"nin oznesi insan 
olduğu için, · "insanın okuduğu Kur'an .okuma eylemi"ne ·eğer ayaratılmamı§tır~ 

denilirse, o zaman da bir ba§ka mahzur ortaya çıkmakta ve "kulun fiilinin yara
tılmamı§ olduğun delaylı olarak ifade edilmi§ olmaktadır. .Bu · dur.um ise, 
Mu'tezile'nin 11insanın eylemlerini Allah yaratmaz kendi yaratır" temel ilkesini 

desteklemek demektir. 

İbn T eyrniyye, Mu'tezile'ye kar§ı yukanda ortaya koymu§ olduğu tepkisel 
tavrındaki yanlı§ anlamaya sevk edecek "itısatılarm onu okuyup Mushaflara yazma
ları durumutıda · bile Kur'an, gerçek manada Allah ke/amı olma özelliğini kaybetmez" 
sözüne açıklık ·getirmeye çalı§ır. Bu muğlak ve yanlı§ anlamaya meydan verecek 
ifade, selef imamlarından aktardığı pasajdaki §ekli ile "okuyup" "yazma/arı" ifadesi

dir. Çünkü bu ifadeden, insanların okuma anindaki "ses"leri ile . tamamen insan 
kaynaklı olan ve insanların ortaya koymu§ olduklan "yazı"lar da sanki Allah ke
larnı imi§ gibi algılanmaktadır. İbn T eyrniyye, bu kafa kan§ıklığıru. ·ortadan· kal

dırmaya yönelik olarak açıklamalarda bulunur ve "Kur'an yazıSiltdaki mürekkep 
kadfmdir", "Kur'an için kullanılan yapriığm bizzat ·kendisi, cildindeki deri, cildin ipliği 
ve etrafım çevreleyen cilt kapağmdan Jıer/ıangi bir parça da, Allalı keldnııdır", "Harfle
ritı noktalandığı ve lıarekelerin verildiği mürekkep de kadimdir", "Kur'atı lıarfleritıilı 

i'rdbı, Kur'an'dan değildir", "Ku/larm Kur'an okuma anmdaki ldfızları ve.sesleri ka
dimdir" diye Kur'an hakkında hüküm veren ki§ileri, sütmete eklemede buluncw; bi
datçi, sapık, saf cahil, insanla mı etı ca/ı ili ve onlamı sümıettetı en uzak olanı, gi~i va
sıflarla nitelendirir. Ama bunun yanında "Kur' an, Muslıafta .değildir. Muslıaf da 
atıcak mürekkep, yaprak veya anlawn ve ibare vardır" diye(rek Kur'an'ı salt olarak 

mürekkep ve yazıdan ibaret saya)n kimseyi de bidatçi sapık, caltil ilan eder ve Allah 
Tedla'tmı Hz. Muhamnıed'e göııderdiği .Kur'aıı'm, şu iki kapa·k arasında (mürekkeple 
yazılmış) bulunmı Kur'an olduğunu söyler.55 Böylece o, insanların okuma ·arunda.İ<i 
"insan sesi"İlin değil de, . bu ses ile ortaya konan kelirn~leriri (l~fiz.ıarin) ve bunla
rın anlamlarının (manaların) "İlaru kelam" olduğunu vurgulamaya çalı§ır. . 

54 İbn Teyıniyye,Meemıi', III/402. 
55. 

Ibn Teymiyye, Mecmıi', III/402-403. 
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Sonuç olarak şunun altını çizmek g~rekir ki İbn T eymiyye, . eserlerinde 
Kur'an ile ilgili kel§mi problemlere yaklaşırken, meseleye salt ketarnı veya felsefi 
bir tartışma nazarıyla bal<mayıp daima Allah'a ve Kitaplanna iman konularıyla 
ilgi kurarak çözmeye çalışır.56 

2.4. MELAİI<E İNANCI 
İbn T eymiyye, Ehl-i Sünnet'in melaike inancı konusunda· da geniş açıkla

malarda bulunur ve Melekler ile insanların üstünlük dereceleri üzerinde durur. 
Ona göre: usouucım (uihayetin) mükemmel oluşu açısmdan salih· insanlar, başla~tgıcm 
(bidayetiu) mükemmel oluşu açısmda11 da melekler üstündür. Ama kıyaıiıet güuüude, 
ceıı11ete girişten soura salih iusaularm durumları Meleklerili durumundau üstiili olacak
tır."57 

· İbn Teyi:niyye, bir hayli zorlandığı bu meselede şu ihtimaller üzerinde du
rarak konuyu.çözmeğe .çalışır: · 

Üstünlük ya melek cinsi ile insan cinsi arasında veya meleklerin salih olan
ları ile insanların salih olanlan arasında <?lur. Birinci durum dört türü içeren bir 
meseledir ve şu sorulada irısan karşı karşıyaqır: 

İ-İnsanların her biri meleklerin her birinden üstün müdür? · 

2-Birey. bazında değil dei ·bütün olarak İnsanlar bütün olarak meleklerden 
üstün müdür? 

3-Üstün olaiu üstün olan ile, bir taraftaki faziletiiyi diğer ta~af~aki fazilet 
ile karşılaştıtirsak acaba hangi taraftaki üstün diyebiliriz? 

4-Meleğin hakikati· ve tabiatı mı daha üstündür yoksa insan. hakiJ<ati ve 

tabiatı mı üstündür? 

İbn T eymiyye, birinci soruyu şÖyle c·evaplar; · 

Bu soruyu hiÇbir ~ so_ramaz .. zlra ın'saniardan kafi;, f~cir; cahil ve 
müstekbir kimseler bulurunaktadır. Bunlar, tartİşmasız şekilde Melaikeden, hatta 

hayvanlardan daha aşağıdır. İbn T eyırıiyye burada, bazı insaruann hayvandan 
aşağı olduğuna deliller ortaya koyar. · 

İbn T eymiyye; ikinci soruya cevap verirken: tereddüt eder ve_ şöyl~ der: 

Evei: üstündür denebilir. Bu meselenin s'alih iris anların, melekl_erden · üstqn 

olduğu görüşüne göre tartışıl~bilir. Ama bu hususun gerçeğini bilemiyorum. 

İbn Teymi}lye, üçüncÜ so~nuiı cevabında da tereddütlGdar:·Ama yine de 

o şöyle bir açıklama getirir: 

Meleklerden kendi aralarında faziletçe üstün olanlar, bir çok ~sandan üs~ 
tündür. Ama insanların kendi aralarındaki üstün kişileri ise meleklerin üstü olan
larından üstündür. Lakin bir taraftaki, üstün olanlar ile aşağı d~recede olanların 

56 Bkz. İbn Teymiyye, Mumıi', lli/144. 
57 İbn Teymiyye,Mecmti', IV/343: 



64 Muhammed Yazıa 

derece farkı diğer taraftakilere nispetle çok daha fazladır. Yine de mahlukatını e~ 
iyi bilen, Allah'tır. . 

İbn T eymiyye, dördüncü soruyu cevaplamak için meseleyi epeyce tartış
tıktan sonra, neticede kanaatini §öyle netleştirir: 

"Bütün bunlarla beraber, kanaatim o dur kii -yine de dÖğruyu Allah bilir
Meleğin hakikati daha .üstün, daha mükemmel, insanın hakikati daha· sade ve 
kapsayıç:ıdır. n 

İbn T eymiyye, bu konuyla ilgili önemli örnekler verir ve bir neticeye vanr. 
Onun vardığı neticeyi özetle §öyle aktarabiliriz: 

Mutlak olarak kastedildiğinde "Meleği melek yapan bütün özellikleriyle 
birlikte dü§ünülen meleklik hakikati", "İnsanı insan yapan bütün özellikleriyle 
birlikte dü§ünülen insanlık hakikati"nden daha üstündür. Bunda §üphe yoktur."58 

İbn Teymiyye, "Hz. Adem'e secde" hususunda konu ile ilgili yer alan "in
san-melek üstünlüğü" "Adem'e secde etmenin manası ve imkanı" gibi problemle
re yer verir ve bu tartı§malarda Hz Adem'in meleklerden üstün olduğunu, O'na 
yapılan secdenin Allah'a yapılan secde anlamında olmadığını ifade ederek iki tür 
secdenin varlığından bahseder: 1-İbadet secdesi, 2-İk.ram etme ve §ereflendirme 
secdesi. İbn Teymiyye birinci tür secdenin Allah'tan b;ı.§ka kimseye y~pılamaya
cağını, ikinci tür secdenin ise, Hz. Adem'e yapılan secde türünde olduğu gibi ik
ram ve §ereflendirme olduğunu belirtir ve Hz. Yusuf'un babası vı:; karde§lerinin 
Hz. Yusuf'a yaptığı secdeyi bun~ destekleyici delil getirir.59 Ayrıca İbn Teymiyye 
her secdenin ibadet olmadığını, meselıı: hayvanların Hz. Peygamb~r'e secde yap
tıklar~,60 lakin ibadet yapmadıklarını belirterek birinci anlam~~ se~denin asla 
Allah'tan ba§ka kimseye yapılamayacağını ve bunun ibadet olduğunu, ama ikinci 
anlamdaki secdeniJ?. Al)ah'tan ba§ka kim~eye yapılamayacağını ve bunun ibadet 
olmadığını, bilakis bir selarnl~a/tahiyye veya bir ik.ram ya da bir §ereflendir-
me/teşrif olduğunu vurgulamaya çalı§ır.61 , • 

2.5. PEYGAMBER iNANCI 

İbn Teymiyye, "Allah tarafından Peygamqerlerin büyük.v~ küçük günah
lardan korunduğu" (masum olduğu) hususunda ki Ehl-i Süzvıet'in 4ıancıru da 
şöyle açıklar: 

İslam fırkala~nın tümünqe yer alan bilgipierin ç~ğuna gör~ Peyg~mberler, 
sadece büyük günahlardan masumdurlar. Bu konuda, Kelamcıların, Eş'ariler'in, 
Hadis, Tefsir ve Fıkıh ehlinin çoğunluğunun görü§ü bu y!5ndedir. Hatta.selefimiz 

58 İbn Teymiyye,Mecmfi', N/350-357. · 
59 Yusuf 12/100. 
60 Ahmed b. Hanbel, ei-Mıis11ed, Mısı.r, I-VI, 1313, VI/71. 
61 Hz. Ademe Secde konusunda daha geniş bilgi için bkz. İbn Teymiyye, Mecmfi', N/356-377. 

Melekler konusunda daha geniş bilgi için bkz. İbn Teymiyye,Mecmfi', N/119-143, 343-392. 
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olan ashab, tabi'an ve onlara uyanlardan, bu görüşün dışında bir görüş nakledil
merniştir. Fakat Peygamberlerin küçük günahlardan masum olduğu görüşü onlar
dan nakledilmemiştir. Bu görüş ancak ilk dönem Rafızlierden ve bir kısım 
Mu'tezililerden nakledilmiştir.62 

Daha sonra İbn T eymiyye, meseleyi şöyle özetler: 

"Alimierin cum.hOrundan·nakledilenlerin özeti şudur: Peygamberler, küçük 
günah işiemekten masum değildirler. Onlardan hiçbir zaman küçük günah mey
dana gelmez sözü yanlış bir sözdür. Onların mutlak masum olduklarını söyleyen 
ve bunda en fazla ısrar eden fırka, Rafızllerdir. Çünkü, Rafızller, Peygamberlerin 

. unutma, yanılma ve tevil yoluyla meydana gelen hatalar da dahil olmak üzere her 
·konuda masum olduklarını iddia ederler. Bunlar, imam olduğuna inaıid~arı kişi
nin de aynı masuİniyete sahip olduğunu savunurlar. Halbuki alirnlere göre bun
lar, 'Ubeydullah el-Kaddah'ın soyundandırlar. Onlara cevap olarak bir kitap ya
zan Gazz.ili'nin dediği gibi, bunların mezhepleri dışarıdan Rafızllik (olsa bile) içi 
katıksız küfürdür.63 

2.6. ARİRET İNAN CI 
İbn T eymiyye, ka birde meydana gelen bir takım olayları sayarak, bunları 

u ahirete iman etme"yi tamamlayan cüzler olarak kabul eder ve b~nlara Ehl-i Sü.n
net'in inandığını söyler. O, kabirde imtilıana çekilmeğe (kabir {itltesiııe) kabir azabı
Ittı ve kabir nimetlerine iman etmenin, alıiret gü1ıüne iman etme cümlesinden olduğunu 
zikrettikten sonra, ka bir fiwesinden kastedilen şeyi açıklar. Ç)nun aniattıklarından 
özetle şunları aktaralım: İnsanlar kabirde sorguya çekilecek ve bir takım sualler soru
lacaktır. Mümi1ıler bu suallere güzel cevap verecek, dünyada iken şüphe içinde olanlar 
ise bocalayacak ve cevap veremeyecek/erdir. Bunun üzerine cevap vererneyen kimseler, 
demir balyozla dövülecektir.64 Döviilen bu kişiler öyle bir feryat edeceklerd(r ki, insanlar 
dışmda herkes bu feryadı işitecektir. Eğer insanlar bu sesi duyacak olsalardı, düşüp . 
ölürlerdi.65 Bu· imtihandan sonra ya nimetler/e ltimetlenme veya azaplarla azap/anma 
başlayacak, bu durum kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamet koptuğu zaman ruhlar 
derhal ceset/ere dö1ıdürülecek insanlar kabirierinden kalkarak Rableri'ne doğru yalın 
ayak ve sünnetsiz olarak gideceklerdir. Bu sırada güneş (tepe/erine) kadar yaklaşmış 
olduğu içiıı ltıalışer e1ıli, kula_klamıa kadar tere batac~ktır.66 

62 İbn Teymiyye,Mumıi', IV/319-320. 
63 İbn Teymiyye, Mumn', IV/319-321; Ayrıca bu konuda müstakil bir çalı§ma olan Doç. Dr. 

Mehmet Bulut'un, E/ıl-i Sütıtıet ve Şi'a'dn lsmet lııntıcı isimli eserine müracaat edilerek daha geni§ · 
bilgi alınabilir. 

64 el-Buhari, İlim, 24; Müslim, Ebü'l Hüseyn b. Hacck, es-Snlıih, I-X-t: 1 (20 cüz) 1. baskı, Beyrut, 
D~rü'l-Kütübi'l-'İimiyye, 1990, KüsUf, 11. 

65 en-Nesei, Ebü 'Abdirrahman Ahmed b. Ali, es-Sıiııeıı, 1-VIll, tab. Hasan Muhammed Mes'Odi, 1. 
baskı, Mısır, ei-Matba'atü'I-MısriyytÇ1930, Cen!iz, 110; İbn Hanbel, III/4. 

66 Bkz. İbn Teymiyye,Mumti', III/145. 
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İbn T eymiyye, ahiret ile ilgili olarak Hesap-Miziili ve Srrat meselelerinden 
de bahseder. Onun anlattıklarına göre kıyamet günü teraziler kurulup insanların 
arnelleri tartılacak, amel defterleri (divaruar) dağıtılacak, kiml sağından kiml so
lundan kimi de arkasından kitabını alacaktır. Bundan sorıra, Allah T eala kullarını 
hesaba çekecek, mürnin kulu ile Rabbi ile yalnız kalacak, bu e~nada mürnin kul 
günahlarını itiraf edecektir. Kafirlerin ise sadece arnelleri sayılacak, fakat tartıl
mayacaktır. Çünkü onların iyilikleri yoktur. Böylece onlar, iyilikleri de kötü~ükle
ri de tartilan .kullar muamelesi görmeyeceklerdir. Ayrıca kıyam~t al~da ~avz 
bulunacak ondan içenler ebediyen susamayacaktır. Ateş Jle cennet arasında köprü 
olan sırat ise ceheİınem üzerinde kurulacak, insanlar üzerinden amell,erine _göre 
geçeceklerdir. Sır~ tın ü~erinden geçiş keyfiyeti .ise, kulla~ amell~rinin derecesine-. 
göre farkhlaşacaktır. Sıratı geçtikten sorıra ins.anlar, ?teşle cennet arasında b~şka 
bir köprü üzerinde duracaklar, burada mü~er birbirlerirıden haklarını alacak, 
kısas edileceklerdir. Böylece ıslah edilip temizlendikten sonra cennete girmelerine 
izin verilecektir. Bu izinden sonra, c~nnetin kapısı ilk olarak Hz. Muha~ed 
tarafından açılacak ve cennete ilk giı;:ecek olan ümmet, Hz. Muhammed'in üm~ 
meti olacaktır.67 · • 

İbn T eymiyye, Şefaatin de hak olduğuna cia işaret eder ve şunları sÖyler: 

Hz. Muhammed'in kıyamet günü üç şefaati olacaktır: 

a-Mahşer ehline yapacağı şefaat: Bu şefaat, insaniann diğer Peygarnbe~lere 
şefaat ümidi ile yapacakları şefaat müracaatlardan sorıra en sori olaraJ.< Hz. Mu
harnmed'e yapılan müracaattan dolayı Hz: Peygamber'in yapmış olacağı şefaat, 

b-Cennetliklerin cennete girmeleri için yapacağı şefaat, 

c-C~hennemliklerin ateşe atılmaması, atılaniann ateşten kurtulması için 
yapacağı şefaat.68 

Ayrıca İbn Teymiyye'nin, Hz. Peygamber'in ve diğer Peygamberlerin şefaa
tinin yarıında sıddık.Iarın ve başka kimselerin de şefaat edeceklerirıi69 söylemesi 
çok önem arz etmektedir. Zira bu açıklaması ile -özellikle de sıddıklann ve başka 
kimselerin de şefaat edeceklerini açıkça ·ifade etmesi ile- İbn Teymiyye, "şefaati 
i,hkar edenlerin sığ~nağın olmaktan çıkmış ölmaktadır.70 

2.7. KADER iNANCI 
İbn T eymiyye, fırka-i 11aciye olarak nitelediği Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in 

kadere, kaderiıı haymza ve şerriue iman ettiğini söyledikten sonra, kadere imattm iki 

67 Bkz. İbn Teymiyye, Mecmıi', III/145-146. 
68 Bkz. İbn Teymiyye, Mecmfl', III/147-148. 
69 Bkz. İ.bn Teymiyye,Mecmfl', ITI/147. 
70 Ahiret inancı hakkınd~ daha geniı; bilgi için, bkz. İbn Teyıniyye, Mecmll', III/145-148; N/255-

318. 
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derecesiızin olduğunu, lıer derece içiıı de iki durumun bulımduğımu ifade eder ve bu 
dereceleri §öyle açıklar: 

Kadere iman hususunun ilk derecesinde, malılukatın neleri yapacağını Al
lah'ın kendi ezeli ilmine göre bildiğine ve malılukatın itaatleri, isyanlan, nzıklan, 
ecelleri v. b. bütün hallerine vakıf olduğuna iman etmek yer alır. 

İbn T eymiyye, bu mertebecieki inanç ta §U hususlara ini~ etmenin gereği
ne dikkatlerimizi çekmektedir: 

Malıirikatın kaderlerinin Levh-i mahfuzda yazıldığina, Allah Tea.Ia'nın ilk 
yarattığı §eyin kalem olduğuna ve kıyamete kadar olup bitecek §eylerin tümünün 
yazılıp kalemlerin kuruduğuna sayfaların dürüldüğüne, Allah'ın ~e tabi olan 
bu takdirin, çe§itli zamanlarda, kimi zaman topluca, kimi zaman ayrıntılı olarak 
meydana geldiğine, insanların ana rahminde, ruh üfleruneden önce, cenin halinde 
iken, Allah T ea.Ia'nın bir melek göndererek nzkıru, ecelini, cennetlik veya cehen
nemlik olacağını tayin ettiğine inanmak gerekir. 

İbn T eymiyye, daha sonra kadere. illitılı hususuuuıı ikinci derecesine geçer ve 
bu derecedeki imanı §Öyle tanımlar: 

Kadere iman hususunun ikinci derecesinde, Allah'ın yürürlükteki iradesi?e 
ve her §eyi ku§atan kudretine inanma yer alır. · · 

İbn T eymiyye, bu merte.be.deki inanç ta ise §u hu~uslara i.İnan etmenin ge-
reğine dikkatlerimizi çekmektedir: · 

Allah'ın 'istediği her §eyin olduğuna! istemediği §eylerin asla vücuda gelme
diğine, göklerde ve yerde bulunun bütün· hareket ve hareketsizliğin, ancak onun 
iradesi ile meydana geldiğine, mülkünde sadece onun· iradesiniii ve mu radının 
hakim olduğuna, her §eye yalnızca onuh güç yetirdiğine, O'ndan ba§ka yaratıcı 
olmadığına, ku~arın gerçek frui (i§i yapan), Allah'ın ise kulların fiilierinin yaratıcı
sı olduğuna, Allah T ea.Ia'nın ·kudretinin yanında, kulun da bir kudret, irade ve 
fiilinin bulunduğuna, kulun irade ve ihtiyar sahibi (muhtar) olduğuna, İlahi zor
lama altında (mecbur/cebir)" olmadığına, Allah T ea.Ia'nın insanlan yapacağı i§lerde 
seçme hürriyetine sahip (muhtar) kıldığın'a ve zorl~adığına,· dolayısıyla, kulun 
kendi seçici iradesine' göre. bir §eyi isteyip karar verdiğine, Allah'ın,· kulun, isteği 
doğrultu'sunda yarattığına, Allah'ın itaatleri emredip, isyanlan nehyettiğine, 

mürninleri sevip kafiderden ·razı olmadığına, çirkini erneetmeyip güzel olan §eyle
ri emrettiğine, mümin-kafir, iyi-kötü olan l<!-§ilerin kendi iradeleri ile bu vasıfları 
kazandıklarına, çünkü onların kendi i§lerine güç yetirrneleri için Allah Tea.Ia'nın 
onl.ara güç ve irade verdiğine, Allah'ın fiilierinin ve hükümlerinin hikmet ve m.a's
lahatlarının bulunduğuna iman etmek gerekir.71 

71 Kader ve İrade konulannda daha geniş bilgi için bkz. İbn Teymiyye, Mecmü', III/108, 121-123, 
132, 148-150, 373-374; VI/ 225-227; X/24-27; Aynca, İbiı Teyıniyye'nin, ~der, İrade, İnsan Fill
Jei:i konusuna, Mecmllu Fetava'nın sJdzınci 'didiiıin tilmünü ayırdığıru söylemede de fayda var-
dır. . . -
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2.8. ESMA, AHK.AM, V A'D VE V A'ID İNAN CI 

2.8.1-Esma Ve Ahkam Konulan 

2.8.1. 1-İman Problemi 

Bilindiği üzere kelam ilminin en önemli problemlerinden, hatta belki de İs
lam inanç tarihinin o~taya çıkmı§ en eski meselelerinden birisi i.ffian küfür nokta
sında İsimlendirme (esma) ve _hüküm verme (ahkam) problemidir. Siyasi neden
lerden ortaya çıkmı§ ve daha sonra imani boyut kazandırılarak slogan haline dö

nü§türülmü§ olan "büyük günah sahibinin" (mürtekib-i. kebire) "dinden çıkıp 
çıkınama durumu" ve "müffiİ!l denilip denilmeme" m~selesi "esma" ve "ahkam" 

konularının temel problemiclir. 

İbn Te0ruyye i§te bu noktada, "iman"la ilgili Ehl-i Sünnet in'ancuu §öyle 
ortaya koymaktadır: "Ehl-i Sünnet'in temel ilkelerinden biri de §Udur: Din ve 
iman hem söz, hem ameldir. İman, kalbin ve dilin sözü, kalbin dilih ve azalarm 

amelidir. "n Kalbin imanı olniaksızın iman sahih olmaz. Herhangi bir §ey ile ili§ki
lendirilmemi§ yalın halde iman zikredildiğinde, İslam ve ameller, bu ismin muh
tevasına girerler. İman, İslam ile birlikte zikredilirse, İslam, zahiri arneller mana
sma gelir. Kalbin arnelleri de imanın ger~klerinden (levazınundan)dir. Eğer kalbe 

ait arneller ki§ide bulunmazsa, o ki§inin kalbinde vacip iman yer almanu§ demek
tir. Öyleyse tam ve mutlak iman, arnelleri gerekli kılan imandır. Çünkü Allah 

ismi her nasıl ki, onun zatına ve sıfatiarına delalet ediyorsa, aynen onun &ibi 
iman ismi de kalbin tasdikine ve kalbin arnellerine ve birde azaların arnellerine 
delalet eder.73 İman ile salih hale getirilen kalp, azalar ile amel etmeyi arzu eder. 
Öyleyse iman da asıl olan §ey, kalbin itaati ve kalbin boyun eğmesidir. Kalbin 

arnelleri ise, tasdik, marifet, sevgi, korkl;l, recadır. İslam ancak zahiri ameldir. 
Fakat kalbin tasdik etmesi bedeni arnelierin yanı sıra kalbi arnelleri de zorunlu 
kılar. Özetle söylenecek olursa, imanın aslı kalpteclir, <ınl:a· kalpteki bu iman, ba

zen kalpte bulunan sözlere ve amellere, baz.en zahir arnellere ve sözlere, bazen de 
hem kalp ve hem de bedendeki arnellere isim olmaktad~/4 

i .8. 1.2· İman-Amel Münasebeti Problemi 

İbn T eymiyye, esrna-alıkarn konularından ikincisi olan "~an-arnel müna
sebeti" hususundaki Ehl-i Sünnet'in inancuu da §U §ekild~ aktanr: İman, taat ile 
artar, masiyet ile azalır ve inıaıı amelsiz düşünqlemez. Çüııkü hem imanın artıp eksiidi
ği tti, hem de imanm söz tasdik ve amelden ibaret olduğunu söyleyetı nihayetsiz_ denebil e-

72 Geru§ bilgi için bkz. İbn Teymiyye,Mecmıi', IU/151. . 
73 Yani, Allah kelimesi nasıl ki, o kelimeye ad olanın zatına ve sıfatianna delalet ediyorsa, aynen 

onun gibi iman kelimesi de, imanın ~tına ve sıfatianna dela.let etmektedir. 
74 Bkz. İbn Teym.iyye,Mecmıi', VU/9, 14, 16-17, 160-161, 185-189,263-264,528, 551-562. 
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. cek derecede çok sayıda t!ibi'iu ve etbe'ü't-tabi'ilı buluumaktadtr. Yiue bu zat/ara göre 
ame/ imaltdalt bir cüzdür.75 

2.8.1.3-Tekfir (Bir İnsanın Kafir Olduğunu Söyleme) Problemi 

İbn T eymiyye, Ehl-i Sünnet'in bu husustaki metodolojisini §U §ekilde orta
yakoyar: 

Ehl-i Sünnet, Kıble Ehlini, Haricüerin yaptığı gibi, sırf isyanlan ve büyük 
günah i§lemeleri sebebiyle tekfu etmezler. Aksine, onlar, masiyedere rağmen din 
karde§liğinin devam edeceğini söylerler. Çünkü onlara göre, Allah Kur'an'da zina 
edenlere, içki içenlere, hırsızlık yapanlara had cezası emretmi§, fakat mürtet ol
duklannı ve bu sebepten öldürü~eleri gerektiğini emretmerni§tir. Yine Ehl-i 
Sünnet, "fasık-ı milli n yi mutlak mürnin (yani kamil mümin) olarak da görmez. 
Bu bakımdan Ehl-i Sünnet, bu gibi kimseler için "imanı eksik müminn veya "ima
nı sebebiyle mürnin, günahlan sebebiyle fasık "tabirini kullanmı§tır. Yani Ehl-i 
Sünnet, onlardan mürnin vasfını kaldırmamakla beraber, kamil mürnin de de
memi§tir. Çünkü selef, büyük günah i§leyen kimseyi tekfir etmekten çok §iddetle 
kaçınır ve bu harekete büyük tepki gösterirlerdi. Onlardan hiçbirinin büyük gü
nah i§leyenleri tekfir ettiği duyulmarnı§tır. Bililis onlar, biiyük günah i§leyen 
kim~enin tekfir edilmeyeceği h~susunda ittifak etrni§lerdir. Fakat aynı Ehl-i Sun
net, Cehrniyyenin tekfir edilmesi hususunda görü§ birliği içindedir. Yine onlar, 
"Kur' an mahlOktur", "Allah, ahirette görülmeyecektir», "Allah ar§ ta değildi.(, 
"Allah'ın ilmi, kudreti, rahmeti, gazabı ve buna benzer sıfatları yoktur» diyenleri 
tekfir etmi§lerdir. Likin Mürcienirı tekfiri hususunda ise farklı görü§e sahiptirler. 
Öte yandan, sadece, Hz. Ali'nin üstünlüğünü söyleyip, bundan öteye geçmeyen 
Şia'yı tekfir etmerni§, yalnızca onların bidatçi olduklarını söylemi§lerdir. Bunun 
yanında, Allah'ın ilminin var olduğunu ikrar eden Kaderiyye ile a§ırı Rafızi, 

Cehmi ve Haricüerin tekfir edilip edi.J.n)eyeceği yönünde iki farklı görü§e sahipti~
ler. Fakat çoğunluk Allah'ın ilııiini kabul eden Kaderiyye ile Hancilerin tekfir 
edilmeyeceği yönünde görü§ beyan etmi§lerdir.~6 

2.8.1.4-İmanda İstisna Problemi 

Bilindiği üzere, kli§ele§mi§ bir ifade olan "in§allah ben mürninimdirn ifade
sine Kelam literatüründe "imanda istisna" denmektedir. İbn T eymiyye, İman 
hususunda bu ifadenin söylenmesinin, dinen caiz olup olmaması hususuna .da 
değinir ve bu konudaki Ehl-i Sünnet'in görü§lerini ortaya koymaya çalı§ır. 

Ona göre, iman konusunda selefin bu tip §artlı ifadeler kullandıkları, mese
la Abdullah b. Mes'Od ve benzeri sahabenin "iuşallalı ben mümiııimdirn dedikleri 

75 Daha geniş bilgi için bkz. İbn Teymiyye, Mecmft', III/151-152; VII/143, 307-311, 330, 386-390, 
505-507; X/269; XXH/471-472; XIII/38-40, 55-58. 

76 Bu konu hakkında geniş malumat için bkz. ·İbn Teymiyye, Mwmi', In/151-152, 375; IV/307-
308; VII/501, 507; XXIV474, 484-486; XXIII/345. 
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nakledilmi§tir. Yine aynı §ekilde onların, güzel arneller hususunda da §artlı ifade 
~ullandıklan, mese!a u inşaila/ı namaz ktldmı" dedikleri rivayet edilmi§tir.n 

İbn Teymiyye, onların bu tür §artlı ifadeleri hangi hususta kullandıklanru 

§öyle açıklar: Seleften İbn Mes'ud ve. benzerlerinden yapıldığı naklolunan bu tip 
istisna ifadelerinde, onlarda meydana gelen bu §üphenin, kendilerine imanın va

cip olup olmadığı hususunda değildir. Çünkü böyle bir §üphenin küfür old.uğunu 

onlar da bilmektedirler. 

İbn T eyrniyye'ye göre onların böyle §artlı ifade kullanmalanndaki §üphele
rinin nedenleri §unlardır: Allah'ın emrettiği vecibeleri, emrettiği §ekilde hakkıyla 
ve layıkıyla yaptığını kesin olar* bilmemek, güzel bir son ve faydalı iman üzere 
ölme hususunda hiçbir bilgiye sahip olmamak, nefsini tezkiye edip temize çıkar

ma korkusuna kapılrnak, yaptığı arnelleri kabul edil~n ve emredilen §ekil üzere 
yapıp yapmadık.lannı bilmemek, gelecekte olacak olan i§lerin Allah'ın dilemesiyle 
olduğunu, bütün her §eyin onun dilemesiyle meydana geldiğini bilmek.78 

Burada İbn T eymiyye, sonradan gelen nesiller tarafından, selefin bu tavrı
nın kötüye kullanıldığının altını çizmeyi de ihmal etmez. O, bu konuda da §öyle 
der: u Ama onlardau sonra (aslıtibm masımı niyetler/e ortaya koydukları bu tavrı, kendi 
mezlıepselmenfaatleri uğrunda kötüye kullanan) öyle cahil bir topluluk ortaya çıktı ki, 
artık lter hususta kesilı ifade kullamııamayı (alışkaulık lıali11e getirerek) kesin ifade 
kul/amuayı doğru bulmaz oldular. Hatta, bu ko1tuda uydurma bir takım hadisler bile 
rivtiyet ettiler." 79 

İbn T eymiyye, geçmi§ zaman kipiyle söylenilen ve varlığı kesin olarak bili
nen §eyler hususunda §artlı ifade kullanmanın dine de akla·da aykırı olan bir bidat 

olduğunu, mesela bu in§allah ağaçtır, bu in§allah insandır, gökler in§allah üzeri
mizdedir, in§allah Allah'tan ba§ka ilah yoktur, in§allah Hz. Muhammed Allah'ın 
Resulüdür gibi ifadelerin bu nevi ifadeler olduğunu ve bu ifadeleri kullanmadan 
sakınılması gerektiğini vurguladıktan sonra, geçmi§ zaman kipiyle söylenilen 

sözlerde §artlı ifade kullanmanın ne Kitap'ta ve ne de Sünnet'te bulunduğunu, bu 
iki kaynakta sadece gelecek zamanla ilgili hususlarda §artlı ifade bulunduğunu 
örneklerle izah eder, açıklar. 80 

İbn T eymiyye, §artlı ifade kullanmanın caiz olup olmadığı hususunda gö
rü§ belirten insanların üç guruba ayrıldığını söyler ve bu üç grubu §öyle açıklar: 

a-Şartlı ifadeyle konu§marıın gerekli olduğunu, aksi davranan ki§ilerin bi
datçi olduğunu savunanlar, 

n İbn Teymiyye, Mecmü', III/289. 
78 İbn T eymiyye, Mecmfl', III/289; VII/505; VIII/427; XIII/4 1. 
79. 

Ibn Teymiyye,Mecmfl', III/290. 
80 İbn Teymiyye, Mecmü', VID/421, 425-426. 
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b-Şartlı ifadeyle konu§manın "sakıncalı olduğu11nu, "bu tür ifadelerin, so
nuçta ki§ileri imanda §üpheye varma tehlikesine sürükleyeceği "ni iddia edenler, 

c-Şartlı ifade kullanma hususunda orta yolu tutup, bir yönden caiz bir 
yönden de terk edilmesi gerekli olduğunu söyleyenler. Bu son görü§, selefin görü
§üdür.81 

2.8.1.5-İmarun Yaratılmış Olup Olmadığı Problemi 

İbn T eymiyye'ye göre, Ahmed b. Hanbel gibi selef imamlanndan hiçbiri, 
asla ne imanın kadim olduğunu ne de yaratılrru§ olduğunu söylemi§lerdir.82 

2.8.2-Va'd Ve Va'id Konulan 

Tıpkı iman problemi gibi, kelam ilminin bir diğer önemli ve en eski prob
lemlerinden birisi, kelam terminolojisindeki ifadesi ile "va'd-va'id", problemidir. 
Ba§ka bir ifade ile, iman küfür noktasında isimlendirilen ve hüküm verilen insan 
için, Allah Teata'nın Kur'an'da vermi§ olduğu, "iyi olanlara mükafat, kötü olanla
ra ceza sözü"nün ahirette "uygulam§ biçimi11 problemidir. Bu problem de iman 
problemi gibi siyasi nedenlidir ve İslam inanç tarihinde derin ayn§ma ve bölün
mdere neden olacak sloganik hale dönü§türülmü§tür. Bu problemin en önemli iki 
alt konusu "§efaat" ve "büyük günah i§leyen ki§inin affedilip edilmeyeceğin konu
sudur. 

2.8.2.1-Büyük Günah Ve Şefaat Problemi 

İbn T eymiyye, Ehl-i Sünnet'in prensiplerinden birini daha aktarırken, biz
lere §unlan anlatır: "Büyük günah i§leyen Müslümanlara §efaat edileceği konu
sunda pek çok hadis bulunmaktadır. Ashab, tabi'in ve Müslümanların imamla
nndan olu§an salih selef, bu hadisler üzerinde ittifak etmi§lerdir. Bu konuda Hari
ciler, Mu'tezile ve diğer bidat ehli ise ihtilaf etmi§lerdir. Öte yandan, kalbinde 
zerre miktan iman olan hiçbir kimse cehennemde kalmayacak, hepsi çıkıp, cenne
te gireceklerdir. Bu husus sahih hadislerle sabittir.83 

İbn T eymiyye'ye göre, Ehl-i Sünnet §U hususlara net bir §ekilde iman et
mektedir: 

a-Bir daha i§lememek üzere samimi olarak günahlanndan dolayı tövbe 
eden ki§iyi Allah bağı§lar ve cennet ile ilgili yaprnı§ olduğu tüm vaatlerinden bu 
ki§~yi de mahrum etmez. Şayet ki§i tövbe etmeden ölürse iyilikleri ve kötülükleri 
tartılır. iyilikleri kötülüklerinden fazla olması halirıde sevap ehlinden olur, aksi 
halde azap ehlinden olur. 

· b-Ehl-i Sünnet, kıble ehlinden olup da açıktan fısk i§leyenleri, (fasık-ı milli) 
büsbütün imansız sayarak Mu'tezile'nin iddia ettiği gibi ebedi cehennemlik kabul 
etmez. Çünkü onlara göre fasık da iman dairesi içindedir. 

81 İbn Teymiyye,Mecmı1', XIII/4041. 
82 İbn Teymiyy~, Mecmn', VIU/422. -
83 . 

Ibn Teymiyye, Mecmn•, IV/309 .. 
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c-Ehl-i Sünnet, Müslümanlardan fasık olanların, imanın temeline sahip ol
d!fğuna, ama cenneti gerektirecek ve vacip kılacak imana sahip. olmadığına, bu
nunla beraber, cehennemde ebedi olarak da kalmayacaklarına, aksine, kalbinde 
zerre miktan imanı olan kimsenin cehennemden çıkacağına inanmaktadır.84 

2.9. l<ERAM:ET İNAN CI 
İbn T eymiyye, asırlardan beri akerametleri kabul etmeyen, tasavvufa, ta

savvuf ehline ve velilere saygısızlı.kta bulunanlar" tarafından kendilerine önder 
kabul edilir ve böyle gösterilmeye ça.l.ı§ılır. Halbuki a§ağıdaki ifadeler bu iddianın 
doğru o~adığını göstermektedir: Efıl-i Sümıet'in esaslarmdmı biri de veltlerin kera
metierinili lıak olduğunu kabul etmek, Allah'm, onla rm elleriyle çeşitli ilim ve mükiişefe 
ismi adı altmda pek garip tabiatüstü şeyler meydana getirdiklerine iııtwmak, yiııe onla-

. mı e/Jeriııde Allalı Tea/a'mıı bir takım güç ve tesirler meydana getirdiğilli tasdik etmek

. tir. Nitekim Ashiib-ı Kehfteız, diğer ümmetlerdeıı ve bu ümmetin as/ıab, tabi'in ve diğer 
nesillerindeıı zikredilen kerametler hep böyledir.85 

Öte yandan İbn T eyrniyye, tasavvufa da tümden kar§ı değildir. Çünkü o, 
tasavvufun özüne değil, özünden saptınlan ve İslam'ın özüne aykırı ba§ka felsefe 
inanç ve dü§ünceleri davranı§ ve hareketleri tasawuf diye sunmaya çalı§an felsefi 
mistisizme kar§ıdır. Onun takdir ettiği tasavvuf, selefi tasavvuf, yerdiği tasavvuf 
ise, Ehl-i Sünnet inancına aykırı olduğunu söylediği bazı tasavvuf türleri ile Vah
det-i Vücuttur. Bu konuda tüm eserleri ba§tan sona iyice ara§tınlırsa bu durum 
gayet net görülebilir. 86 

2.10. CENNET VE CEHENNEM İNANCI 

İbn Teymiyye'ye göre, Ümmetin selefinden olan imarnlar ve diğer Ehl-i 
Sünnet ve'l-Cemaat'e mensup ki§iler, Cennet, Cehennem, Ar§ v.b. gibi bazı yara
tıkların son bulmayacağı ve yok olmayacağı hususunda ittifak etmi§lerdir.87 

2.1 ı. SAHABE İNAN CI 
İbn T eymiyye saha be konusuna çok büyük önem atfetmi§ bu konuda on

lan, Şi'anın çe§itli iddia ve tenkitlerinden korumak için müstakil bir eser bile 
yazmı§tır.88 Ona göre Ehl-i Sünnet olmanın en temel vasfı, ashabın tümüne kar§ı · 
sevgi ve hürmet göstermektir. Bu konuda o, E/ıl-i Süımet ve'/-Cemiiat'i11 en önemli 

84 İbn Teymiyye, Mecmıl', III/375; N/307; VII/500, 501; XXII/474, 484; XXIII/345. 
85 İbn Teymiyye, Mecmi1', III/157. Evliya hakkmdaki görü~Ieri için bkz. İbn Teymiyye, Mecmıl', 

Ili/416-426. 
86 Bu konuda, şuralara bakılabilir: İbn Teymiyye, Mecuııi', II/370, 489; IV/379; V/525; X/340; 

Xl/18. Ayrıca İbn Teymiyye'de Tasavvu(isıninde Tıblavi Mahmud Sa' d tarafından yapılan ve Ali 
Durusoy tarafından Türkçe'ye çevirilen müstakil bir ça~ma da vardır. 

87 İbn Teymiyye, Mecmfl', XVIIV307. 
88 Bu eser, büyük Şi'i İmamı İbn Mutahhar ei-Hilli tarafından yazılarak Moğol hükümdan Olcaytu 

Hudabend'e büyük bir hediye olarak ithaf eililen Miıılıflcu'I-Kerflme isimli esere reddiyye olarak 
kaleme alınan, 8 cilt hacmindeki, Miıılıactl's-Sıiııııeti'ıı-Nebeviyye (i Nakzi Keltwıi'ş-Şi'ati'I
!Vıduiyye is~ eseridir. 
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özellikleriudeıı biri de, onların, Hz. Peygamber'iıı ashiibma karşı kalbeıı saygılı olmala
rı, onlar lıakkmda herhangi bir şey konuşurkeıı alabildiğine ihtiyatlı davranmaları ve 
as/ıd bı, Allah Teii/a'um iiyette an dığı gibi89 anina/arıdır diyerek söze ba§ladığı ashab 
hakkında bizlere §unları söyler: 

Ehl-i Sünnet, Hz. Peygamber'in "ashabımı dilinize dolamayıruz:··"90 hadisi
ne itaat ederek aslıaba son derece saygılı davranırlar. Onlar, Kitap ve Sünnet'te 
ashabın faziletlerine ve mertebelerine dair belirtilen hususları dikkate alırlar. Me

sela, Mekke'nin fethinden (Hudeybiye musalahası) önce sava§ edip Allah yolunda 
harcama yapan ashabı, fetihten sonra harcama yapan ashabdan üstün tutarlar. 
Ve yine onlar, Bedir ehline saygı ve hürmet göstererek, Allah'ın onlar hakkında 
buyurduğu uİstediğinizi yapın, çünkü sizi yarlıgadımn91 emrine inanırlar. 

Bey'atü'r-rıdvan'da hazır bulunan sahabilerin cehenneme girmeyeceğine ve onla
rın Allah'tan, Allah'ın da onlardan razı olduğuna inanırlar. Cennetle müjdelenen 

on sahabe (A§ere-i Mübe§§ere)nin ve bunlardan ba§ka, Sabit b. Kays ve diğerleri
nin cennetlik olduğuna inanırlar. Gerek bizatihi Hz. Ali'den ve gerekse ba§k~a
nndan mütevatir olarak rivayet edilen, Hz. Peygamber'den sonra bu ümmetin en 
hayırlısının Hz. Ebubekir, sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman sonra Hz. Ali oldu

ğunu ifade ~den hadisiere inanıp gereği gibi inanırlar. Yine onlar, hilafet sıralama
sında Hz. Oşman'ı Hz. Ali'nin önüne geçirme hususunda icma etmi§lerdir. An
cak, Hz. Osman ve Hz. Ali arasında ihtilaf etmi§ler, bir kısmı Hz. Osman'ı Hz. 

Ali'nin önüne almı§, bir kısmı herhangi bir dü§ünce belirtmemi§, bir kısmı da Hz. 
Ali'yi Hz. Osman'ın önüne alrnı§tır. Bununla beraber onlar, Hz. Ebubekir'in Hz. 

Öı:ner'e takdim edilmesi hususunda ihtilaf etmeyip görü§ birliğine varmı§lardır. 
Burada §unu da unutmamak gerekir ki, Hz. Osman ile Hz. Ali'nirı birbirlerine 

§ahıs olarak faziletçe üstünlüğünü tartı§mak, ki§iyi sapıklıkla nitelendirecek bir 
ihtilaf değildir. Asıl sapıklık, halife olma sıralamasında yapılan yer deği§ikliğidir. 
Şöyle ki, Ehl-i Sünnet, Hz. Peygamber'den sonra, halifelik sırasının Hz. Ebubekir, 
Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali olduğuna inanır. Dolayısıyla her kim bunların 

hilafet sırasında deği§iklik yapar veya bu iki halifeyi suçlayarak, halifeliklerinirı 
me§ru olmadığını söylerse, o ki§i sapık olur: Öte yandan Ehl-i Sünnet, Hz. Pey
gamber'in Ehli Beyti'ni de sever, onları dost edinir ve Hz. Peygamber'in onlar 
hakkındaki tavsiyelerini92 tutarlar. Onlar, müminlerin anneleri olan Hz. Peygam-

89 Bkz. Haşr 59/10. 
90 Bkz. el-Buhari, Fez.iilü Ashabi'n-Nebi, 5; Mü s üm, Fez.iilü's-SaMbe, 221, 222. 
91 BuMri, hadis no: 3007, Müslim, hadis no: 2494. 
92 Bu tavsiyeler, Hz. Peygamber'in Gadir-i Hum'da irad buyurduğu tavsiyelerdir. Bu tavsiyeler için 

bkz. ed-Darimi, Ebu Muhammed 'AbduUah b. Abdirrahrnan b. Fadl b. Behram, es-Sıiııeıı, (2 cüz 
halinde}, Na§ir: Muhammed Ahmed Dehm!n, Darü İhyai's-Sünnet'i'n-Nebeviyye, tsz., Fez.iilü'l
Kur'an, 1; Müslim, Fez.iil, 1; et-Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. lsa, es-Sıimm, I-VI, tah. 1 ve 2. 
ciltJer: Ahmed Muhammed Şakir, 3:-cilt Muhammed Fuad 'Abdülb3k1, 4. cilt Kemal YOsüf ei
Hut, Beyrut, Daru'l-Küt~bi'l-'İlmiyye, 1937-1987, Menakıb, ı. 
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ber'in zevcelerini de dost bilir, Hz. Hatice'nin yüce mertebesini kabul eder, Hz. 
Ebubekir'in kızı olan Hz. Ai§e'ye hürmet ve sevgi besleyerek onun, Hz. Hatice 
hariç diğer bütün kadınlardan üstün olduğunu kabul ederler. Zira Hz. Peygam
ber'in e§leri arasında en .üstün mertebeye sahip olan Hz.· Hattcedir. Diğer e§leri 
mertebece onun üstüne çıkamamı§tır. Fakat e§lerinin.tümü, kızlarının tümünden 
üstündür. Çünkü e§leri daha çoktur ve e§leri arasında üstün olanlarının sayısı, 
kızları arasında üstün olanların sayısından daha fazladır. Yine onlar, sahabeye 
buğzeden ve dil uzatan Rafızilerin yollarından uzak durduklan gibi, Ehli Beyt'e 
söz ve hareketleriyle eza veren Nasibe (Hariciler)'nin yolundan da gitmezler. Ehl-i 
Sünnet, sahabe arasında meydana gelmi§ olan anla§mazlıklar hususunda dillerini 
tutar, içlerinden kin beslemezler. Aksine onlar, §öyle derler: sahabe hakkında 
ortaya konulan bu naho§ §eylerin, çoğu yalandır. Çünkü, bunların bir kısmına 

' ilaveler yapılmı§, bir kısmı eksiltilmi§ ve saptırılmı§tır. Doğru ve sahih olanlar 
varsa, bunların pek çoğunda sahabenin mazur olduklan önemli hususlar ve ne
denler bulunmaktadır. Zira, onlar, içtihat ehli olduklanndan dolayı, yaptıklan 
i§lerin tümünde, ya içtihatlarında isabet etmi§ler veya en azından içtihat hatası 
yaprnı§lardır. Ancak Ehl-i Sünnet, bu hususta bütün sahabilerin masum oldukları, 
onların" .büyük-küçük her türlü günahtan beri olduklan inancını da ta§ımazlar. 
Aksine onlar, genel anlamda sahabilerin de bir takım günahlarının olabileceğini 
kabul ederler. Fakat bunun yanında Ehl-i Sünnet, §U hususların da· hak olduğuna 
inanır: 

I-Sahabilerin öyle ileri ve öyle faziletli arnelleri vardır ki, bu ameller, onlar
dan meydana gelen hataları -ki eğer hata ise- silmeyi ve onları bağı§latmayı gerek
li kılmaktadır. Zira onların, kötülükleri silip süpüren ve hiç kimsede bulunmayan 
çok farklı taatları vardıcNitekim Hz. Peygamber onları, "en hayırlı nesil" olarak 
nitelemi§ ve "onların arnellerine hiç kimsenin arnellerinin denk olamayacağı"ru93 

çok net bir §ekilde ifade etmi§tir. 

II-Sonra o, sahabilerin, belki kendi günahlarına tövbe ettikleri veya ba§ları
na gelen pek çok musibetin günahlarına keffaret olduğu ya da, Hz. Peygamber'in 
§efaatiyle affedilebilecekleri mümkündür. Zaten olanların bu §efaate· en layık · 

olmaları gerekmez mi? 

III-Bu üç §eyin (yani tövbe etmi§ olduklannın veya ba§larına gelen musi- · 
betlerin, onların günahlarına keffaret olduğunu~, ya da Hz. Peygamber'in §efaa
tiyle af edildiklerinin) olabilme olasılığı, kesin günahlar için geçerli olursa, saha
benin yaprnı§ olduğu içtihat hataları için haydi haydi geçerli olur. · 

93 Bu konudaki hadisler için bkz. ei-Buhari, Şehadet, 9; Fezailü AshAbi'~-Nebi, 1/5; Müslim, 
Fezailü's-Sa.ha.be, 221-222; et-Tirmizi, Fiten, 45. · 
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IV-Hem onların hoş kçı.rşılanmayacak hareketleri, önemli bir yekun arz et
meyecek ve yok denecek derecede azdır. Bunların imanları, cihadları hicretleri ve 
yardımlan yanında hata denilen fiilleri, devede kulak mesabesindedir. 

V-Onların yaşayış tarzlanru, Allah'ın onlara ilisan ettiği yüksek mertebele
ri, onlarda bulunan, ilim, basiret, İslam yolundaki fedakarlık v.b. hususları iyice 
gözden geçiren sağlam vicdanlı herkes, o kişilerin Peygamberlerden sonra, yara
tılmışların en hayırWarı olduklarını, onlar gibisinin hiç gelmediğini ve gelecekte 
de asla gelmeyeceğini, ümmetierin en hayırlısı olan Hz. Muhammed Ümmeti'nin 
en seçkin kimseleri olduğunu teslim eder.94 

· 

VI-Ehl-i Sünnet, Hz. Muaviye hakkında da saygılı davranrruş, ama Yezid'i 
Bulefa-i Raşidin'den saymamıştır. Ehl-i Sünnet arasında, Yezid hakkında sevgide 
ve nefrette ileri gidenler olmakla beraber, genel kanaat "onun hakkında temkinli 
olmak"tır. Ehl-i Sünnet'e göre, Yezide ne sövülür ne de sevgi beslenir. O, İslam 
hükümdarlarından bir hükümdardır. Fakat Ehl-i Sünnet, evliya ve salihleri sevdiği 
gibi onu sevmez. Yine Ehl-i Sünnet, belirli bir şahsa lanet okumayı sevmedikleri 
için Yezide lanet okumayı da sevmezler.95 

VII-Hz. Muaviye, Yezid gibi değerlendirilemez. Muaviye'nin hatalaq var
dır ama ona-düşman· olan Rafızi ve Baricilerin hataları ondan kat kat daha fazla
dır. Zira Hz. Muaviye'nin bir takım şahsi meziyetlerinin yaru sıra, Hz. Peygam
ber'in ona yapmış olduğu duası da bulunmaktadır. Ayrıca, Hz. Peygamber'in Hz. 
Muaviye'nin emir ve nehiylere güzelce teslim olduğuna dair övgüler bile vardır. 
Onun imanı, mütevatir derecesine ulaşmış nakillerle ve icma ile sabittir. İslam 
alimlerinin arasında, Hz. Muaviye'yi nifakla suçlayan hiçbir zat yoktur. Hz. 
Ömer, Hz. Muaviye'yi Şam'a vali tayin etmiş, Şam halkı da, onun yönetiminden 
memnun kalmıştır. Hz. Muaviye ve Amr b. 'As gibi muhacirlerden olan zatlar, 
hiçbir zaman ni~akla itharn ~dilemezler. Gerek Muaviye ve Amr b. 'As'ın, gerekse 
Ebu Süfyan'ın rivayet etmiş olduklan hadisler makbul hadislerdir. Zira kendileri 
rivayet hususunda adil kabul edilmişlerdir. Hz. Mu~viye, alimierin ittifalayla 
Müslüman meliklerin ilki ve en faziletlisidir. Onun melikliği rahmettjr. O, ne 
meliklik talep etmiş, ne de Hz. Ali'nin hilafetten düşürülmesine çalışrnıştır.96 

Dolayısıyla o, İslam hukukuna göre baği (rp.eşru halifeye · baş kaldıran) olarak 

94 İbn T eyı:rüyye'nin bu konu hakkındaki görü§lerini daha geni§ perspektiften görmek i~in bkz. 
İbn Teymiyye, Mecmı'l', III/153-156, 375, 405-409; IV/393-452; XXXIII/31-33; XXXV/50-51, 
123-126; Mecııııi'alii'r-Restiil, I/304; Miıılıtic, l/550; IV /310, 336, 373, 394-396, 448-449, 522, 544, 
549-551, 567, 572, 574; Vl/202. . . 

95 Yezid hakkında bkz. İbn Teymiyye, Mecıııli', III/409-414; IV/473-475, 481-486,489, 506; X/356-
357; XXXV/64-65. 

96 İbn Teymiyye'nin yukarıdaki "ııe meliklik talep etmiş, ııe de Hz. Ali'ııiıı lıilfı{elleıı diişiirıi/ıııesiııe 
~a/ışııııştır" ifadesi, tarihi gerçekler ile t.am bir çeli§ki arz etmektedir. Hz. Muaviye'run çok üstün 
bir ki§iliği olabilir, ama onun hilafeti"ele geçirmeyi istemesi ve buna·çalı§ması tarihen sabi~tir. 
Aksi takdirde Hz. Muaviye'nin Hz. Ali ile sava§ etmesinin gerisinde ba§ka ne olabilir? 
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değerlendirilmekten uzak tutulmuştur. Çünkü o, içtihat ehlidir. Yanılnuşsa içti
hadında yarulmıştı~. Eğer içtihadında hatalan olmuşsa, tövbe etme, mağfiret di
leme ile, ya da günahlan silen güzel arneller yapma veya günahlara keffaret olan 
musibetlere maruz kalma gibi hususlada Hz. Muaviye'nin hatalan affedi.I.İniştir. 
Çünkü Hz. Muaviye'nin Hz. Ali ile sava§masının nedeni, Hz. Ali'nin Hz. Os
man'a haksızlık yaptığını, askerlerinin halka zulmettiğini zannetmesi ve bir de 
Hz. Ali'nin hücumlarına karşı koymak istemesi gibi etkenlerdir, zira savaşa ilk 
başlayan taraf, Hz. Ali'nin tarafıydı. Aynca Hz. Arnmar'ın öldürülmesi de, onun 
aleyhinde delli olamaz ve bu olay onun fasık olmasını da gerektirmez. Fasık ol
madığı için de lanetlenmesi mubah olamaz. Çünkü onun Peygamber ile güzel 
arkada§lığı vardır. Bu arkadaşlığından dolayı Ömer b. Abdülaziz'den üstün oldu
ğu dahi söylenebilir.97 

' 2.12. EMR,i Bİ'L-MA'RÜF ·VE CEMAATLEŞ:MENİN GEREGİNE DAİR 
İNANÇ 
İbn T eymiyye'ye göre, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'ten olanlar, sözü edilen 

bu esaslar yanında, dinin erneettiği şekilde iyiliği emreder, kötülüklerden 
nehyederler; idarecilerin iyi ve kötülüklerine bakmadan, haccı, cihadı cumayı ve 
bayramı ayakta tutar, cemaate devam etmede titiz davrarurlar. Müslümanlara 
kar§ı samimidirler. Belalara sabn, nimetiere §ükrü, kaderin acılarına rıza göster
ıneyi tavsiye eder, güzel arnellere ve yüce ahlaka çağınrlar. Onlar, akraba ile ilgiyi 
kesmemeyi, vermeyene vermeyi, haksızlık edeni affetmeği, ana-babaya iyilik 
etmeyi, güzel kom§uluk yapmayı yetimlere, yoksullara, yolculara iyilik etmeyi, 
emreder, övünmekten, böbürlerunekten, herkesin hakkına tecavüz etmekten, 
haddi a§maktan nehyederler.98 

3-EHL-İ SÜNNET İMAMLARININ ÖZELLİKLERİ 

İbn T eymiyye eserlerinde, Ehl-i Sünnet' m temel iman esaslanru bizlere bu 
şekilde tanımlayıp tasvir ettiği gibi, Ehl-i Sünnet'e önderlik yapmış olan Ehl-i 
Sünnet imamlannın §ahsi özelliklerini tanıtmayı ve onların dü§ünce ve davranış-. 

larını tasvir etmeyi de ihmal etmez. Ona göre, Ehl-i Sünnet imarnlarının sözlerini 
etraflıca dü§ünen herkes, insanlarm içinde onları, dü§ünce hususunda en ince 
noktalan dü§ünüp fark edebilen, sahih nakli ve çe§itli ön yargılardan arındırılmış 
saf ve halis (sarih) aklın ilkelerini bilme hususunda en bilgili olan ki§iler olduğunu 
görür ve onlann görü§lerinin hem nassa hem de akla uygun olduğunu §üphesiz ve 
kesin olarak müşahede eder. Bundan dolayıdır ki, Ehl-i Sünnet'in önderleri ko
numundaki o imarnlar, daima ittifak halinde olmu§lar, birbirleriyle uyum sağla
rnı§lar, asla birbirlerinin görü§lerini çelişkiye uğratmamı§lar birbirlerine düşman 

97 Hz. Mu'Aviye hakkında bkz. İbn Te.ymiyye, Mecmll', IV/431-432, 453-481, 527; X/356-370; 
X:XV/306; X:XXV/19, 25-26, 58-79; Mi11ltac, IV/381-386, 399-401, 446-447, 449, 516, 6, 232-236, 
m~~ . 

98 İbn Teymiyye, Mecmıi', lli/158-160. 
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olmayı gerekli kılan ihtilaflara dü§memi§lerdir. Onlara muhalif olanlar ise, ne 
nassların ne de akü hususların hakikatini anlamı§, neticede farklı hizip ve grupla
ra bölünerek, Kur'an'ın emirleri hususunda anla§rnazlığa, ihtilafa ve çeli§kiye 
dü§mü§lerdir.93 · 

İbn T eymiyye'ye göre, Ehl-i Sünnet imamlan en ~amil ki§ilerdir. Zira Ehl-i 
Sünnet' e mensup ki§iler, onlar hakkında güzel §eM.detlerde bulunmu§lardır. Bun
lar, na!<!ettikleri §eyler hususunda güveni.li.ı: §ahısJar olup; sözleri doğru ve tasdik 
edilir sözlerdir. Kitap ve sünnetten açıkladıklan §~yler, istifad~ ~dilebilecek ilmi 
niteliğe sahiptir. Onlann bizlere aktardıklan bilgilerin, rivayet ve senet açısından 
doğruluklan tasdik edilmi§ ve kabul görmü§tür. Onlar, aralannda çıkan ihtilafla
nn hükmünü Allah ve Resulüne h~vale ederler. Hepsi, salı.abe ve tabi'.un hakkında 
son derece saygılı davranır, tüm aslıaba tazim göst~rirler. 100 . 

İbn T eymiyye, Ehl-i Sünnet irnamlarına ait örnek alırıma~ı gereken böyle 
§ahsi nitelikler sayıp dökmekle birlikte, eserlerinde o, çok sık bir §ekilde bu imam-

. !ara ismen atıflarda bulunur ve çe§itli konularda onlann görü§lerine büyük önem 
vererek müracaat eder. Hatta ona göre, bu imamlann sayılan, sadece Allah'ın 
bilebileceği derecede kabanktır. 101 Gerçekten de eserlerinde zikretmi§ olduğu isim 
sayısı, dediği kadar çoktur. Bizler de, İbn ·T~ymiyye'nin önem atfettiği irnaın 
sayının böyle çok fazla olmasından dolayı burada isimlerirıi zikredememekteyiz. 

4-İBN TEYMİYYE'YE GÖRE EHL-İ SÜNNET'İN TE:MEL KAYNAKLARI 
İbn T eymiyye'nin eserlerinde, kendisinin aEhl-i Sünnet kaynaklan" diye 

nitelediği müracaat kaynaklan da §unlardır: 

Kütüb-i Sitte'den: Buhari ve Müslim'in uSahih"leri, Ebu Davud, Nese1, İbn 
Mace ve Tirmizi'nin "Sünen"leri, İmam Malik'in "Muvatta"ı, Ahmed b. Hanbel'in 
"Müstted"i, Hammad p. Selem~ (167/783), Abdurrahman b. Mehdi (198/813) ve 
Osman b. Sa'id ed-Darimi (280/893) ve bu tabakadan diğer imamların yazdıklan 
Ehl-i Sünnet ak.iidine ait esecler, Ebu Abdilialı b. Mende (213/828), EbObekr el
Esrem (261/874), el-Hallat (311/923), Hafs b. Şahin (366/976), Ebti Şeyh el
İsfeharu (369/979), Ebu Zerr el-Herevi (434/1042) gibi zatlarm uKitabü's-Sümıe" 
isimli eserleri, ed-Darekutni (385/995)'nin "es-Sünen~i, EbO 'Amr et-T alemenki 
(429/1037)'nin ~Usiilüs's-Sümıe"si, Ebü'l-Kasırn et-Taberaru (360/970) ile Ebü'l
Kasım el-Lilekai (418/1027)'nin uşerhü Usiili's-Sümıe"si, EbObekr b. Huzeyme 
(311/923)'nin "Kitabü't-Tevhfd "i, EbObekr el-Acurri (360/970)'nin ueş-Şeri'a"si, 
Abdurrahman b. Ebi Hatim (327/938)'in uer-Reddü 'ale'l-Cehmiyyye"si, EbObekr el-

99 İbn T eymiyye, Der' ıl Te'ilrıız, II/301. 
100 İbn Teymiyye, Mi~t!ıac, ITI/503-504; IV/109-110; Vl/420; VII/287-288. 
101 İbn Teymiyye, Der'ıi Te'ilrıız, I/245-247; II/7-9; VII/36-37; Mecmiı', Xll/471-472. 
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Beyhaki (485/1092)'nin "Kitdbü'I-Esma ve's-Sıfdt"ı, EbO 'Abdillah b. -· Batta 
(387/997)'nin "ei-İb~lletü'l-Kübra" isimli eserleri sayı1abilir.102 

5- İBN TEYMİYYE'YE GÖRE EHL-İ SÜNNET'E TAKILAN KÖTÜ 
İSİMLER 

İbn Teyrniyye, Ehl-i" Süiınet'e ve saf selef inancına her ·kesirnden saldırılar 
yapıldığını ve bidat ehlinden her grubun -tıpkı müşriklerin Hz. Peygamber' e iftira 
ürünü taktığı lakaplar gibi- Ehl-i Sünnet'e çok çe§ii:li kötü lakaplar taktığıru söy-
~ . . . . 

O, bu hususta §öyle der: 'Rafıziler, Ehl-i Sünnet inancın~ mensup .olan ki§i
leri Nevasıb (Hz. Ali dü§maiu) diye isirnlendirirken, Kaderiyye, 'Mücbire (kiılu, 
ilahi kaderin cebri altmda gÖren) olarak gönnü§tür .. Yine Mürcieye göre Ehl~i 

• Sünnet, §ükkak (§üpheciler) iken, Ceİuniyye'ye göre Mü§ebbihe (Allah'ı Iiısanlara 
ben+eten)dir. Kelamcıiar ise Ehl:-i Sünnet'i, H~§vi)lye (bo§ ve abuk sab~k sözler 
söyleyen), Navabit, Güssa' ve Gusra' (seviyesiz ki§iler) vasıflanyla nitelemeye 
çalı§ını§lardır. 103 · 

Burada bir benierine §ahit olunduğu gibi İslam dü§ünce ve inanç tarihin~e, 
gruplann ve hatta daha küçük ölçekte insanların, çe§itli siyast ve dini nedenlerden 
ötürü birbirlerine takını§ olduklan çok sayİda "haddi ve maksadı a§an niteleme
lerı ve "yüz kızartıcı sata§malar" yer almaktadır. Aslınca bunlar birer "kulliak
kı"dır. ve vebali büyük olsa· gerektir. Kanaatirnizce bunların büY.ük bir çoğunlu
ğunda seltrn akıl bulunmamaktadır. · İ§ te İbn T eyrniyye'nin yukarda aktarını§ 
olduğu bu tip tavır ve hareketler, bu bütünün bir kesitini olu§turmaktadır. Fakat 
ne ilginçtir ki, İbn Teyrniyye de burada aynı hataya dü§mektedir. Çünkü o da 
diğerleri gibi sertliğe bir ba§ka serdikle kar§~ vererek, Ehl-i Sünnet'in maruz 
kaldığı bu sözlü saldınyı, Hz. Peygamber'in mü§riklerden çektiği eza, cefa ve söz
lü sata§malara benzetmekte ve "Kuteyş de .. Pe'ygamberimizi bazeıı deli, 'bazeıı şair, 
bazeı1 kahiıı, baze11 de müfteri diye isimleı1dirmişti"104 diyerek tuhaf bir benzetmede 
bulunmaktadır. 

İbn T eyrniyye, bu sözlü saldırıyı bir ba§ka yönden de Ehl-i Sünnet'in lehine 
olacak §ekilde §öyle yorumlar: Alim/er, oıılam1 bu tavrımı1, Hz. Peygamber'iıı gerçek 
mirasçılamilli ve ona lay1kıyla uyaıılamı E/ıl-i Süııııet olduğu hususuna iyi bir delil 
teşkil ettiğiııi söylemektedir/er. Çü11kü, itileat, söz ve tavır hususuııda Peyganıber'iıı 
ortaya koyduğu yoldan sapaıılar, ııasıl ki O'ııu kötü ve uydurma isimler ile isimlettdirdi-

102 
Bu eserler için bkz. İbn Teymiyye, Mecmıi', 111/379; Miıılıac, 1/34, 61, 66, 215, 304, 364, 423-

425, 490, 505, 512-513, 534, 636; II/19, 22-23, 84, 252, 269, 301, 326, 364-367, 461, 467, 468, 
472; III/426; IV/120-121; V/384-394; VI/30, 51, 61, 66, 232-234; VU/35-37, 47, 311, 396, 427-
428; VIII/418. 

103 İbn Teymiyye,Mecmıi', V/111. 
104 İbn Teymiyye,Mecmıi', V/111. . 
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lerse, O'udaıı soura basfret üzere 0'11a uyaular da (aym akıbete uğrayarak) O'uuıı gibi 
isimleudirilmişlerdir. 105 

İbn Teymiyye'ye göre, Peygamber'e uyan kişilerin; onun sünnetinden sa
panlar tarafından eksiklikle itharn edilmesi ve kınanınası çok doğal bir dunimdu, 
hatta böyle bir tavrın gerçekleşmesi zorunluydu. O yüzden Ehl-i Sünnet, bu tü~ 
uydurma isimlerle isimlendirilmişti. Ama İbn T eymiyye'ye göre, onların bu yap
tıkları yanlarına kalmayacaktır. Zira, kendilerine muhalif inançlanndan dolayı 
bazı İnsanlar hakkında bu tür sözleri sarf edenlerin ve onları birtakım kôtü isim
lerle isimlendirenlerin, her an ve her yerde Rableriyle baş başa oldukları, Allah'ın 
onları her zaman gözetiediği ve kötü hilenin, eninde sonunda planlayıcısının 
~yağma dalanacağı inkar edilemez bir gerçektir. 106 

İbn Teyı:niyye, diğ~r lakaplardan daha ziyade, "Haşviyye" lakabına daha 
çok tepki -vermekte .en faZla bu kelime üzerinde durmaktadır. O, bu sözle kimin 
ve neyin kastedildiğini bir türlü anlayamamaktadır. O, bu husustaki şaşkınlığını 
şöyle ifade etmektedir: 

Haşviyye kelimesine gelince; bu sözde 'ne muayyen bir şahsa, ne de ni u ay
yen bir söze delalet vardır. Bu ·sözle kimlerin kastedildiği bilirun'emektedir. Deni
liyar ki bu -sözü ilk defa Amr b. 'Ubeyd kullanmış ve Abdullah b. Ömef'e ha§vi 
demişti. Lakin bu sözü kullananların ıstılahında haşv sözü, "sıradan avam halkın 
söylediği basit ve lüzumsu~ sözler '! anlamında kullaİulmaktaydı. Aynen haşv 
gibi, Ehl-i Sünnet kelimesi de Rafıziler tarafından kötü anlamda kullanılmış v.e 
"sıradan insanların mezhebi manası kastedilrni·şti. 107 Aynca·bu sözü tıpkı Rafıziler 
gibi, Filozoflar da aynı manada kullanıyorlardı.108 

İbn .Teymiyye'ye göre, .Ehl-i Sünnet'i bu tarz bir yaklaşımla değerlendir
mek, tamamen dayanaksız ve ilim dışı bir tutumdur. Çünkü ona göre, bu kötü 
lakapları takan kimseler eğer, "Ehl-i Sünnet'in inanç alanında söylemiş oldukları 
bu.tür sözleri seçkinler söylemez. Bu sözler olsa olsa sıraçlan avam halkın ağzın
dan çıkabilir" görüşünü taşıdıklarından dolayı bu lakapları takıyorlarsa, bu görüş
ler~ iki açıdan yarılıştır: 

Gruplar bir isimle isimlendirilirken, ya o görüşü ilk ortaya atan kişiye nis-. 
petle isimlendirilirler; mesela: Cehmiyye, İbaziyye, Küllabiyye, Eş'ariyye, 
Malikiyye, Han~fiyye, Şafi'iyye gibi veya o grubun görüş ve ~avra111ş~arına ruspet
le isimlendirilirler. Mesela: Rafızller, Hariciler, Mu'tezile, Kaderiyye gibi, _ 

Hal böyle olunca, haşv kelimesini Ehl-i Sürınet'e nispet edip, onları 

Haşviyye olarak isimlendirmek, her iki duruma göre de yarılıştır. Zira, bu iki yay-

105 İbn Teymiyye,Mecmfl', V/111. 
106 Bkz. İbn Teymiyye, Der'ü Te'iirıız, lli/4, 148; VII/432. 
107 İbn Teymiyye,Miulıiic, II/520.521. -
108 İbn T eymiyye, Miııhiic, XII/176. 
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gın örfe bakarak, ne birinci duruma, ne de ikinci duruma göre Haşviyye sözünü 
onlara yakı§tınnaınızın imkanı bulunmaktadır.109 

İbn T eymiyye'ye göre, ltaşv sözü ile kastedilen §ey, ne dinde, ne lügatte, ne 

de genel örfte bulunmaktadır. Olsa olsa bu söz, §Uradan gelmi§ olabilir: Herhangi 
bir grupta bulunan birisi, çoğunluğun görü§üne aykın bir söz söylediği zaman, 
muhalif grup taraftarlarınca o söz, uelıliyedi ki§iler zümresinin ve kamuoyunun 

gündeminin dı§ında kalan (marjinal) ki§ilerin sözleri" olarak değerlendirilirdiY0 

O aha deği§ik bir ifade ile çoğunluğun görü§üne aykırı bir ·söz, "ne Allah'ın Kita
h'nda, ne Resulü'nün sünnetinde, ne sahabe ve tabi'lınun söı;lerinde ne de Müs
lümanların imamlarının veya makbul §eyhlerinin konu§malarında bulunmakta

dır" §eklinde değerlendirilirdi. Şimdi ortada böyle bir §ey olmadığına göre, o halde, 
ki§ileri bu sözlerle yerrnek için bir .nass yeya bir icma yok demektir. Binaenaleyh 
herhangi bir dayanaktan yoksun olarak ki§ileri bu tür_ sözlerle yermek, son derece 
bozuk bir tavırdır. 111 Zira bu yerme, hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği 

isimler ile yermedir. Çünkü bunlar Kur'an'da var olan, kafir, mürnin, alim, cahil, 
muktesid, mülhid, zalırn, fasık, gibi yerme isimlerine benzememektedir. Eğer 
yeren ki.§iler bu vasıflarla · Ehl-i Sünnet' i yerselerdi, ancak o zaman bu ki§ilerin, 

Kur'an'a ve selefe uyduğu söylenebilirdi. Öyleyse, bu (Kur'ani) kelimelerin dı§ın
daki kelimeleri kullananların övdüğü de b~lli değildir, yerdiği de. 112 

İbn T eymiyye'ye göre, "hiçbir yerde temeli ve yeri bulunmayan bu kelime-
ler" i kullananlardan §U iki §eyin istenmesi gerekir: . 

a-B u isimlerle kastedilen ve söylenmek istenen §eyin açıklanması, · 

b-Y erilen ki§ilerin d ince de yerilip yerilrnediğinin ispat edilmesi.1 1~ • 

İbn T eyrniyye, Haşviyye yaftasıyla kimlere iftira atılmı§ olabileceği· üzerin
de de durur ve §U ihtimalleri sıralar: 

'Eğer Haşviyye'den maksat; 

a-Dört mezhep iinaını ise, herkesçe bilinmektedir ki, onların hiçbir sözün-
de bo§ söz (ha§v) bulunmamaktadır. · 

b- Dört mezhep imaını değil ·de onların taraflan arasında 'var ol~ bazı 
kimseler ise, bu sadece onlara has bir özellik olmayıp, her grupta var olan bir rea
litedir. Zira her grupta da seviyesi dü§ük kimseler bulunmaktadır. · 

c-Mutlak manada Ehl-i Sünnet değilse, böyle bir söz onların arasında bi-
linmemektedir. . 

109 . 
lbn Teymiyye,Mecmii', XII/176-177. 

110 İbn Teymiyye,Mecmti', XII/176. 
111 İbn Teymiyye, Mecmıi', IV/153-154. 
112 . 

lbn Teymiyye,Mecmıi', IV/146. 
ııa · lbn Teymiyye,Mecmıi', IV/147. 
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d-Hadis ehli kişiler ise, onların inancının, katıksız Ehl-i Sünnet inancı ol
duğunun bilinmesi gerekir. Zira onlar, Hz. Peygamber'den sabit olan inanç üzere
dirler ve bu inançtan başka inanç taşımazlar. Nitekim kaynaklar buna en iyi şa
hittir.114 

e-Kitap ve sünnetin bildirdiği haberi sıfatları (geldiği gibi) kabul edenler ise, 
o zaman haşv sözüyle, haberi suatlan ispat eden herkesi yeriliyar demektir. Oysa 
selefin ve din imamlannın tümü bu yoldadır. Hatta kelamcıların imamlan bile, -
bir'iki istisna hariç- metotlan farklı olmakla birlikte haberi sıfatlan (geldiği gibi) 
kabul etmektedir. 

f-Selef devrinde yaşayıp da, başka gruplarda yer alan ispat ehli kişiler (sıfat
lan kabul edenler) ise, bu durumda da, kala kala Mu'tezile'nin Cehrniyyesi ile, 
son devir Eş'arüeri'nden Cehrniyye'nin yoluna gidip haber! sıfatları nefy (geldiği 
gibi kabul etmeme) konusunda onlara uyanlardan başkası kalmaz. Yok eğer habe
ri sıfatlan ~bul edenler, Haşviyye isrnine dahil olmuyorlarsa, o zaman bu sözün 
hiç faydası kalmamış demektir. 115 

İbn T eyrniyye bu sorulann ardından, işin gerçeğini ve bu sözle kastedilen 
asıl niyeti ortaya koyar. o, Haşviy'ye sözünü söyleyenierin gerçek maksatlarını §U 

şekilde açıklar: 

Bilinen gerçeklerdendir ki bu adlandırma, haberi sıfatlar konusunda hadis
leri dış görünüşleriyle olduğu gibi kabul eden Ehli Hadis için bazı kimselerin. ya
kıştırdıklan bir adlandırmadır. Halbuki tam aksine, kişi ne kadar hadisten uzak 
olursa, o oranda Haşviyye ismiyle yerilmeye layık olmalıdır. Yani hadis ehlinden 
ziyade, öncelikle Karmatüerin, sonra filozoflann, sonra da Mu'tezile'ye mensup 
kişilerin, bu isimle anılmaya en layık kimseler olduğu aşikar bir durumdur. Fakat 
tam aksine bunlar, haberi sıfatlar konusunda nasslan olduğu gibi kabul eden 
Küllabiyye,· Kerramiyye ve Eş'ariyye mezhepleri içindeki kelamcılan, fakihleri, 
sofüeri ahaşviyyeden olmak" ile kötüleyerek bu adı takarlar. Mesela, Cüveyni, 
Gazzill '?e diğerleri böyle yaprnışlardır.116 

İbn T eymiyye, hadis ehlini uhaşv" (yerli yersiz, gerekli gereksiz söz söyle
mek) ile suçlayıp ayıplayan kişilerin, onları ya bilgi azlığı, ya da anlayış ve' kavra
yış kıtlığıyla tenkit ettiklerini, bilgi azlığına delil olarak, hadis ehlinin, zayıf, ya da 
uydurma hadisleri kabul etmelerini gösterdiklerini; anlayış ve kavrayış kıtlığına 
delil olarak da sahih hadislerin manalarını anlayarnamaJannı, hatta bazen birbiri
ne tamamen zıt olan iki şeyi söylemelerini gösterdiklerini ifade eder ve burada 
çok sevdiği hadis ehlinin bir kısmı hakkında şöyle bir itirafta bulunur: 

114 İbn Teymiyye, Millftllc, II/520-522. 
115 Krş. İbn Teymiyye, Mwmi', IV/147-148; Der'ıi Te'llrıız, III/7, 348. 
116 İbn Teymiyye, Mumli', IV/88, Derü Te'nnız, VIII/49; kq. Gazzaü, e/-İktisiid fi'I-İ'tikad, 1. 

baskı, Beyrut, Darü'l-Kütübi'l-İimiyye, 1983, III/48. 
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"Kabul etmek gerekir ki oruann bazılannda bu husus mevcuttur. Usul ve 
fürıl meselelerinde mevzu hadisleri, uydurma haberleri ve sahih olmayan rivayet
leri delil olarak öne sürmüşler; Kur'an ve hadisten manaslİll anlamadıklan şeyleri 
zikretmişlerdir. Hatta bazen bu iki temel kaynağı (nassları), anlamlan dışında 
yoruma (tevile) gitmişler, hiç alakası olmayan alanlara çekmişlerdir. Üstelik bu 
zayıf rivaye~ler ve akla uygun olmayan şeylere (makul) dayanarak bazen.bu üm
metin seçkin şahsiyetle.rini cahillikle, bidatçilikle, hatta sapıklık ve küfürle itharn 
etmişlerdir. Bu kimselerden bir: kısmı· işte bütün bu davranışları yüzünden hak ve 
hakikatte öylesine ortalamanın altına, normalden aşağıya (tefrite) düşmüş ve 
insanlara zulmetınişlerdir ki, - b.e~ bu tefrit ve zulümlerinin bir ~Sffi:l affoluna
bilecek türdendir- faka"f buna karşılık bir kısmı . reddedilecek türd~n bir söz ve 
iftira, bir kısmı da şiddetli bir cezayı gerekli kılan bır bidat ve sapıklıktır. Bütün 
bu hususları reddedebilmek için ya cahU, ya da zalim olmak gerekir. Doğrusu b~n 
bl:' konularda çok acayip şeylere §ahit oldum."11! . 

İbn T eymiyye, böyle bir i tirafta bulunmaya rağmen yine de arilan ?er ne 
pahasına olursa olsun savunmadan kendini alanıaz ve şunları ifade eder: 

"Fakat kabul etmek gerekir ki,. bu noktalarda diğerlerine oranla Ehl-i hadi
sin durumu; öteki milletiere göre Müslümanların durumu gibidir. Elbette Müş
lümanların birçoğu, sınırını ancak her şeyi ilmiyle kuşat~ Cenabı H~'ın bilece
ği bir zulüm, cehalet, bid'at ve fısk-u fücur içindedir. Ama bazı .Müslümanlard~ 
var olan her kötülük, Müslüman olmayanlarda daha fazla mevcuttur. Müslüman 
olmayanlarda görülen her iyilik ise Müslü~azı!arda ,daha mükem.ınel, daha güzel 
bir şekilde vardır. İşte Ehl-i hadisin durumu da diğerlerine göre aynen böyle~ir. Bir 
kere, tasayvur ve tasdike götürücü bir yol olduğuna .inanrnakla beraber, temeide 
hiçbir fayda s~ğlamayan ve bizim burada tenkit konusu yaptığınuz fuz(ı~ söz, 
~elamçı ve mantıkçılarda, hadis ehlinde görülenlerden kat kat daha fazladır. _Ha
disçilerin zayıf hadisi deW olarak kullanmalarına karşılık kt;lamcılar ve mantıkçı
lar, hiçbir bilgi ifade etmeyen, aksine cehalet ve sapıklık içeren ve sonuc~ 9~a
yan birçok tarif ve kıyaslan delil olarak kullanmışlardır. Hadis ehli, manasını an
l~adıklan bir takım hadisleri kullanmışlar, ancak kelamcılar ve mantıkçıl~r hiç
bir bilgiye dayanmaksızın bundan daha beter ve daha fazla sözler kullanmışlardır. 
Bu durum için İmam Ahmet'in şu sözü ne kadar anlamlıdır: «Zayıf hadis, falan
_canın görüşünden daha hayırlıdır.)) Ayrıca hadis ehlinin. üstünlüklerinden .. biri 
olarak şunu da belirtmek gerek: Hadisçileeden bir kısmının manasını a~ama~~ 
naklettikleri bir söz, gerçekte hak bir sözdür ve onlar buna inanmışlardır. Ketam
çılar ise manasını anlamadıkları, üstelik gerçek olduğunu da bilmedikleri sözleri 
kullanırlar. Hadis ehli zayıf hadisi, kesinlikle dinin temel esaslanİldan önemli bir 
esası iptal konusunda deW olarak kullarımaz, aksine ya böyle bir es_asın kuvvet-

117• Ibn Teymiyye, Mecmfi', IV /24. 
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lendirilip sağlamla§tırmasında, ya da tali bir konuda kullanır. Diğerleri ise batı! 
kıyas ve tarifleri dinde bulunan ve hak olan esaslan ret ve ink.ar hususunda delil 
gösterirler .... Dünya ve ahiret ~utluluğu ancak peygamberlere uymakla müm
kün olduğuna göre, insanlarm buna en fazla hak sahi~i olanı, Peygamberlerin 
haberleçini en iyi bileni ve bunlara en fazla uyanıdır. Peygamberlerin sözlerini ve 
fiilierini bilen ve bunlara uyanlar, bütün zaman ve mekanlarda mutluluk içindeki 
kirrıselerdir; kurtulu§a eren fırka, i§te bunlardır; bizim ümmetimiz içerisinde de 
bunl~r «Ehl-i Süll:Ilet ve'l-Had!sııtir. Ehl-i Sünnet ve'l-Hadis, · diğer ümmetlere, 
onlann sahip olduklan peygarrıberliğe ait bilgiler ve i§lerde ort.aktırlar. Sadece 
kendilerine mahsus olan Hz. Peyg~ber'den miras aldıklan ilimle bl,! ümmetiere 
üstünlük arz ederler. 118 · 

Ba§ka yerlerde İbn T eymiyye, hadis ehlini yerenler hakkında özetle §Unlan 
söyler: Halbuki Ehl-i Sünnet im~annı "ha§viyye" diye a~landırarılann bizatihi 
kendileri, sözünü ettikleri her türlü kötüleme sıfa~lann~ daha layıktırlar. Fakat 
buna kai§ılık Ehl-i Sünnet imamları ise, faydalı bütün ilim ve .gerçeklere ula§ma
ğa, hakikatleri ke§fetmeğe, Allah ve Resu.lü'ne yalan uyduran ki§ilerin ula§amadı
ğı ilimlerden özel olarak haberdar olmaya daha layık ki§ilerdir. O~arı bu ve ben
zeri suçlarla.suçlayanların ke~dileri bunlardan daha büyüğünü yapmı§lar ve doğ
ruluk dereceleri bilinmeyen hatta batı! olduğu kesin bilinen her türlü bo§ sözleri 
nakletrni§ ve söylerni§lerdir. Bu noktada, Ha§Viyye dezı!lerek suçlananlar ile bu 
ismi veren ki§ilere iyice bakmak gerekir. Acaba hangi taraf bu ada daha layıktır. 
Bilindiği üzere bu isim, zındıklıkla suçlanan ve ilahi .sıfatlan irıkar edenlerden 
yayılıp §öhret bulan bir karalamadır. Nitekim Ebu Hatim ve benzeri İslam bilgin
leri, hadis ehlini ha§viyye diye a~landırmanın zındıklann t~mel i§ar~ti o~duğunu 
söyleyerek bu görü§e katılrnı§lardır. Mesele iyice inceleneı;:e~ olursa, aslında sün
net dü§manlarının her türlü kötülerneyi hak etrni§ olmalan ger~ektedir. Çün
kü Ehl-i Sünnet, bu durumdan ~amamen uzaktır ve Ehl-i Sünnet arasında, , selefe 
b~ğlı olup da, bidatçilikle tanınmı§ hiçbir grup bulunmamaktadır. Aksine bidatçi
likle tanırınu§ bir grup varsa, bunlann en me§huru Rafızilerin olması daha uygun 
olur. Zira orılar o derece me§hur olmu§lardır ki, bidat denilince halkın aklına ilk 
etapta Rafızllik gelmektedir. Halbuki Rafızlligin terrninolojisinde Surınl demek, 
Rafız! olmamak anlamına gelmektedir. Binaenaleyh Ehl-i Sürırıet'i "ha§v" sözcüğü 
ile yerıneye çali§arılar, selefin yolundan aynlarak bidatçilerin yoluna sapan ·ve 
Mu' tezile'ye uyan kimselerdir. Mu'tezile'nin yoluna u'yrİl.ak ·ise, dinde vacip olan 
doğru sözü terk etmek ve sapıklann·ardma dü§mek demektir.119 

İbn T eyrniyye, Ehl-i Sürırıet'in ta kendisi olan hadis ehline takılan bu çir
kin ismin adresinin çok yarılı§ olduğunu, as~ı?da bu isme bazılannın daha layık 

P8 İbn Teyrniyye, Mecmıi', IV /25-26. -
119 İbn Teymiyye,Mecmıi', IV/87-88, 146, 155. 
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olduğunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, bu isme asıl muhatap olması gere

.ken kişilerin kimler olduğuna da §U şekilde pannak basmak ister: 

Asıl Haşviyye, Allah'ı yaratıkianna benzeten, Ö'nu yaratıklanna. denk tu
tan, sıfatiarını yaratıkların sıfatlan türünden sayan kişilerdir. Bunlar, selefin gö
rüşlerine aykırı hareket.eden aşın müsbitedir120 ve bu söz, onlann tavırlaona daha 
uygun düşmektedir. 121 

İbn T eymiyye, aşın ispat ehli (müsbite) dediği kişilerin uydurduklan ve 
hadis süsü verdikleri, Allah'ı yaratıklara benzeten ve .yaratıklara özgü nitelikler ile 
anlatmaya çalışan "benzetmeci/teşbih" içerikli bazı ifadelerini örnek olarak akta

rır ve bu ifade sahiplerinin vahdet-i vücCıd görüşünü benimseyen kişiler olduğunu 
ima eder. İbn T eyrniyye'nin, aşın ispat ehli dediği kişilerin kitaplanndan aktarmış 
olduğu ifadeler şunlardır: 

u Allah'ın atının teri", "Allah'ın, arefe gecesi, boz devesi üzerinden inip ya
yalarla tokalaşması, bineği olan kişilerle kucaklaşması. .. ", u Allah' ın, Peygambe
ri'ne yeryüzünde görünmesi...", uPeygamber'in, Allah Teala'yı yerle gök arasında 

bir ktirsü üzerinde görmesi. .. ", 11Peygamber'in, Allah' ı tavaf ederken görmesi...", 
"Peygamber' in Allah 'ı, Medine yollannın birinde görmesi" vb .. . 122 

İbn T eymiyye bu ifadeleri ortaya koyanlar hakkında özetle şunları söyle

mektedir: Onların uydurduklan bu yalan hadisler, tam bir haşivdir ve asıl 

Haşviyye bunlardır. Ben bu tip büyük inkarcı ve kafirlerin nicesini gördüm. Bana 

birçok kişi, bu kişilere ait küçüklü-büyüklü kitaplar da getirdi. Bu ~taplann için
de, Allah'a ve Resulü'ne iftiralada dolu, nice hadister vardı. Ayrıca bu hadisiere 

senetler bile düzülmüştü. Hatta bu kişilerden biri işi daha da azıtarak, bizatihi 
Ebü'l-Ferac el-Makdisi (486/1093) tarafından yazılmış olan kitaba el atmış ve bu 
kitabın, Miraç gecesinde Allah'ın, Peygamberi'ne vahyettiklerinden meydana 

geldiğini söylemiş, böylece Ebü'l-Ferec'in söylemediği pek çok sözü, ona yamaya
rak ona iftira etmişlerdi. 123 Böylece İbn T eymiyye, başkalarına 11Haşviyye" diyerek 
çamur atan 11gerçek Haşviyye"nin gerçek yüzlerini bu ifadelerle ortaya koymuş 

olmaktadır. 

DEGERLENDİJ.U,.fE VE S_ÖNUÇ: 
Kapsadığı konular gereği bir hayli hacimli olan ve bu haliyle bile bir maka

lenin sınırlarını çoktan aşmış olan makalemizde, başlangıçta, İbn T eymiyye'nin 
uEhl-i Sünnet için belirlediği profil" deki bilgileri, Ehl-i Sünnet kaynaklan ile karşı

laştırmalı olarak sunmayı planladık. Fakat topladığımız verilerden bunun değil bir 

120 Müsbite: Allah'ın sıfatlan'nı kabul etmede orta yoldan sapıp uç noktalarda a§ınlığa kaçanlara 
verilen isim. 

121 İbn Teymiyye,Mecmıi', IV/144. 
122 İbn Teymiyye,Mecmli', IV/145. 
123 İbn Teymiyye,Mwmi', IV/144-146. 
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makale, bir dokto,ra çalışmasının _sırurlarıru bile aşac;ığına şahit olduk Bu neden
den ötürü konuyu, yalruzca İbn T eymiyye'nin meseleye bakışı ile sırurland~ra_rak, 
bizim hedefleyip de yapamadığımız bu karşılaştırmalı araştırınayı yapmak iste
yenlere, sunduğumuz bu verilerle birnebze olsun yardımcı olmayı hedef edindik 

İşte bu sırurlamayı yapmaya me~bur olduğumuz çalışmamızda vardığımız 
kanaat şudur: , . 

İbn T eymiyye'nin düşüncesine göre Ehl~i Şünnet'te var ciniası gereken 
inançlar ile Ehl-i Sünnet kelarncılarının kaynaklannda ortaya konan inançlar 
arasında aslında çok da fazla biır fark bulunmamakta, hatta daha da faZlası bu
lunmaktadır. Kanaatirnize göre İbn T eymiyye'ri.in farklı imiş gibi gözüken ve 
etrafında çokça tartışma yaşanan görüşleri, sadece "Haberi sıfatlar"ıp aniaşılma ve 
arılat~a biçirnlerindedir. Kaldı ki bu görüşleri sadece İbn T eymiyye de seslen
dirmerniştir. Onun düşüncesine ya kısmen ve ya tamamen katılan pek çok Sünni 
kelamcı da vardır. Mesela en basif bir örnek ile ifadel~ndirecek olursak, ei-Fıklıu'I
Ekber'de: "Allalı'm yed sıfatı kudret sıfatıdır d~nemei" şeklinde yargıya varan ve 
sıfatiarda yorum· yapmamı~ (tevilin), Al/alı'm muradı açısından uyguu düşmeyecegiııi 
ifade eden İ!fiam A'zam ile İbn' Teyrniyye;nin hiçbir farkı bulunmamakt?-dır. Tek 
fark: Birinin İmam Azam, diğerinin İbn T eymiyye olmasıdır. · Benzer şekilde 
İlciimu'l-Avam isimli eserde: değil çok /ıassas ve çok büyük ilmi birikim gerektireli İliihf 
sıfatlar, en basit bir mettıi bile bir dilden diğer bi; dile tercüme etıne11ili, tercüme edecegi
uiz dildeki kelime/ere aym a11/amı yüklemeızin ve mu!ıataplari'na aym şeyleri aulatma
lltll çok zor bir iş olduğunu vurgulayan ve İliilıf sıfatlam~ yorumlattmasındaki güçlük
lerdeu ve mahzurlardaıı bahseden İmam Gazaü ile İbn T eymiyye'nin hiçbir farkı 
bulunmamaktadır. Yine tek fark: Birinin İmam Gazaü, diğerinin İbn T eyrniyye 
olmasıdir. .Bu örnekler dah'a da uzatılabilir. Zaten İbn. Teymiyye'de/ kendisi ile 
aynı paralelde olanların görüşlerini eserlerinde zikrederek, sadece kendisinin bu 
görüşleri ortaya koymada yalruz olmadığına işaret eder. 

Yeri gelmişken burada hemen şunu da vurgulamak gerekir ki, İbn 
T eymiyye, hiç kimseye na~ip olmayacak ölçüde, kendisinin bidat fırkalan dediği 
Mu'tezile, Kaderiyye, Cehrniyye ve Hariciler ile mücadele etmiş ve arıların Sünni
liğe aykın bütün fikir ve inançlarına karşı adeta kalkan olmaya çalışmıştır. Hele 
burıların içerisi.rı.de en fazla mücadele ettiği fırka Şta'dır. Bu uğurda 'pek çok eser 
ortaya koyup kalemi ile fikren mücadele ettiği gibi, Şia'ya karşı yapılan savaşlara, 
ilerlemiş yaşına rağmen bizzat iştirak ederek fiili mücadelede de bulunmuştur. 
Şta'run tüm iddia ve düşüncelerini saf dışı etmek için yazmış olduğu Mitılıiicü's
Sümıeti'ıı-Nebeviyye f1 Nakzı Kelami'ş-Şiati'l-Kaderiyye isimli eseri zikre değer çok 
şahane bir eserdir. Bu ise onun -Hz. Muaviye de dahil olmak üzere- istisnasız . 
bütün sahabeye olan sevgisinden ve arılan herkesten üstün tutmasından kaynak
lanmaktadır. 

· Şu halde, ondan aktarılan yukandaki bütün verilerde ortaya çıkmıştır ki, 
onun inanç noktasında Sürınilik ile önemli sayılabilecek bir fark bulunmarnakta-
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dır, ortaya koyduğu esaslar, Sünniliğin inanç esaslan ile çok büyük oranda örtÖ§
mektedir. Bu husus, Sünni kaynaklar ile kar§ı1a§tırma yapı1ırsa çok net bir §ekilde 
görülecektir. 
KAYNAKÇA 
Ahmed b. Hanbel, Miisuedü Afııı!ed b. Haııbel, Mısır, I-VI, 1313, VI/71. 
Buhan, Ebu 'Abdillah Muha~ed b. İsmail, Salıflıu'I-Bu/ıdrl,. I-VI, tah. Mustafa Dib el

Buğa, Darü İbn Kesir, 5. baskı, Beyrut 1993. 
Darimi, Ebu Muhammed 'Abdullah b . Abdirrahman b. Fadl b. Behram, Süuemi'd-Dilrinıi, (2 

cüz halinde), Naşir: Muhammed Ahmed Dehman, Darü İhyai's-Sünnet'i'n
Nebeviyye, tsz. 

Gazzali, Muhammed b. Muhamm~d, ei-İktisiıd fi'I-İ'tikdd, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1.Baskı,· 
Beyrut 1983. · · · 

İbn Teymiyye, Ebü'l-'Abbas Takıyyüddin Ahmed b. 'Abdilhalim, Der'ü Te'druzi'I-'Akli ve'II
Nakl, I-XV, tah. Dr. Muhammed Reşad Salim,, Mektebetü İbn Teymiyye, Riyad, 
2. baskı, ı339, . 

------, Mecmfi'u Fetilvd, I-XXXV+II, tah. 'Abdurrahman _b. Muhammed, 
Mektebetü'l-Ma'arif, 2. baskı, Ribat 1981. 

-------, Mecmfl'~tii'r-Resdil, I-11, Matbaa tü Muhammed Ali Sabih, Mısır "1966. 
---- -, Mitıltilcıi's-Siiueti'tı-Nebeviyye fı Nakzt Keldmi'ş-Şi'ati'I-Kaderiyye, I-VIII, tah. 

Muhammed Reşad Salim, Mektebetü İbn Teymiyye,-2o baskı, Kahire 1989. · · · · 
------------, Milıltdcii's-Sıiımeti'II-Nebeviyye fi Nakzı Kelilmi'ş-ŞI'ati'I-Kaderiyye, J,VIII, tah. 

Muhammed Reşad Salim, Mektebetü İbn Teymiyye, 2. baskı, Kahire 1989. 
Müslim, Ebü'l Hüseyn b. Haccac, . Salıilıu Müslim, I-X+ ı (20 . cüz); Darü'l-Kütübi'l-

'İlmiyye, 1. baskı, Beyrut 1990. · · · ·· · 
Nesei, Ebu 'Abdirrahman Ahmed b. Ali, Sü11etı e11-Nesei, I-VIII, tah. Hasan Muhammed 

Mes'Odi, el-Matba'atü'l-Mısriyye, ı. baskı, Mısır 1930. . 
SüyCıti, CelalüddinAbdurrahman b. Ebibekr, el-ltkilu {i Ultimi'I-Kur'iiu, I~II, Mısır 1306. 
Tirmizi, Ebu Isa Muhammed b. İsa, Siiueuü't-Tirmizl, I-VI, tah. 1 ve 2. ciltler: Ahmed Mu

hammed Şakir, 3. cilt Muhammed Fuad 'Abdülba~ •. 4. cilt Kemal Yusüf. el-Hut, 
Darü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, Beyrut 1937-1987. · 


