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KELAM İLMiı 
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Terc. : Bekir Topaloğlu 

Herhangi bir hakikati tefsir, tarif, izah ve talıdid etmek için, her 
şeyden önce o hakikatin asli ve umumi unsurlan ile onun cinsinde 
mevcut külli hususlan bilmek lazım gelir. 

İslam'ın, Hıristiyanlığın, Y ahudiliğin, Meclisiliğin veya başka bir 
dinin hakikatini öğrenmek isteyene, bu dinleri birleştiren temel ve 
sabit manayı bilmesi, hepsinin müşterek bulunduğu noktayı kes
tirmesi gereklidir. Her ne kadar dinler özel bünyeleri, kaynaklan ve 
hedefleri ba1o.m.ından birbirinden aynlıyor, taşıdıklan değer yönün
den dereceleri değişiyorsa· da hakikatte hepsini "DİN" kelimesi cem 
e~ektedir. Eğer aralarında manevi, sabit ve birleştirici bir vahdet 
bulunmasayd.ı, herhangi bir dil için, onlan bir isim altında topla
mak mümkün olmazdı. 

Dinleri isimlendirrnek için llsanın meydana getirdiği bu birlik, 
bizce, "DİN" kelimesinin lügat manasını araştrrmanın ehemmiyetini 
göstermekte, aynca dinden insanların kastettikleri, müştereken 
anladıklan manayı tespit hususunda lügat manasından istifade 
lüzumuna da işaret etmektedir. 

1 Tam adı "İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ı. Sınıf İlın-i Kelam Dersleri" olan 
bu ders notlan, Prof.Dr. Bekir TopaJoğlu'nun özel arşivinde (Bekir TopaJoğlu 
Ktp., nr.: 184) bulunmaktadır. Bu metin, Doç. Dr. Cem.il Hakyemez ve Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Ümit tarafından bilgisayar ortamına aktanlmıştır. 
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Lügatte "DİN" 

Arapların din kelimesini isti'mal tarzlan, lügat kitaplannın mey
dana koyduğu çeşitli tarifler -ihtilaflanna rağmen- şu noktada top
larunaktadır: "Din, iki mevcudu veya iki tarafı birbirine bağlayan bir 
alakadan ibarettir. Bu taraflardan biri diğerini ta'zim eder, üstünlü
ğünü kabul ederek itaatte bulunur." 

Bu ifade mefhumu ve manası itibariyle birbirinden ayrılan üç 
hakikat ve üç özellik ihtiva etmektedir: 

ı. Mukaddes olan, taat ve ibadet edilen, arzu ve korku sebebiyle 
kendisine teveccüh edilen mevcüd (veya taraf}. 

2. İtaat ve ibadet eden, takdis eden, arzu veya korku saikasıyla 
teveccühte bulunan mevcüd (veya taraf). 

3. Bu iki mevcudu birleştiren alaka, münasebet ve bağlılık. 

Bu· üç hususiyetten herhangi biri diğer ikisinden ayrı ve müstakil 
olarak ele alınır, tarif ve izahı istenirse bunun üslubu diğer ikisinin 
tarif ve izah üslubundan farklı olacaktır. 

İşte bu hakikat veya özelliklerin taşıcbklan manalarını birbirin
den ayrı olmalan sebebiyledir .ki lügat kitaplannda din kelimesinin 
tarifleri çoğalmış ve birbirinden aynlıklar göstermiştir. 

Buna göre lisan; mukaddes, kendisine .ibadet ve teveccüh edilen 
mevcuttan bahsedip de "DİN" kelimesini onun sıfatı olarak kullanır 
veya ona izafe edersek, bıindan kast olunan mana şöyle olur: Din, 
kudret ve hükümranlık demektir. Böylece arzu veya korku sebebiyle 
kendisine teveccüh edilen bu mevcudun tabiatına uygun, benzer 
manalan çoğaltmak mümkündür. 

Lisan eğer "DİN" kelimesini itaat eden, boyun eğip, kulluk göste
rerek teveccüh eden mevcudu sıfat olarak kullanıyorsa, bu takdir
de, bu mevcudun teslimiyet, inlôyat, ibadet, korku veya arzu saika
sıyla teveccüh durumundaki psikolojik ve deruru halini hissediyor 
demektir. 

Bazen "DİN" kelimesinin, lügatte; zikredilen iki mevcut arasında
ki münasebet, alaka veya bağlılığı ifade ettiğini görürüz. Bu durum
da, itaat ve ibadet ile teslimiyet gösteren tarafın harici halini kaste
diyor, demektir. Bu hal iki şekilde tezahür eder: 
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Birinci Tezahür: Bu alakayı ifadelendiren ve ona tercüman olan 
bazı anıeller ve fikirlerdir. Bunlar çeşitli şekilleriyle birlikte itikat ve 
ibadetleri teşkil eden DiN kelimesi burada kullanılınca, manası; 

insanın itikat ve amel sahasında beliren nişan ve alametleri demek

tir. 

İkinci Tezahür: Bu alakayı tanzim eden, itaat ve ibadet ve inkı

yatta bulunan tarafın riayet edeceği emirler ve yasaklarda beliren 

dini naslar mecmuasının kendisidir. 

İşte din kelimesinin lügatte anlaşılan manalan bunlardır. Bunla
rın hepsini Araplar bilmiş ve dillerinde kullanmıştır. Binaenaleyh 
bu manalar Arap dilinin kendi bünyesinde mevcuttur. "DİN" keli

mesinin taşıdığı manaların çoğu tümü itibariyle İbranice ve Fars

ça'dan Arapça'ya girdiği iddiası doğru değildir.2 

Şunu da söyleyelim ki lügat yönünden yapılan bu izah, bir taraf
tan din kelimesinin asli manasını açıklamaya kafi gelmiş ve dinin 
hakikatini araştırma mevzuunda istifade edeceğimiz faydalı bazı 
ipuçlarını bize vermişse de, diğer yönden, insanların alışageldiği ve 

müştereken benimsediği elinin hakikati sahasında bize tam ve açık 

bir fikir vermiş değildir. 

Şimdiye kadar yapılan bu izah tarzında bazı gedikler ve boşluk
lar mevcuttur ki aslında bu izah; elinin hakikatine yabancı unsurla

rın kanşmasına mani olmamış, böylece mevzuu -aşağıda bahsede

ceğimiz üzere- ta'dil ve ikmale muhtaçtır. 

··Bundan dolayı, insanların örfünde olduğu üzere elinin manasma 

tam bir vuzu~a delalet edip onu başka me:tp.um.lardan ayıracak 
özellik ve vasıflar üzerinde durmaya şiddetle ihtiyacımız vardır. Bu 
özellik ve vasıfları tespit ve tayin etmek -dirıleri tetkik etmeden

hemen hemen mümkün değildir. Zira bu, normal olarak; ancak 
bütün dinleri araştırmak, tesbit etmek ve aralarında mukayese 
yapmak, neticesinde birleştikleri ve ayrıldıklan noktaların ortaya 

çıkmasıyla elde edile bilir. 

Şu kadar var ki bu durum; filozof ve alim.lerin, dinin manasını 
sınırlandırmak için kendi anlayışları, bilgileri ve yaşayışlan uyarın-

2 Dı'liretü'l-Mearifi'l-İslö.miyye, "DİN" maddesi. 
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ca vaz' ettikleri bazı tariflerden -mahdud bir çerçeve dahilinde de 
olsa- istifade etmemize mani olmaz. Ondan sonra da bu tarifle$, 
dinin mahiyetini tam bir şekilde anlatacaktarife ne derece uydukla

nnı anlamaya çalışabiliriz. 

D iNiN ÇEŞİTLİ TARiFLERi 

ı. Hull Üniversitesi Felsefe ve Psikoloji profesörü Joseph Leeon

te der ki: "Akide mevzuunda temel fikir tabiatüstü hakikatine isti
nat eder. Bu hakikate tabiatın bütün hakikatleri boyun eğer. Bu

nun tabiattan üstün olması ve insanın onunla şahsi (doğrudan doğ
ruya) alaka kurmasına· muktedir olması icap eder."3 

2. William James de şöyle der: "Dindarlığın esası: sonsuzluğa 
(beka) ve sonsuzluğun tabiat görüntülerinin veya kör maddenin 
ötesinde insana sadık bir kuvvettin mevcudiyetiyle garanti altına 
alındığına inanmaktır."4 

3. Kant'a gelince, ona göre din: "İlahi emirlere müstenid olan va
zifelerimizin şuurundan ibarettir."S 

4. Schleiermacher'e göre ise din: "Kahir (ezici) bir kuvvete olan 
ihtiyaç ve bağlanma şuurumuzdur. "6 

5. Taylor şöyle demiştir: "Kendisine insanlar üzerinde hakimiyet 

kuran ruhi ~~ aleme inanmaya din denir. "7 

6. Reville dini şöyle tarif etmiştir: "Din; insanın kendi ruhu ile 
gizli bir ruh arasında bir alakanın mevcut olduğunu hissedişine 
uygun bir şekilde kendine yön _vermesidir. Kişi bu gizli ruhun, ken

disi ve diğer alemin üzerinde hakim olduğun kabul eder ve onunla 
münasebet halinde olduğunu hissetmekten hoşhinır. "8 

3 Aköidu'l-Müfekkirfnji'l-Kami'l-Işrfn, s. 14. 
4 a.g.e., s. lO. 

s Im.manuel Kant, La Religion dans les Limites de la Raison, 4eme partieiere, 
section. 

6 Friedrich Daniel Emst Schleiermacher, Discours Surla Relogion, Second 
Discours. 

7 Charles Taylor, Civilisations Primitiues, ch. XI. 
8 Albert Reville, Prolegomene a l'Histoire des Religions. 
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7. Meşhur biyoloji alimi Julian Huxley:9 "Acaba bütün dinleri bir
leştiren tek çlini bir ruh var mıdır?" tarzında bir soru ileriye attıktan 

sonra cevaben der ki: "Asırlann ve kültür devirlerinin değişmesi 
mukabilinde dini ruhun aynı kalması, yani tek olması mümkün 
değildir. Fakat daima dinler müşterek bazı unsurlan ihtiva etmiştir. 

a. Kudsiyet Şuuru: Bu her dini akide de gizlidir. 

b. Teslimiyet ve Tevekkül Şuuru: Çünkü insan anlamaya ve ha
kim olmaya muktedir olamadığı kuvvetlerle çevrelenmiştir. 

c. izah, Tefsir ve İdrak Meyli: Zira insan bilir ki, gizlili.klerin orta
sındadır. Daima bunlann açılmasını ve mana kazanmasını talep 

eder."10 

• 
Bu saydıklarımızdan başka, dine ait yapılmış başka tarifler de 

vardır. Fakat zikrettiklerimiz çeşitli şahıslara göre din mefhumunun 

tasviriiçin kafidir. 

Bu tarillerin hepsi de "İLAHLAŞTIRMA", yani mukaddes bir varlı

ğı ilah kabul etme unsurunu ihtiva etmiştir. Bu unsur, dinirı tari
finden bir cüz' kabul edildiği takdirde, kendisinde ilahiaştırma un

suru bulunmayan, ilah kabul etmeyen bütün dinleri mefhumundan 

çıkarmaktadır. 

Muhtemeldir ki bu nevi dinlerin, din mefhumundan çı.laşıdır ki 

bazı sosyologlan uluhiyet fikrini dinirı asli unsurlanndan uzaklaş
tırmaktan ürkütmüştür. 

Bunlardan biri Durkheim'dir. Durkheim dini şöyle tarif etmiştir: 
"Din; birbirine bağlı, 'mukaddes' (tabu) diye isimlendirilen varlıklar
la alakah ve tabilerini manevi bir vahdette toplayan itikad ve amel 

mecmuasından ibarettir."ll 

9 Julian Hu.xley, Darvin nazariyesini benimseyen meşhur biyoloji alimi Thomas 
Hu.xley'in torun udur. Julian Hu.xley "Man Stands Alone" adıyla yazdığı kitapta 
Allah'ın varlığını inkar eder. 

10 Aktiidü'l-Müfeklcirin, s. 10-1 1. 
11 Emile Durkheim, Forrnes Eleementaries de la uie Religeuse, s. 65. 
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Sosyolog Solomon Reinach de şöyle demiştir: "Din; tasarrufları
mıza ait mutlak hürriyetimizin önünde bir mani olarak duran bir 
takım yasaklardan ibarettir. "12 

İlahiaştırma unsuru ve ulı1hiyet fikrini din mefhumundan çıka
ranların istinad ettiği delil şudur: Matlüb olan, ilaha inansın inan
masın, bütün diniere şamil bir tarif yapmaktır. Bu tarif ise te'lih 
esasına dayanmayan diniere şamil olmamaktadır. 

Durkheim itirazına devamla der ki: "Şarkta Budizm, Jainism, ı3 
Confucius vesaire gibi bazı dinler vardır ki sırf ahlaki esaslar üze
rinde kurulmuş, ilahiaştırma fıkrinden tamamen uzak kalmıştır. 
Mesela, Buddah bir ij.ah değildir, insani hadiselerin mecrasını değiş

tirme mevzuunda herhangi bir kudrete de sahip bulunmamaktadır. 
Buddah'ı ilahlaştıranlar dinlerin hakiki ye eski esaslarından inhiraf 
eden bid'atçılardır .14 

Görüldüğü üzere bu itiraz, Durkh.eim'in misal olar~. Şark dinle
rinin herhangi bir ilahiaştırma itikadından uzak olduğu filaine isti
nad etmektedir. 

Halbuki Dinler Tarihi ile meşgul olan alimlerin kabul ettiği haki
kat şudur: İlahlaştırmak her elinin mefhumunda mevcuttur. Hiçbir 
insan topluluğu veya büyük millet yoktur ki hayat sahnesinde bu
lunsun da insanın nereden gelip, nereye gideceğini düşünmesin, 
tabiatta zuhur eden hadiselere illet aramasın ve meseleler .. için -
yanlış veya doğru- kendine göre hal şekli bulmasın. Öyle ki her mil
let kabul ettiği bu görüşe istinaden kainatın bunca hadiselerinin 

12 Salomon Reinach, Hist. General des Religion, s. 4. 
13 Mebddiu İlmi-1-İctimdi'd-Dini, s. 26. Jainism, iki maddenin mevcudiyetini ka

bul eden bir Hint dinidir. Birincisi nılkıs madde ki ondan k.ai.natm canlı ol
mayan parçası teşekkül eder. İkincisi kendisinden ruhiann meydana geldiği 
canlı maddedir ki ebedidir. Jainism dinine göre her ruhun maddi bir kabuğu, 
örtüsü vardır. Ruhlar tedricen tekam.ül eder, böylece örtüsü incelir, hataları 
hafifler. Ruhlara ait bazı mertebeler vardır ki yükseldikçe bu mertebeleri aşar 
ve nihayet bedenden kurtulur. Nebati ruh, hayvarü ruh mertebesirie yükselir. 
Ha:Yvani ruh da insani ruh mertebesine yükselir. Böyle yüksele yüksele ruh 
kurtulur. Kurtulmanın çaresi de de.rinden derine düşünmekte ve dünya ni-
metlerinden vazgeçmektir. · 

14 a .g.e., s. 26. 
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doğuş bakımından bağlı bulunduğu kuvveti tasvir etmiş ve sonunda 
kai.natın varacağı akıbeti de izaha çalışmıştır. 

Dindarlık ve ilahiaştırma prensiplerinden mahrum olan her din, 

din isminden ziyade kuru bir felsefe ismiyle adlandınlmaya daha 
layıktır. 

Yukanda zikredilen dinler de, her dinde mevcut olan ilahiaştırma 
prensibinden uzak değildir. Bunlar, hadiselere kaynak olma bakı

mından Hint tanrılannın mevcudiyetini inkar etmemiştir. İnsanın 
varacağı nokta mevzuunda ise şu görüşe sahip olmuştur: Ölümün
den sonra hayatın (ruhun) -herhangi bir şekil içinde- tekrar cisme 

dönüşünün sebebi dünya zevklerine olan bağlılıktır. Bundan dolayı 
• 

adı geçen dinler, tam rahata kavuşmak için hayata ve onun zevkle-
rine tam bir şeklide gönül vermekten başka bir çarenin bulunmadı

ğını kabul etmiştir. Ta ki insan bir daha dönmeksizin ölsün ve ha

yatın elemlerinde tekrar karşılaşmasın. 

Bundan anlaşılıyor ki, kuruluşundan itibaren bütün dinler 

ulühiyet fikrini benimseme esasına dayanmıştır. Şimdiye kadar 
yapılan çeşitli tarifler mecmuasından dinlıı hakikatini diğerlerinden 

ayırt edecek özellikleri tayin etmek bizim için mümkündür. Bu tarif
Ierin ihtiva ettiği manalan tasnif etmek istersek onlan şöylece tak

sim e de biliriz: 

1. "D inin Mahiyeti" tarillerin bir kısmı bunu, ilahlaştıran, yani 

temelinde ilah fikri bulunan diniere has kılmıştır. Diğer bazıl~ ise 
dini, temelinde ilah fikri bulunan ve bulunmayan bütün diniere 

şamil kılmıştır. 

2. Mukaddes mevcut veya taraf, sıfatlan ve özellikleri ilah fikrine 
istinad eden tarifler bunu şöyle ifade etmiştir: Mukaddes bir varlık

tır - ilahtır - kuvvettir - ruhtur - görünmeyip gizlidir - tabiat hadise
lerinin ötesindedir - tabiat alemlerini ihata edicidir - onların üstün
dedir - onlardan efdaldir- tabiata hakimdir- onu idare edicidir. 

3. ibadet ve takdis eden, teslim olup itaat eden mevcut veya ta
raf. Oria muhtaçtır- onu takdis edicidir, ona teslim olup itaat edici

dir, emrini yerine getiricidir, ona boyun eğmekten en memnundur. 

4. İki taraf arasındaki bağlılık ve münasebet. Bu ihtiyaç; tabi ol

ma- takdis-hudu' ve itaat- teslimiyete istinad eder. 

Bu kısımlan tahlil etmek bizi şu neticeye götürür: 
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a. "Dinin Mahiyeti" mevzuunda görüyoruz ki dine ait yapılacak 
doğru bir tarifin bütün dinlere şamil olması icap eder. İster ilah 
fi.lcrine inansın, ister inanmasın, hak olsun, batı! olsun. Zira bunla
rın hepsini "DİN" ismi cem etmektedir. 

Kur'an-ı Kerim İslam'dan başka dinlere -haddizatında taşıdıklan 
değere bakmaksızın ve bizzat kendinin onlara verdiği hükmü de 
nazar-ı itibara almakslZtn- din ismini vermiş ve şöyle buyurmuştur: 
"Sizin elininiz size, benim dinim bana"ıs "Kim İslam'dan başka bir 
din talep ederse elbet ondan kabul edilmeyecektir."l6 

b. Ma'bud ve mukaddes tarafın özellikleri şunlardır: 

-Kendi kendine müstak:ildir. 

-Bu varlık, maddi olan ve kendisine tesir yapılan şu tabiat cin-
sinden değildir. Bilak:is o, tabiatın fevkinde, kendi irade, kendi ihti
yar ve dilemesiyle müessir olan, faal, kuvvet sahibi bir varlıktır. 

İnsanın müşahede kudretine girmez, insan duygusu ona eriş
mez. O, ancak vicdan ve akıl ile idrak olunan gaybi bir varlıktır. Bu 
varlığın tabiatle manevi bir münasebeti vardır, onu idare eder. in
sanlarla da alakası mevcuttur, onların işlerini tedvir eder, niyazla
rını kabul eder, şikayetlerini dinıer, keder ve arzularına teveccüh 
ederek dilediğini yapar. Bu varlığın takdisini ve zi.krettiğimiz özellik
lerini tek kelime ifadelendirmektedir, o da "ilahlaştırma (te'lih ve 
ibadettir". Bu takdisin mevzuu mabud olan ilahtır. 

Dini takdisten kast olunan mana bizce tam vuzuha kavuştuktan 
sonra artık, diğer takdis nevileriyle iltibas vuku bulacağına endişe 

etmeyiz. 

O halde dini takdis ile dini olmayan takdis arasında ne fark var
dır? diye sorabiliriz. 

1 -Biz mesela hürriyeti, şerefi, ırzı (korunması icap eden namus 
ve saireyi), insanın muhteremliğini vesair insani değerleri takdis 
ederiz. Bununla beraber bu takdisi din saymayız. Çünkü dini takdis 
mücerred akli bir manayı değil, bilakis müstakil bir varlığı (zatı) 

takdistir. Hürriyet ve zikredilen diğer hususlar ise, mücerred bazı 

ıs 109. Kafirün, 6 . 
16 3 . AI-i imran, ss. 

.. · 
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manalardan ibarettir, binaenaleyh bunlan takdis etmek dini takdise 
benzemez, ondan aynlır. Dini takdisteki alaka iki zat (mevcud) ara
sındadır. Hürriyet ve benzer manalan takdiste ise alakazatile mü
cerred mana arasında olur. 

2-Biz ağırlık kanununa çekim kanunu ve tabiatın diğer kanunla
n ile sabit nisbetlerine de boyun eğer, itaatte bulunuruz. Bunlan 
bozmak, değiştirmek ve bunlara isyan etmek elimizden gelmez. Bu
nunla beraber bu kanunlara ilah demeyiz, kendilerine itaat edişimi
ze de din ismi vermiyoruz. 

Sebebi şudur ki bunlar mücerred manalardır, zat değildir, bu 
bir; ikincisi, tabiat kanunlannın eseri (fi'l.i tesirleri), kendi şuurlan 

• 
olmaksızın meydana gelir, kanunlar bu neticeleri kendi arzulan 
bahis mevzuu olmadan tevlid ederler. 

Halbuki dindarın boyun eğdiği kuvvet, mücerred bir mana olma
yıp zattır. Ve aynı zamanda yaptığını bilen, irade ve dilemesiyle ta
sarruf eden varlıktır. 

3-Evlat babasına, mağlüb galibe, idare edilen reisine ve mürid de 
şeyhine itaat eder, boyun eğip teslim olur. Ama bu itaat, inloyad ve 
teslim oluş şekillerinin hiç birine DiN diyemeyiz. Bunun sebebi ma
lumumuz olan şu hakikate istinad eder. Bu son şekillerde takdis 
olunan mevcudun karakteri dini takdisteki mukaddesin karakterine 
b enzemez. Burada müşahhas; görülen ve duyularla idrak olunan 
bir varlık vardır. Dini takdiste ise mukaddes duyu sınırlarının dı
şindadır, gözler onu idrak edemez. Onu ancak akıl ve vicdan idrak 
edebilir. 

Şimdi verilen yedek izahlardan DiN'in Tariflerine geçebiliriz: 

1-Dindara ait rühi bir hal olması bakımından tarifi: "Duyuların 
ötesinde, ulvi, tabiat ve insanın iradesinde müstakil irade ve tasar
ruf sahibi bir zatın varlığına itikad etmektir. Öyle ki bu itikad; sahi
binin arzu veya korku içinde, Ali zata münacatta bulu nmaya sevk 
eder." Bu tarifi şöylece hülasa etmek mümkündür: Taat ve ibadete 
layık ilahi bir varlığa (zata) iman. 

2-İnananın rühi bir hali değil de onun dışında (harici) bir hakikat 
olması yönünden dinin tarifi: "Zat-ı ilahiyyenin sıfatlannı tayin ve 
tahdid eden itikada ait nazari kaidelerle, bu zata ibadet etmenin ve 
yaklaşınanın yolunu gösteren arneli kaidelerin mecmuudur." 
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DtNİN ABLAKLA MÜNASEBETİ 

1-Fertleri manevi birlik içinde bir araya getirip nizama koyan 
din; en üstün hakikati (hatt-ı a'layı) bilmek ve takdis etmek demek
tir. O halde din; nazari denebilecek bir fazilettir. Ancak hakka ait 
bumarifet ve takdis, kendilerini temsil ve ifade edecek bir tezahür
den, bir alarnetten hali kalmaz. Bundan dolayı din, -hiç olmazsa
kendini ibadetlerde gösterecek anıeli unsurlardan uzak değildir.l7 

Hakikatte, kamil bir din fikri -ki dinin tariflerinde bunun bazı 
özellikleri zikredilmişti- ulühiyeti sadece faal bir hakimiyet kaynağı 
değil, bunun yanında onu hüküm ve teşri kaynağı da kabul eder. 
Binaenaleyh bunları ta'zim ve takdise teşvik etmekle yetinmez; bila.
kis bu kanun, insana ve onun pratik hayatındaki çeşitli davranışıa
rına şamil olacak kadar genişler ve gerek ferd, gerek cemaat halinde 
dindan takip etmeye mecbur olduğu doğru yolları gösterir. 

Doğrusu din insana şahsi emellerden nasıl kurtulacağını, maddi 
ihtiyaçlarını nasıl yeneceğini ve nefsani şehvetlerini nasıl ezeceğini 
öğretmiş ve onu fedakarlığa ve diğergamlığa irşad etmiştir. ıs 

Böylece kamil bir dinin kanunu şümullü bir ahlak nizarnı olmuş, 
ferdi ve içtimai faziletiere uym~ da dinin emirlerine itaatin bir nevi 
ve ibadetlerin de bir bölümü sayılmış oldu. ıg Buna ilaveten şunu da 
söyleyelim ki dini şuur; tabü olarak, kalplerde büyük bir merhamet, 
saygı ve takva hissi uyandınr. Bunun manası şudur: Dini şuur; işe 
harekete sevk eder veya ondan meneder. Böylece o, bazı fıilleri tas
vip, bazılarını da takbih eder emirler ve nehiyler mecmuası haline 
gelmiş olur.2o 

2-Ka.mil bir ahlak kanununa -onu kendinde tatbik edenin derüni 
halleri nazariyle- baktığımızda şöylece tarif etmemiz mümkün olur: 
Ahlak, hayır işleme meyli ve nefsi kendi arzusundan alıkoyma kuv
vetidir. O halde o, arneli (pratik) bir fazilettir. Bu fazilet; insanın 
şahsi hayatına, insanlarla ve Allah 'la olan alılkasına şamildir. 

17 M. Abdullah Draz, ed-Din, s. 51. 
18 el-Mebdd~ s. 118. 
19 Draz, a.g.e., s. 50. 
20 el-Mebeıd~ s. 97. 
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Kamil ahlaki kanun; ·hem Allah ile hem de insanlarla yapılacak 
muamelenin yolunu gösterir. Fakat kamil olan ahlaki kanuna, yu
)fanda zikredilen derüni hali ifadelendiren harici tezahürler nazariy
le baktığımızda, o takdirde, bu kanunun manası: İnsanlar ve Allah 
ile yapılacak muamelenin şeklini tanzim eden kaideler mecmuası 

demek olur.21 

Netice olarak kamil bir dinin kanunu ile kamil ~ald kanun -
gördüğümüz üzere- birbirine bağlı, gaye ve hedefte müttehiddir.22 

Bu ikisinden her birinin mahiyeti, öbürünün mahiyetinden ayrıl
sa ... Mesela; fenlin şahsiyetinde doğuş yönünden, yahut bu doğuş
ta ahiakın dini geçmesi veya bunların meydana geliş devreleri ba
kuİıından yahut da ahiakın cemiyette kabul edilmiş kaide ve ka
nunlar halinde yerleşip dinden müstağni kalınası cihetinden ... hat
ta diyebiliriz ki, din ve ahiakın mahiyetleri tamamen ayrılsa bile din 
daima ahiakın yardımcısıdır.23 Ahlakın, mevcudiyeti kuvveti ve 
bekası kanunlar ve diğer arnillerden istifade etmesiyle dinden ayrıl
ması, dinin ona daimi yardımlarını ve istiklali halinde bile ona fay
dalı olmasını ortadan kaldırmaz. 24 

İNSAN RUHUNDA DiN DUYGUSUNUN FITRİ OLUŞU 

İnsandaki tefekkür ve araştırma meyli daima hareket ve ilerleme 
halindedir. Durmaktan hoşlanmaz. Bu meyil insanda hem ilmin, 
hem de imanın başlangıcıdır. Bu tefekkür kuvvetini müşahede ve 
his aleminin sınırlan içinde durduran, onu kemale ermekten men' 
etmiş ve ona tabiatma zıt bir yük yüklemiş olur.2s 

Şüphe yok ki her insan sebebiyyet ve gaiyyet prensiplerini ken
dinde taşımaktadır. Bu iki prensip kılinatın yaratıcısı bir tanrının 
mevcud olduğu itikadını meydana getirmek için kafidir. Sebebiyet 
prensibi hükmeder ki; varlık sahasına çıkması mümkün olan eşya-

21 Draz, a.g.e., s. 49; el-Mebdd~ s. 113-114. 
22 el-Mebddi, s. 114, 117. 
23 Draz, a .g.e., s. 50-51. 
24 el-Mebcidi, s. 115, 117-118. 
25 Draz, a.g.e., s. 88-89. 
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DİNİN AliLAKLA MÜNASEBETİ 

1-Fertleri manevi birlik içinde bir araya getirip nizama koyan 
din; en üstün hakikati (hatt-ı a'layı) bilmek ve takdis etmek demek
tir. O halde din; nazari denebilecek bir fazilettir. Ancak hakka ait 
bu marifet ve takdis, kendilerini temsil ve ifade edecek bir tezahür
den, bir alfunetten hiili kalmaz. Bundan dolayı din, -hiç olmazsa
kendini ibadetlerde gösterecek ameli unsurlardan uzak değildir. ı7 

Hakikatte, kfunil bir din fikri -ki elinin tariflerinde bunun bazı 
özellikleri zikredilmişti- ulühiyeti sadece faal bir hakimiyet kaynağı 
değil, bunun yanında onu hüküm ve teşri kaynağı da kabu1 eder. 
Binaenaleyh bunları ta'zim ve takdise teşvik etmekle yetin.mez; bi!a
kis bu kanun, insana ve onun pratik hayatındaki çeşitli davranışia
rına şamil olacak kadar genişler ve gerek ferd, gerek cemaat halinde 
dindan takip etmeye mecbur olduğu doğru yolları gösterir. 

Doğrusu din insana şahsi emellerden nasıl kurtulacağım, maddi 
ihtiyaçlarını nasıl yeneceğini ve nefsani şehvetlerini nasıl ezeceğini 
öğretmiş ve onu fedakarlığa ve diğergamlığa irşad etmiştir. ıs 

Böylece kfunil bir elinin kanunu şümullü bir ahlak nizarnı olmuş, 

ferdi ve içtimai faziletiere uymak· ~a elinin emirlerine itaatin bir nevi 
ve ibadetlerin de bir bölümü sayılmış oldu.ı9 Buna ilaveten şunu da 
söyleyelim ki dini şuur; tabü olarak, kalplerde büyük bir merhamet, 
saygı ve takva .hissi uyandırır. Bunun manası şudur: Dini şuur; işe 
harekete sevk eder veya ondan meneder. Böylece o, bazı fiilieri tas
vip, bazılarını da takbih eder emirler ve nehiyler mecmuası haline 
gelmiş olur.2o 

2-Kfunil bir ahlak kanununa -onu kendinde tatbik edenin derüni 
halleri nazariyle- baktığuruzda şöylece tarif etmemiz mümkün olur: 
Ahlak, hayrr işleme meyli ve nefsikendi arzusundan alıkoyma kuv
vetidir. O halde o, ameli (pratik) bir fazilettir. Bu fazilet; insanın 
şahsi hayatına, insanlarla ve Allah'la olan alakasına şamildir. 

17 M. Abdullah Draz, ed-Din., s. 51. 
18 el-Mebtidi, s. 118. 
19 Draz, a.g.e., s. 50. 
20 el-Mebddi, s. 97. 
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Kamil ahlaki kanun; ·hem Allah ile hem de insanlarla yapılacak 
muamelenin yolunu gösterir. Fakat kamil olan ahlaki kanuna, yu
kanda zikredilen denini hali ifadelendiren harici tezahürler nazariy
le baktığımızda, o takdirde, bu kanunun manası: İnsanlar ve Allah 
ile yapılacak muamelenin şeklini tanzim eden kaideler mecmuası 
demek olur.2ı 

Netice olarak kamil bir <linin kanunu ile kamil ah).aki kanun
gördüğümüz üzere- birbirine bağlı, gaye ve hedefte müttehiddir.22 
Bu ikisinden her birinin mahiyeti, öbürünün mahiyetinden ayni
sa ... Mesela; fenlin şahsiyetinde doğuş yönünden, yahut bu doğuş
ta ahiakın dini geçmesi veya bunların meydana geliş devreleri ba
kıİnından yahut da ahiakın cemiyette kabul edilriıiş kaide ve ka
nunlar halinde yerleşip dinden müstağni kalması cihetinden ... hat
ta diyebiliriz ki, din ve ahiakın mahiyetleri tamamen ayrılsa bile din 
daima ahiakın yardımcısıdır.23 Ahlakın, mevcudiyeti kuvveti ve 
bekası kanunlar ve diğer amillerden istifade etmesiyle dinden ayrıl
ması, dinin ona daimi yardımlarını ve istiklali halinde bile ona fay
dalı olmasını ortadan kaldırmaz. 24 

İNSAN R UHUNDA D iN D UYGUSUNUN FITRİ OLUŞU 

İnsandaki tefekkür ve araştırma meyli daima hareket ve ilerleme 
halindedir. Durmaktan hoşlanmaz. Bu meyil insanda hem ilmin, 
hem de imanın başlangıcıdır. Bu tefekkür kuvvetini müşahede ve 
his aleminin sınırlan içinde durduran, onu kemale ermekten men' 
etmiş ve ona tabiatma zıt bir yük yüklemiş olur.2s 

Şüphe yok ki her insan sebebiyyet ve gaiyyet prensiplerini ken
dinde taşımaktadır. Bu iki prensip kainatın yaratıcısı bir tanrının 
mevcud olduğu itikadıru meydana getirmek için kafidir. Sebebiyet 
prensibi hülaneder ki; varlık sahasına çılanası mümkün olan eşya-

21 Draz, a.g.e., s. 49; el-Mebıidi, s. 113-114. 
22 el-Mebddi, s. 114, 117. 
23 Draz, a.g.e. , s . 50-51. 
24 el-Mebadi, s. 115, 117-118. 
25 Draz, a .g.e., s. 88-89. 
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nın yapılışından bir parça haberdar olan insan, iyi bilir ki bunlar 
kendi başına olmamış, var olabilmeleri için kendilerinden hariç bir 
sebebe zamretten bağlanmıştır. Bundan dolayıdır ki insan, kendi
sinin yapmadığı bu eşyayı yapan, icad eden bir yaratıcının mevcu
diyetini kabul etmeye zaruri olarak inanmıştır. Bu inanç, yaratıcı
nın insana benzemediğini kabul eder. Çünkü insanın kudreti eksik
tir, yaratmaya muktedir değildir.26 

Gaiyyet prensibine gelince; buna göre sabit, ahenkli ve mükem
mel hiçbir nizarn yoktur ki bir maksada bağlı değil de tesadüf eseri 
meydana gelmiş olsun. Böyle bir nizarn bir kast ve irade neticesinde 
meydanagelmişse-ki hak:ikatte öyledir- şüphe yoktur ki her mak
sat bir gayeye yönelir ve onda nihayet bulur. Her ne kadar beşer 
takati, mahlükun tabiatı; sebep ve gayeleri merhale merhale tespit 
etmek, bu zinciri halka halka takip etmekten aciz ve böyle bir tesbit 
ve takipten sonra alemin başlangıcına şahid olmaktan uzak ise de 
her akıl anlar ve kabul eder ki sebepler ve gayeler zinciri, ne kadar 
uzarsa uzasın, bunları anlamak, izah edebilmek için varlığı ve 
bekası kendinden olan başka bir şeyin isbatına (mevcudiyetine) 
zaruret ve ihtiyaç vardır. Öyle~ bu mevcud kendinden önce hiçbir 
şey bulunmayan hakiki ilk (evvel) ve kendisinden sonra hiçbir gaye 
mevcud olmayan gerçek son (gaye) olsun. 

Bu ilk hakikatin ve son gayenin mevcudiyeti akli bir zamrettir ki 
bunu kabul etmekten başka çare yoktur. Bu son gaye mevcud de
ğilse ve var olmalan da yok olmalan da imkan dahilinde olan eşya
nın (mümki.natın) varlığı, müstakil bir mebdei bulunmuyorsa, o 
halde bunları yokluktan (ademden) varlık alemine çıkaran kimdir? 
Bunca mahlükun kamil bir gayesi bulunmuyorsa, o takdirde, bun
ların varlığı abes ve gayri makul olmaz mı? 

Tek Tanrı inancına Bağlı Din Duygusunun Eski ve Köklü 
Oluşu 

Etnoloji, Antropoloji ve Psikoloji a.J.imlerince yapılan araştırmala
rm neticeleri müttefikan ispat etmektedir ki aJi tanrı akidesi, en 
eski ve en ibtidru kavimlerden sayılan bütün insanlarda mevcut-

26 Ali Sami en-Neşşar, Neş'etü'd-Dfn, s. 184. 
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tur.27 Bu akide Avustralya, Afrika ve Amerika'daki ibtidai kabileler
de görüldüğü gibi28 eski Ari kabilelerde29 ve İslam'dan önceki 
samnerde de mevcuttur.30 

Bu ilmi neticeler şu hakikatleri ortaya koymuştur: 

1-Bir Allah prensibine bağlı din duygusu insanın yaratılışında 
mevcud asli bir unsur ve ondan aynlmayan bir yaratılış hasletidir. 

2-"En geri ve ibtidai insanlar ilk önce, her türlü dinden hali bir 
merhaleden geçmiştir. 31 Binaenaleyh dinsizlik (hiçbir din e sahip 
olmayış) insanlığın ilk merhalesidir." kanaatine sahip olan görüş, 
değerini kaybetmiştir. 

Sebebiyyet ve Gaiyyet Prensiplerinin Anlaşılmasında 
Görülen İhtilaf: 

Şu kadar var ki insanların akılları -hissin ötesine geçip, mahsus 
olan şu alemin sınırlarını aştığı ve böylece mahsüs alemin başlangı
cını, kaynak ve menşeini, kendisine doğru seyrettiği gayesi ile takip 
ettiği hedefi anlamaya uğraştığı zaman- bu prensipierin mahiyetini 
anlamakta vasıl oldukları derece aynı olmamıştır. 

Bazı akıllar acele etmiş ve en yakın prensipierin ötesine nüfuz 
edememiştir. Burılar tabiatın tezahürlerinden biriyle karşılaşınca 
sadece onun sevk ve tanzim edici illet ve mebdeini araştırmışla.ı:- ve 
bu cüz'i tezalıüre ait buldukları cüz'i prensip (mebde1 ile iktifa et
mişlerdir. Başka bir tabiat tezahürüyle karşılaşınca yine ona ait 
prensibi araştırmışlar ve böylece prensipler çoğaldıkça arıları idare 
eden kuvvetler ve takdir eden tanrılar da çoğalmıştır. Neticede rüz
gar tanrısı, yağmur tanrısı, harp tanrısı, şiir tanrısı, güzellik tanrısı 
gibi muhtelif tanrıların mevcudiyetine inanılmıştır. 

İdrak kabiliyetleri geniş bazı akıllar da acele etmeyerek kavrayış 
ve basiretle hedefe doğru yükselmişlerdir. Bu akılları cüz'i değişik-

27 Wilhelm Schmidt, The Origin and Growth of Religion. 
28 Andrw Lang, The Making of Hurnanity. 
29 Leopold von Schroeder, Arische Religion. 
3° Cari Brockelmann, Allah and Idoas; The Origin of Pre- Islamic Monotheisme. 
31 John Lubbock, On the Origin ofCivilisation and thePrimitive Condition of Man. 
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likler tatmin etmemiş, muayyen tezahürlere has prensip ve kanun
lar doyurınamıştır. Bilakis çeşitli tezahürlerin ötesinde, bunların 
tümüne şamil illeti ve bu kesretin fevkinde vahdeti aramışlardır. 
Böylece kanunların kanunu ve illetierin illetini araştırmak seeiyesi
ne yükselmişler ve bütün kanunlan cem e~p, nizama koyan, onlara 
yön veren, geniş tabiat binası için gerekli müşterek vazifeyi eda et
mekte aralannda ahenk tesis eden kudreti sezmişlerdir. 

Nitelikleri ve fonksiyonlan birbirine şu gök ve yer manzumesi 
arasında müşahede olunan nizarn birliği, b':lnlaİl. idare ve kontrol 
eden iradenin tek olduğuna delalet ettiği gibi, bu büyük makinenin 
cihaziarından her birinin bağlı kalmaya memur olduğu hedefin de 
tek olduğunu gösterir. 

İşte nizarn birliği ile hedef birliğinin her ikisi teenni ile hareket 
eden kavrayışlı akıllan, cüz'i prensipierin ötesinde ebedi ve ezeli tek 
ve külli hakikate vasıl olmaya sevk etmiştir. 

İSLAM DiNi 

Dinin manası asli unsurlannın izahı ve ahlclkla olan alakası 
mevzuunda çeşitli ve gayri İslari:ıi görüşlere şahit olduktan sonra, 
şimdi Müslümanların anladığı, kabul ettiği ve yaşadığı şekilde İslam 
dininden bahsetmek, onun hedeflerini ve şümul sahasını anlamak 
bizim için mümkündür. 

Tarifi: İslam alimlerinin çeşitli din tarifleri vardır ki tarifi istenen 
dinden kast olunan mananın değişmesine bağlı olarak bunların da 
ibareleri değişik olmuştur. 

Dindarın vasfı olarak yani kendine ait derü.ni ve rühi bir halet 
olarak tarifi şöyledir: 

1-Taat, boyun eğme ve teslimiyet. Dindar, teslim olan, itaat ve 
inkıyat eden kişidir.32 

2-Din; Allah'a taat ve ibadettir. Bu taat ve ibadet hakikatte an
cak iblastan doğar, ihlasta ise ikrah (zorlama) yoktur. Çünkü "dinde 
ikrah. yoktur."33 

32 eş-Şehristiiıü, c. I, s. 13. 



İslam Düşüncesi Üzerine MAKALELER 205 

Allah'a taati, hudu', inkıyat ve teslimiyeti tanzim eden bir düstu-
run ismi olarak din şöyle tarif edilmiştir: 

I-Kendisiyle Allah'a ibadet olunan şeyin ismidir.34 

2- Kendisiyle Allah'a muamele edilen şeydir.35 

3-Din; akl-ı selini sahiplerini, iyiyi terçih etmeleri ,sebebiyle hayra 
ileten kanundur. Şöyle de denir: Alal sahiplerini Peygamberden· ge
len şeyleri kabule davet eden kanundur.36 

Burada üZerinde durulacak il9. mühim hakikat vardır: 

Birincisi; İslam dini asli hüviyetinde ve Müslümanlaı:ın anladık
lan, bildikleri üzere akl-ı selimi davettir. Bu davet ihtiyaridir, i'tiban 
değildir. İnsanın icabet etmesi ve bunu benimsernemesinden kendi 
rızası ile ve ihtiyari bir iman meydana gelir. Mü'minin bütün ibade
ti, taati ve boyun eğişi bu rızanın ifadesidir .. Dinde, gerek ona davet 
prensibi, gerek o daveti kabul ve inkıyat bakımından zorlama (i~
rah) yoktur. 

İkincisi; İslam dininde Allah'a kulluk -ileride, İslam'ın hedefleri 
bahsinde de göreceğimiz üzere- hem itikad dem de arnele şamildir. 
Amel de gerek uzuvlarla, gerek kalple yapılan ameller olsun ibadet 
yahut fert ve cemaat halinde insanlarla yapılan muameleler olsun; 
insanın bütün hareket ve davranışıanna şamildir. 

Bütün bu itikadi ve arneli fıilleri İslam ihtiva eder, onlara, Müs
lümanların hayır ve saadetini sağlayacak şekilde yön verir. 

Şümullü Bir Akide: İnsan; akıbetini düşündüğü, var oluşunun 
mana ve hikmetini araştırdığı ve insanlıkla ve cemiyetle olan alaka 
ve münasebetinden daha geniş bir itminan aradığı için dini kabul
lendiğine göre kendisinde hudutsuz huzur ve süküna kavuştuğu 
akide ve onun bütün varlığını içine alan bir akide demektir.37 O 
akide ki insanııl bütününe şamil olur, ona kamil ve müstakil bir 

33 Td.cu'l-arlls, "Din" maddesi. 
34 a.g.e., "Din" maddesi. 
35 Miyyara, Şerhu'l-Mürşidi'l-Muin, U, 167. 
36 Hdşiyyetil İbni Kutluboğa ald Şerhi'l-Musayere, s. 150; Tdcu'l-Arlls, "Din" 

maddesi; Ta'rifdtu'l-Ma'nevf. · · 
37 el-İslamfi'l-Kami'l-Işrfn, s. 21-22, 29. 
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vahdet nazariyle bakar. Onun cism..ine, aklına, iradesine ve dış ale
mine hitap eder. Ruhuna, vicdanına, şuuruna ve iç alemipe hitap 
ettiği gibi, insanın hiçbir tarafının kendisinden hali kalmasına mü
saade etmez. 38 

İşte böylece İslam akidesi insaru fert ve cemaatin uzvu olarak da 
ele almış; onun bedeni, rühi, dirü ve dünyevi ihtiyaçlarına cevap 
vermiştir. 

Müslüman -akidesi icabı- alıreti için çalıştığı gibi dünyası için de 
çalışır. "Allah'ın sana verdiği (maldan harcayıp) alıret yurdunu ara. 
Dünyadan da nasibini unutma. "39 "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyan 
için, yarın ölecekmiş gibi ahiretin için çalış." Müslüman dünyası 
için de çalışırken, alıreti için de çalışırken dinin veeibelerini yerine 
getirmiş oluyor. O, bu şümullülük içinde, duyularını ve kalbini kul
lanmaktan kalbine gelen gizli şeylerden mesuldür. "Hakkında bilgin 
olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp, bunlaruı her 
biri bundan mesuldür."40 "Siz içinizdekini açı.klasaruz da gizleseniz 
de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir."4ı 

İslam cemaatinin bir uzvu olan Müslüman'ın dini nasihatten iba
retfu.42 Bu nasihat şunlar içindir: 

Rabbi için: O'nun kadrini, O'na layık olacak şekilde haklayla 
takdir eder, ulühiyetinin manasını mertebesinden ve hakikatından 
indirmez, onu bozmaz. Sonra da O'nun dünya ve alıret hayatına 
şamil emirlerini yerine getirir. 

Allah'm Rasülü için: Onu tasdik eder. Allah'tan getirdiği şeylere 
uyar. 

Allah'm Kitabı için: Onun tertemiz talimatına uyar, korur, onla
rın tahrifine götüren her türlü yoldan kaçınır. 

Müslümanlarm Önderleri ve İleri Gelenleri İçin: Onlara itaat 
eder, yardımda bulunur, iyilik yollarını gösterir. 

38 a.g.e., s. 21, 26-27, 29. 
39 28. Kasas, 77 . 
.ro 17. İsra, 36. 
41 2. Bakara, 284. 
42 Temi.mu'd-Dari'nin rivayet ettiği bu manadaki hadis Fethii'l-milbfn, ... 
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Bütün Müslümanlar İçin: Kendisi için sevdiği ve arzu ettiği şey
leri onlar için de sever. 43 Onlan dini ve dünyevi hayırlara irşad eder, 
yardım eder ve gelmesi muhtemel zarar ve kötülükten korur. 

İslam alddesine göre Müslüman; kamil ve müstakil bir varlıktır. 
istediği yerde rabbine ibadet eder, Onun kururuluşu kahinin ?Ue
mesine veya aracının ar~cılığına bağlı değildir. O nerede olursa ol
sun ve nereye yönelirse yönelsin Allah'ın Yüzü {kı.blesi) oradadır. "44 

"Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir."45 "Nerede olursan ol, 
namaz vakti gelince kı.l."46 "Yeryüzünü benim için mescit ve temiz 
kıldım. " 47 

Müslüman; heykelden, mabedden; puttan, kahinden aracıdan 
azaöe ve müstakildir. Her türlü halinde onun dindarlığı kendiyle 
ber~berdir, ister yalruz başına olsun, ister insanlarla toplanmış hal-
de bulunsun. · 

Müslüman, mabedin bir parçası değildir ki ondan uzak bulun
duğu takdirde dindarlığı, kurtuluşu ve şefaati mümkün olmasın. 48 

İslam'ın insana müstakil ve kamil bir varlık nazanyla bakmasın

dan kat'i olarak şu hakikatler hclsıl olur: 

BİRİNCİSİ: Müslümanlık insanı öyle telakki etmiştir ki buna göre 
insan Allah'ın emirlerini, yasaklarını ve bütün talimatını aniayacak 
ve bu anlayışın neticesi olarak ilahi tekliflerin neticelerini yüklene
cek, onun emanetini taşıyacak derecede rüşte ermiştir. 

Kendisine tebliğ edileni aniayabilecek reşit bir insan olduğuna 
göre ona ilahi hitap teveccüh etmiş, emanet arz olunmuş, o da bu
nu kabul etmiştir. Böylece insan İslam'ın tarifine göre: "Mükellef 
mahlük" olmuştur. İslam'ın nazarında onun değeri ilahi teklifin 
talimatına riayeti derecesine bağlıdır. Bu talimat gereğince amel 

43 Buhanve Müslim hadisi: Fethıl'l,Mt1bin, X, 109-111, .129. 
44 2. Bakara,llS. 
45 57. Haclid, 4. 
46 Müslim, Sahih, I, 146. 
47 

Müslim, Sahih, I, 147. 
48 el-İsltim.fi'l-Kami'l-ışrfn, s. 23-24. 
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eder, emirleri uyannca hareket ederse Allah'ın "en güzel surette"49 

insan olur. Aksine ilahi talimata yan çizer, emirlerini yerine getir
meyi ihmal ederse, bu sefer de "aşağılann en aşağısına"50 yuvarla
mr. 

İKİNCİSİ: İnsanın bu olgunluğu (rüştü) ve buna terettüp eden· 
şahsi mükellefiyetinden ferdi mesuliyeti doğmuştur. 

İslam akidesine göre hiçbir mükellef, diğerinin suçu ile muaheze 
edilmez. İslam hükmünde insanın mesuliyeti kendi çalışması ve 
şahsi arneline bağlıdır, bunun ötesine geçmez. Bu mes'uliyet yükü
nü Rasülullah'a (s.a .) veya bir başkasına olan yakınlık da düşür
mez. Yine mes'uliyet . şartlarını hiçbir mal ve makam hafıfletmez. 
"Hiç kimse diğerinin günahını yüklenmez. "51 

"İnsan ancak çalıştığının karşılığını görür. Onun çalışması şüp
hesiz ki yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı eksiksiz verilecek
tir."52 "Herkes yaptığının karşılığında bir rehindir."53 "Ey Muham
med kızı Fatıma! Ey· Abdulmuttalip lo.zı (halam) Safıyye! Ey Abdul
muttalip oğullani Kendi malımdan arzu ettiğinizi benden isteyiniz 
(vereyim). Fakat ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam. "Kendinizi 
ateşten koruyunuz"54 "Sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ve 
ne de çocuklannızdır. Yalnız iman edip Salih amel işleyenler, işte 
onların yaptıklarına karşılık mükafat kat kattır, onlar yü~sek köşk

lerde emniyet içinde olacaklardır. "55 

İslam cemaatide ancak kendi yaptıklanndan mesuldür. Geçmiş 
atalannın ve başka cemaatlerin fiilierinden mesul değildir. "Onlar 
gelmiş geçmiş ümmetlerdi. Onlann yaptıkları onlara, sizin yaptığı-

49 95.Tın, 4-5. 
so 95.Tın, 4-5. 

s ı 39.Zümer, 7. 

sı 53.Necm, 39-41. 

SJ 52.Tür, 21; 74. Müddessir, 38. 
54 Müslim, Sahih, I, 76. 

ss 34. Sebe, 37. 
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ruz da size aittir. Siz onların yaptıklanndan mesul olacak değilsi
. "56 ruz. 

İşte Müslüman, kendine hitaben tevcih edilip mükellef tutulması 
mevzuunda böyle müstakil ve ka.mil. bir varlık kabul edilmiştir. Yine 
bu mükellefiyetın mesuliyetini taşımakta da aynı şekilde müstakil 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh mesuliyetin neticesini kendisinden 
başkası üzerine alamaz. 

Müslüman'a namazda imamlık yapan kişiye gelince, imarnet sıfa
tı bu zatı, risalet sahibi Hz. Peygamber (s.a.)'in makamından yüksek 
bir makama çıkaramaz. Hz. Peygamber bir müjdeci ve uyarıcı, Al
lah'ın insanlara tebliğini emrettiği şeylerin tebliğeisi idi. Fakat onun 
elinCle bundan öte bir şey yoktu. "Ey Muhammed! Sen onların üze
rinde bir zorba değilsin. Azabırndan korkana Kur'an ile öğüt ver. "57 
"Sen sadece bir öğütçüsün. Onların üzerinde zor kullanacak değil
sin."58 "De ki: Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Eğer yüz çevirir
seniz, bilin ki o Peygamber, kendisine yükleillenden siz de kendinize 
yükleillenden mesulsünüz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu 
bulmuş olursunuz. Peygamberin vazifesi apaçık bir tebliğden ibaret
tir."59 

imdi, İslam akidesi insanların bir kısmını bırakıp, diğer bir kıs
mına, milletierin bazılarını terk edip diğerlerine hitap eden bir akide 
değildir. O, muayyen bir ırkın veya bir tabakanın da dini değildir. 
Fakat her ırkın, her milletin ve her tabakanın akidesidir. "Biz seni 
ancak bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. "60 
"Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilmiş bir 
RasUJ.üm. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'na aittir."6ı 

Kişi Müslüman olunca, başka hiçbir Müslüman'ın kendisinin
kinden daha büyük ve daha çok sahip olmadığı İslami hakka sahip 

56 2. Bakara,134, 141. 
57 50. KM, 45. 
58 88. Gclşiye, 21-22. 
59 24. Nur, 54. 
60 34. Sebe, 28. 
61 7. A'raf, 158. 
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olmuş olur. Bunun için İslam dinindeki vazifeleri de diğer herhangi 
bir Müslüman'ın vazifelerinden eksik değildir. 

Bütün Müslümanlar İslam'dan nasibdar olmakta ve dini vazife
lerde denk ve müsavidirler. Bu müsavattan sonra, ilim, amel ve 
ahlak bakımından dereceleri aynidığı gibi zenginlik itibariyle de aynı 
seviyede değillerdir. 

"'Allah, sizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenierin de
recelerini yükseltir."62 "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"63 
"Müminlerden -mazeret sahibi olmadığı halde- harbe iştirak etme
yenlerle mallan canlanyla Allah yolunda cihad edenler müsavi de
ğild.ir."64 "Allah nzık konusunda kiminizi kiminizden üstün lalmış
tır. "65 

İnsanlar arasındaki bu eşitsizlik, onlann İslami vazifeleri yerine 
getirmekte arz ettikleri çeşitlilik sebebiyle tabü bir neticedir. İleride; 
İslam ve insan ile İslam'ın insanlar arasında adaleti gerçekleştirme
ye verdiği önemi zi.krederken bu mevzuya tekrar döneceğiz. 

ÜÇÜNCÜSÜ: İ~lam'da din ve ahlak mefhumunun mükemmeliye
ti, akidenin insanın her yönüne şamil olup hem dini hem de dün
yevi meselelerini ihtiva edişi, b0yle bir akideye muhatap olan insa
nın da rüşte ermiş bulunmaması, aynı zamanda insanın istidatlı 
olup teklif emanetini taşımayı kabul etmiş bulunması ve bunlann 
tümünden hasıl olan şüphe götürmez ferdi mesuliyet ... Evet bütün 
bunlar İslam alddesinde şu prensibe yer bırakmamıştır: "Allah'a ait 
olan (hakk)ı Allah'a, kaysere ait olanı da kaysere veriniz. (Yani din 
ile dünya işlerini birbirine kanştırmayınız, her birini kendi mercüne 
döndürünüz.) İslam'da her şey (hakk ve salahiyet) Allah'a aittir. 
"Evvel ve sonra· emir ve hüküm Allah'ındır."66 "De ki bütün işler 
Allah'a aittir."67 

62 58. Mücadele, ı ı. 
63 39. Zümer, 9. 
64 4. Nisa, 93. 
65 16. Nahl, 71. 
99 30. Rum, 4. 
67 13. Ra'd, 33. 
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İslam ahkammda önemli bir mevkii işgal eden "Acil, prensibi ile 
"Emri bi'l ma'ruf nehy-i an'il münker" prensibi, Kayserin (yani rei
sin) idaresine yön vermek ve onu Allah'ın emrine itaatkar kılmak 
için Müslüman'a salahlyet vermiştir. "Acil, esası ile "Emri bi'l-ma'ruf 
nehy-i ani'l-münker" den bahsederken bu bahsi daha da tafsil ede
ceğiz. 

TEK TANRI iNANClNA DAİR İSLAM'IN GÖRÜŞÜ 

İslam dini tek tanrı inancına bağlı sahih altidenin ilk akide oldu
ğunu ve bunun insan yaratılışında mevcut sabit bir fıtrat bulundu
ğup.u kabul eder. Binaenaleyh bu akide insandan aynlınaz, değiş-

• 
mez de. "Hakk'a yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılışta 
verdiği dine ver. Zira Allah'ın yaratmasında değişme yoktur. İşte 
dosdoğru ve sabit din budur.,6B 

Beşeri tarihte gördüğümüz tevhid akldesinden inhiraf, sonradan 
gelen yabancı bir unsurdur. "İnsanlar başlangıçta sade ve tek bir 
ümmet halinde idi, fakat sonradan ihtilaf ettiler. "69 

Gittikçe bu inhiraf devam ederek genişlemiş, verasetin tesiri ve 
her neslin, yeni yetişeniere telkini ile çeşitli koliara ayrılmıştır. "Her 
çocuk İslam fı.tratı üzere doğrulur. Sonra ebeveyni onu Yahudi, Hı
ristiyan veya Mecusi yapar. 70 

Tevhid akldesinden böylece inhiraf edildiği içindir ki peygamber
ler gönderilmiştir. Ta ki insan cemaatine hakkı (gerçeği) hatırlatsın
lar. Tevhid akldesine tebdil ve tağyir anz oldukça ona, onun esasla
rına beşeriyeti irşad etsinler. 

Ulühiyet meselesi ve altidenin menşei problemi ile vahly meşgul 
olduğu gibi felsefe de meşgul olmuştur. Bunun burhanlan insanla
rın kendi ne.fislerinde71 ve onun dışında72 sübjektif ve objektif mev-

68 30. Rum, 30. 
69 10. Yünus, 19. 
70 Bu hadisi dört Sünen sahibi rivayet etmiştir. Hadis, el-Ctimiu's-8ağfr'de mev

cuttur. 
71 sı. Zanyat, 20-21. 
n 41. Fussilet, 53. 
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cuttur. Dindarlığın rühi amilleri akıl ve vicdanların derinliklerinde 
yer almıştır. 

Şu kadar var ki bu delillerden ibret almak, funil ve saiklere sü
ratle icabet etmek ve bunların derinliklerine nüfuz etmekte insanla
rm hepsi aynı derecede değildir. Bazı insanlar var ki daha ziyade iÇe 
dönüktür, harici tezahür ve vakıalardan çok, içten gelen uyarma
lardan müteessir olur. Bunların da bir lo.smında fikir unsuru, vic
dan ve kalp unsuruna galiptir, bir lo.smında ise aksinedir. Buna 
bağlı olarak her grubun hususi bünyesine göre daha çok tesiri al
tında kaldığı cihet değişiktir. 

Harici tezahür ve hadiselerden müteessir olanlara gelince; bunla
nn da hadiseler karşısında teessür ve infial m.izaçlan aynı değildir. 
Bazılarına güzel veya azamelli bir manzara, bir sahne tesir eder. 
Bazılan da ancak kendisine çarpan felaketler, varlığını sarsan kor
kunç musibetlerden müteessir olur. Birçoklan bu hadiselerin insani 
ve manevi taraflarından, bir lo.smı ise maddi yönünden müteessir 
olabilir. 

Bütün bunların yanında öyle zeki ve uyanık insanlar var ki bir 
bakış, bir anlık tefekkür ona kafi gelir. Fakat öylesi de var ki çeşitli 
amınerin birilanesiyle ancak akidesi teşekkül eder. Ve nihayet öyle 
insanlar mevcuttur ki bütün bu delillerin üzerine basar yürür de 
hiç farkında olmaz, onu hiçbir funil uyarmaz. Meğer ki kendisine 
açıkça anlatılsın veya iyice telkin edilmiş olsun. İşte bunlar dinin 
burhanlan ve akidenin delilleri karşısında insanların teessür ve 
infial hallerinden bazı örneklerdir. Dinin menşei mevzuunda· araş
tırma yapan alimler mizaçlarından bahsettiğimiz insan fertleri gibi
dirler, dokümanlardan netice çıkarmak haklanda ve kendisince 
tercih edilenilma üslubu mevzuunda her birine kendi mizacı tesir 
etmiş, hakim olmuştur. 

Bundan dolayı, akidenin menşeini araştırırken, her biri dikkatini 
daha çok çekmiş ve kendine daha ziyade tesir etmiş bulunan yoldan 
işe başlamış ve sonra bu görüşünü başka delillerle takviyeye çalış

mıştır. 

Şüphe yok ki akidenin doğuşunu araştıran aJ.iınlerin tercih ettik
leri her metod gayeye ulaştı.nr. Fakat her bir metod, onu kullanan 
araştırıcı ile m.izaç ve meşrep bakımından ona benzeyenlerin naza-
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nnda akidenin menşeini izah edebilirse de bütün insanların mizaç
ıanna uyan umumi bir metod değildir. 

Şimdiye kadar verdiğimiz izahtan şu hakikatiere varabiliriz: 

1-Allah'ın varlığına delalet eden delil ve burhanlar her tarafa ve 
her mevcuda serpilmiştir. 

"Her şeyde O'nun tek olduğunu gösteren bir delil vardır." 

2-Allah'a varan yollar -Sôfiyye'nin de söylediği gibi- malılükatın 

nefesleri sayısıncadır. Her ferdin ve her cemaatin bu yollardan seç
tiği ve tercih ettiği bir yol vardır ki doğruyu bulmak için onu tutar. 

Bu her iki hakikati de Kur'an-ı Kerim kabu1 ve beyan eder. Birin
cisi hakkında der ki: "Göklerde ve yerde insanlar için ibretler vardır. 
Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında da, kati 
olarak iman edenler iÇin dersler vardır. Gece ile gündüzün ard arda 
gelmesinde, Allah'ın gökten su indirip onunla, ölümünden sonra 
yeri ihya etmesinde ve rüzgarları emrince idare etmesinde ak1ıru 
kullanan kimseler için ibretler vardır. "73 

"Kat'i olarak inananlar için yerde ibretler vardır. Kendi içinizde 
de. Hala görmez misiniz?"74 "Hariçte ve kendi içlerinde olmak üzere 
onlara ayetlerintizi gösteririz. "75 

İkinci hakikatin beyanı mevzuunda ise Kur'an-ı Kerim şöyle de
mektedir: "Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. "76 "Herke
sin yöneldiği bir yönü vardır."77 "Her kavmin bir hidayet edicisi var
dır."78 

Burada: 

a - İslam dininin her ırka ve her tabakaya şamil oluşundan ve 

b - İnsanlarm mizaçlan ve ikna edilme vesileleri muhtelif oluşun

dan zaruri bir netice doğmaktadır. O da şudur: Allah'a davet vesile-

73 45. Casiye, 3-5. 
74 51. Zariyat, 20-2ı. 
15 41. Fussilet, 53. 
76 5. Milide, 50. 
77 2 . Bakara,147. 
78 13. Ra'd, 7. 
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leri ve onun varlığının delilleri Kur'an-ı Kerim'de o derece çeşitli ·ve 
mütenevvidir ki her insanın anlayışına uygun gelmiş, bir meslek ve 
metod ihtiva etmiş ve bütün insanlığın meyil ve kabiliyetlerini do
yurmuştur. 

Ebü Hfun.id el-Gazzılli (rahimehullah) Kur'an-ı Kerim'in beşeriy~ti 
İslam dinine davetle nasıl bir metod takip ettiğini, bu mevzuda nasıl 
mücadele ettiğini, getirdiği delil ve burhanların ne türlü karaktere 
sahip olduğunu beyan etmiştir. 

Biz Gazzılli'nin bu husustaki fikirlerini hülasa olarak nakletmeyi 
uygun bulduk. Zira bunlara muttali ve hedeflerine vakıf olmak delil
lerini anlamak için önümüzde geniş ufuklar açacağı gibi, bir kısım 
kelamcıların, Kur'an'ın üslubu, İslam'a daveti ve bunun için delil 
getirmesi mevzuundaki dar anlayışlan sebebiyle düştükleri önemli 
hatalan da önümüze serecektir. 

Gazzali der ki: 

"Kur'an'ın delilleri gıda gibidir, ondan her insan faydalanır. 
Kelamcıların delilleri ise ilaç. gibidir, ondan bazılan faydalanır, çoğu 
zarar görür. Hatta denebilir ki Kur'an'ın delilleri memedeki çocuğun 
da, güçlü kuvvetli yetişkin adaİnın da faydalandığı su gibidir. Diğer 
deliller ise, yetişkin adamların bazen faydalandığı, bazen hastalan
dığı, fakat çocukların asla istifade edemediği yemekler gibidir."79 

Yine der ki: 

"Her şeyden önce bilirımelidir ki mücadele (cidal) Kur'an'da mev
cuttur. "Rabbani yoluna, hikmetle ve güzel öğütle davet et onlarla 
en güzel şekilde mücadele et."SO Ayetin ifadesine göre Allah'a hik
metle, güzel öğütle ve mücadele ile davet edilecek ayn ayninsanlar 
vardır. Allah'ın yoluna öğütle davet edilecek kimselere hikmet meto
du tatbik edilirse zararlı olur, memedeki çocuğu kuş etiyle besle
menin zarar verdiği gibi. Buna mukabil hikmet ehline mücadele 
metodu tatbik edilirse hoşlanmazlar; gelişmiş bir kimsenin insan 
sütünü emmekten hoşlanmayışı gibi. Cidal metodunu, Kur'an'da 
görüldüğü gibi, en güzel şekilde olmayarak yine cidal ehline tatbik 

79 İlcamu'l-Avam, s. 28. 
80 16. Nahl, 125. 
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edene gelince, bu da, hurmadan başkasına alışkın olmayan bedevi
ye buğday ekmeği yedirmeye veya buğday ekmeğinden başka şeye 
alışmamış şehirli yi hurma ile beslerneye benzer. "81 

Gazzali bundan sonra Kur'an'da mevcut birçok delilin kati tasdi
ke götüren deliller arasındaki mevkiinden bahsederek der ki: Kat'i 
tasdik birkaç dereceye aynlır: 

Birincisi: -ki en üstün alanıdır- Şartlan tam olarak mevcut olan, 
asıllan ve mukaddimelen derece derece, kelime kelime yazılmış bu
lunan ve böylece ihtimal sahası ve şüphe imkanı kalmayan "bur
han" ile hasıl olan tasdiktir. Bu en son noktadır, umuroiyetle bir 
asırda bu mertebeye ulaşan bazen de hiç bulunmaz. Eğer kurtuluş 
bö'yle bir marifete bağlı olsaydı kurtuluş da, ona erenler de pek az 
bulunurdu. 

İkincisi: Herkesçe kabul edilip tasdik edilmiş bulunan hususlara 
istinaden kelami delillerle hasıl olan tatbiktir. Öyle ki herkes tara
fından kabul edilen bu hususlar büyük alimler . arasında şöhret 
bulmuş olur. Onlarıninkan çirkin telakki edilir ve onlar hakkında 
münakaşa etmekten insanlar çekinir. 

Bu derece de bazı hususlarda ve bazı insanlar hakkında kat'i 
tasdik ifade eder. O şekilde ki bu tasdikten sahibi başka türlü olabi
leceğini asla düşün.mez. s2 

Üçüncüsü: Tasdilcin hatabi delillerle (4,\.b.:ıJı al.)~') hasıl olmasıdır. 

Bundan, adi mevzularda (yani ilmi olmayan hususlarda) yapılan 
karşılıklı konuşma ve hitaplarda kullanılması adet olan kudreti kast 
ediyorum. 

Bu da çoklan hakkında ilk nazarda ve düşünmeye lüzum kal
maksızın tasdik ifade eder. Şu şartla ki insanın içi, taassupla ve 
delilin gerektirdiği neticenin hilafına yerleşmiş bir itikadla dolu ol
mamalı; dileyici, münakaşa ve şüphe endişesine kapılmamalı ve 
akaid sahasında cedel edenlerin fikirleriyle iftihar eder bulunmama
lıdır. 

81 el-Kıst.ıisu'l-Müstakim., s. 156-157. 
82 el-Kıstiisu 'l-Mı2stakim., s. 157; Mahaklaı.'n-Naztir, s. 46. 
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Kur'an'ın kullandığı delillerden çoğu bu cinstendir.83 

Gazali'nin buraya kadar naklettiğimiz sözlerinden şu neticeye 
varmak mümkündür. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa hitap eder. 
İnsan fertlerinin hepsi feylesof ve kelam alimi olmamıştır, ebediyen 
olmayacaktır da. Öyle ki mukaddime ve n eticeleri arasındaki irtibatı 
ancak mütehassısların anlayabileceği ıstılahı izahlar ve herkesin 
anlayamayacağı ilmi kaideler üzerin müesses akli burhanlan anla
yabilsinler. 

Bundan dolayıdır ki Kur'an'ın hem azınlık olanların alimlerin an
layıp istifade edeceği ilmi ve burhani delilleri, hem de u rouma elve
rişli olan, herkesin alıştığı ve kat'i kabu1 ettiği adi (normal, ilmi ol
mayan) ve makbu1 hususlara istinad eden hatabi delilleri ihtiva 
etmesi zaruri olmuştur. 

Kur'an'ın hedefi, kendisini dinleyenlerin davetine icabet etmesi
dir. Onu anlamayan ona nasıl uyabilir. Bildiği ifade ile ve üslup 
dışında kendisine hitab edilen kimse onu nasıl anlasın?84 

Kur'an'ın gayesi davetine uyulmasıdır. O, bunu gerçekleştirme 
uğrunda her insana, mizacına uygun olan ve diğerlerine nispetle 
daha vazılı olan yolu gösterir. İnsan eğer, kendisi için daha müessir 
ve daha calib-i dikkat olan delil uyarınca daveti kabul edip inarursa 
diğer delil ve burhanlar ard arda kendisine zahir olur. 

İSLAM DiNi'NİN HEDEFLERİ 

Allah Teala her namaz kılana namazında "Fatiha" suresini oku
masını farz kılmıştır. Sahihayn'daas mevcut olan bir hadiste şöyle 
buyrulmuştur: "Fatihatü'l-Kitab'ı okumayanın namazı caiz olmaz." 

Rasülullah (s.a.v.) A'rabi'ye namazın nasıl kılınacağını öğretmiş 
ve ona: " ... Sonra bunu her rek'atte yap (tekrar et)"86 buyurmuştur. 
Yani her Müslüman'ın her gün, Fatiha'yı on yedi defa - farz namaz
lannın rekatlan sayısınca-okuması gereklidir. 

83 İlcamu'l-Avam, s. 56-57. 
84 Şerhıı.'l-Milsayere, s. 47 vd. 

ss Buhfui, Sahih, l, 148; Nevevi, Şerlut Sahihii Müslim, n, 1 1. 
86 Nevevi, Şerhu Sahihi Müslim, Il, 15; Fethil'l-Bari, n, 201. 
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Tereddüt etmemeliyiz ki İslam dini, Kur'an'ın diğer surelerini de
ğil de Fatiha'yı tercih etmekleve-Rabbine yönelip ona niyaz ettiği 
her defasında- onun okunmasını Müslümana emretmekle şunu 
kast etmiştir: Fatiha; İslam'ın büyük manalanndan önemli bir ına
nayı taşır. Öyle ki. Müslümanlar bu manayı anlamalan ve ona sa
rılmalan icap eder. Yine Fatiha'nın her namazda okunması, onun 
İslami hikmetlerden derin bir bikmete irşad ettiğini ve Müslümanla
rın bu bikmeti temessül edip hidayetinden istifade etmelerinin ge
rekliğini göstermektedir. 

Müslim Sahih'indeB7 Ebü Hüreyre'den şöyle bir hadis-i kudsi ri
vayet eder: Ebü Hüreyre der ki: "Rasülullah'ın şöyle buyurduğunu 
işittim: "Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki: Namazı benimle kulum 
arasında ikiye taksim ettim.. ss Kuluma ne dilerse verilecektir. Kulum 

(~IAiı Y.) ~ ~ı) dedi~ zaman Allah Tea.Ia: Kulum bana hamd etti, 

der; (~.Jlı c;>L<J..)lı) deyince, kulum bana sena etti, buyurur; (ıj-lıı ~Y- ~1.1) 

kulum beni ululadı veya tevekkül etti, bana teslim oldu buyurur. 

Kul: (.)_,~· ı iı~lJ ~ iı~l) deyince, Allah: Bu, benimle kulum arasında 

müşterektir, der. Ve nihayet kul: ( f-- ~§:le.·"- ~·it .)!~111J.t> 1,_f' ~iı1~ı u~ı 

)W:ııı ~j i· ~:lr. ıtJ:.:JJı) deyince Allah Tea.Ia: İşte bu, kuluma aittir, ku

luma her istediği verilecektir, buyurur." 

Bizderiz ki: Rasülullah (s.a.v.)'dan -Cenab-ı Hak'tan rivayet ede
rek- sadır olan bu hadis Fatiha suresini tefsiri sayılır. O, bununla; 
İslam dininin, Müslümanın dikkat nazannı çekmek ve ehemmiyetin 
anlatmak istediği manayı göstermekte ve Fatiha'nın tekrar tekrar 
okunmasının hikmetine işaret etmektedir. 

Fatiha Suresi'nden; faide ve semeresi doğrudan doğruya musaili

ye ait olan kısım, musailinin dua ve niyaz içinde okuduğu ( 1~ı u~ı 

1'-f' ~iı) ayetidir, geri kalan ayetlere gelince, onlar; sena, ta'zim, Al

lah'a teslimiyet ve sonra da Allahü Tea.Ia'nın birliğini itiraftan iba-

87 Nevevi, Şerhu Sahfhi Müslim., II, 15. 
88 Burada "Salat=Namaz"dan maksat "Fatiha Suresi"dir. 
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rettir. O birlik ki onun ilk semerelerinden biri de aziz ve celil olan 
O'nun tek yardım ve hidayet kaynağı olduğu hakikatidir. 

O halde istikamet ve dosdoğru yola (sırat-ı Müstakim'e) uymak ... 
evet, Fatiha suresiyle namaz kılanın nasibi budur. 

Bu; aşılması güç, elde edilmesi nadir olan bir şeydir. İnsanların 
kemal derecesine vasıl olmalarına mani olacak aczleri, onları saptı
racak veya kemal yürüyüşüne ayak uydurmaktan alıkoyacak tem
bellikleri mutlaka olacaktır. 

Bundan dolayıdır ki istikamete erişebilmek için hidayet talep 
edilmesine ısrar edilmiştir. Musaili-Allah'ın huzurunda her durdu
ğunda-onun yoluna uymayı ilham etmesine, kendisine yardım elini 
uzatmasına ve dalalet yollarından muhafaza buyrulmasına dair dua 
ve niyazlarını telcrar etmektedir. 

Yine bundan dolayıdır ki Rasülullah (s.a .v.)'dan şöyle bir hadis 
rivayet edilmiştir. "Benim saçımı Hud Suresi ağartmıştır." Dediler 
ki: Rasülullah'ın bu sözü söylemesinin sebebi, Cenab-ı Hakk'ın Hud 

Suresindeki (.:.ı_,.ı 4S" ~1.9)= "Emrolunduğun gibi istikamette bulun!" 

ayeti ile kendisine istikamet emretmesidir. 
\ 

Bahis konusu ettiğimiz İstikametten maksad; nefsi doğruluk 
üzerinde bulundurmak, onu bütün tasarruflarında itidale, ifrat ve 
tefritten kaçınmaya sevk etmek ve ona bu işlerde idman yaptırmak
tır. Ta ki nefis bunlara alışsın, ülfet peyda etsin ve iyi hareketler, 
onun karakterlerinden bir karakter ve yaratılışında mevcut olan 
huylarından bir huy imiş gibi kolaylık ve rahatlıkla kendisinden 
sadır olsun. 

Bu manada istikamet, İslam'ın talimatından geniş bir yer işgal 
eder. İslam'ın teşri' sırlan hakkında düşünen kimsenin, istikamet 
prensibi ile yakından-uzaktan alakası olmayacak bir kaide bulması 
nadirdir. 

İstikametın manasını anlatan ve istikamet yolundan aynlınamayı 
teşvik eden ayet ve hadisler, burada sayılması güç olacak derecede 
çoktur. Bundan dolayı Rasülullah (s.a.v.)'ın İslam talimatında 

"Sırat-ı Müstakim"'in yerini beyan eden ve oradan aynlınamayı teş-
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vik eden bir hadisleriyle şimdilik iktifa etmemiz icap etmektedir. 
İbn- Maces9 Cabir b. Abdiilah'tan rivayet eder. Cabir der ki: Biz (bir 
gün) Rasü.lullah (s.a.v. )'ın yanında bulunuyorduk. P~ygamber bir 
çizgi çizdi. Sonra onun sağ ve sol taraflarına ikişer çizgi çizdi. Sonra 
da elini orta çizgiye. koyarak buyurdu ki; işte bu Allah'ın yoludur. 
Peşinden şu ayeti okudu:9o 

( .u.....:. ~~ • <-. ıJ~ .,.: ,, , • ~~'ı· ô • ru , ; r-· ~ ~.,. ,ı,; ~'i-) 
... , ı..r r: ~ r.r-- ~ 'J )At · - ~'.rf " 

İnsanı sırat-ı Müstakim'e yöneltmek, ona iletmek, delalet etmek, 
onu sapıklık yollanndan ve patikalarından korumak... İşte bu, 
İslam'ın durmadan gerçekleştirmek istediği ve son derece ehemmi
yet verdiği bir gayedir. 

Müslüman hareket ve davranışlan -ki bunlar İslfuni irşadın ken
disi için faaliyet sahası kabul ettiği şeylerdir- ya insanı Rabbine 
ulaştıran hareket ve davranışlardır ki bunlar ibadetleri teşkil eder 
yahut da gerek fert gerek cemaat olsun insanın çeşitli muamelele
rinde kendisi gibi insan kardeşi ile alakalanacağı hareketlerdir. 

Bu esastan yürüyerek İslam hidayeti şu iki sahaya aynlmıştır: 

Birincis i: İslam dininin, Müslüman'la Rabbi arasındaki alakayı 
izah etmesidir. Bu alaka, akaid ve ibadetlerden ibaret olan şahsi, 
dini veeibelerde kendini gösterir. Müslümanlık bu alaka ve müna
sebeti tanzim eder, Müslüman'ı (bir beşer olarak) kendi mahiyeti ve 
keyfiyetinde durdurur. Bu alakanın anlaşılması ve gerçekleştirilme
si bakımından ihtiyaç hasıl olursa, onun için kula, zaman, mekan, 
miktar ve adet tayin eder. 

Hidayetin bu yönü kısa bir irade ile Müslüman'ı, Allah ile olan 
şahsi alaka ve münasebetlerinde "Sırat-ı Müstakim"e ulaştırmayı 
vazife eelinmiştir. 

İkincisi: İnsanın şu hususlardaki alakasını tanzim eder: 

1. insanla Olan Alakası: İslam hidayeti insanın evindeki ailesiyle, 
kendi muhitindeki yakınlanyla, büyük İslam cemiyetindeki Müslü-

89 İbn Mace, Sünen, I, 5. 
90 6. En'am, 153. 



220 Muhammed bin Tavit et-Tanci. 

man kardeşleriyle ve geniş insanlık muhitindeki hemcinsi insanla 
olan münasebetlerinitanzim ve tertip eder. 

2. Kainatla olan Alakası: Müslümanlık; göğü, yeri ve bunlaiın 
arasındaki her şeyi ile kainatın Allah tarafından, insanoğlunun emir 

ve hizmetine amade kılındığını beyan eder. Müslüman bundan isti
fade etmesini, tabiatın istifadeye şayan taraflarını ortaya çıkarıp 
hem kendisinin hem de diğer hemcinslerinin istifadesine arz etme
sini emreder. 

3. Hayatla Olan Alakası: Yine Müslümanlık; insanın, mes'üd ve 

nezih bir hayat yaşamasına, Allah Tea.Ia'nın kullan için yarattığı 
tertemiz nzık ve nimetlerden faydalanmasına teşvik eder. Elini büs

bütün açıp israf etmemesini, yine elini sımsıkı tutup cimriliğe düş
memesini emreder. Müslüman bu konuda da orta yolu tutmalı, bü
tün tasarrufları ve hareketlerinde Sırat-ı Müstakim'den çılanamalı
dır. 

İMAN VE İSLAM 

İnsanoğlu, ihtiyari hareket v~ tasarruflarını idare eden manevi 
bir kuvvete sahip bulunmakla diğer canlılardan aynlır. Bu manevi 

(Batıni=içe ait) kuvveti, insan, hasseleriyle idrak edemez. Onu, ne 
gözü. görür ne de kulağı işitir, ruhani ve insani bir manadır ki bazen 
fikir. bazen de akide ve iman diye de isimlendirilir. 

İnsan, dıştan değil, içten gelen bir kuvvetle idrak edilir. Yanlış 

veya doğru bir fıkirle kumanda altına alınır. Bu fikir doğru olursa 
insandaki her şey doğru, yanlış olursa her şeyi yanlış olur. İnsan 
topluluklarının, hükümetlerinin kuvvet ve otoritelerinin koyduğu 

kanunlar, bunlardan herhangi biri, haklara hürmet edildiği ve vazi
felerin tam manasıyla yerine getirildiği faziletli bir cemiyet kurmaya 
kafi gelmez. 

Gerek ilimde, gerek çeşitli kültürlerin neşredilmesinde imanın 
gördüğü vazifeyi yapabilecek bir şey yoktur. ilim; yapmaya vesile 

olabileceği gibi yıkınaya da alet olabilir. O halde ilmi istihdam eder
ken onu hayırlı tarafa tevcih edecek, şerre ve tahribe alet olmasını 

önleyecek bir murakıba mutlaka ihtiyaç vardır. İşte bu murakıb, 
ancak iman ve akide olabilir. 
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İki türlü iman vardır: 

Birincisi: İnsanın fazilet ve değerine, muhteremliğine ve bunlara 
benzer mücerred mefhumlara inanmaktır. Bu mefhumlara faziletli, 
temiz ahlaklı ve yüksek fıtratlı kişiler hürmet eder, yüceltir. Harici 
ta 'ki bat ve maddi cezadan salim kalsalar bile bu değerlerin icabına 
değerlerin icabıİı.a muhalefet etmekten çekinirler. 

İkincisi: Bütün sırlan valaf ulvi bir varlığa iman etmektir. Ka
nunlar, otoritesini ve manevi tesirini bunun emirleri ve yasaklann
dan alır; insani duygular haya etmek, sevmek veya korkmak sure
tiyle ancak bundan müteessir olur. Bunun neticesi olarak, insan 
dünya hayatı ve ölümden sonra kendisini mes'ud edecek bir hare
ket tarzı tercih eder. 

İmanın bu nevi, kişilerin benliğine en çok tesir eden, avamın ve 
mümtaz insaniann kalbinde en derin iz bırakan, nefsin arzulanna 
ve duygulann değişik isteklerine en fazla mukavemet gösterenidir. 

Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim; ehemmiyetle, insanları, her iki 
nevi ile imana davet etmiştir. Faziletleri ve bütün çeşitleriyle kemal 
sıfatlannı yüceltmiş ve defalarca onlarla ahlaklanmaya davet etmiş
tir. Bunun yanında da Allah'a imanı sık sık emretmişti.r, insaniann 
sırlanna valaf olan bir Allah'a imanı emretmiştir. "Gözlerin hain 
bakışını ve göğüslerin gizlediklerini bilir 0."9ı Kur'an Hz. Muham
med (s.a.v)'e ve ondan önceki Peygamberlere de imanı emretmiştir. 
Oiılar ki "İnsanlann; Allah'a karşı ileri sürecekleri bir hüccetleri 
olamasın diye, müjdeleyici ve uyarıcı olarak"92 kendisi ile beşeriyet 
arasında vasıtalardır." Allah ile peygamberleri arasmda vasıta olan 
meleklere, her şeyi ihata eden ilahi ilmin belirtilerinden biri olarak 
"Kiramen Katibin"e, zaman zaman insanlığa gönderdiği, haynn 
açıklayıcısı ve hayır yollannın lolavuzu kitaplanna ve beşeriyeti.n 
tüm hayatındaki çalışmasının semeresi, insanlığın elinde mevcut 
vesile ve aletlerin tahakkuk ettiremediği tam adaletin gerçekleştiri
cisi olarak da ahiret gününe imanı yine Kur'an emretmektedir. 
Kur'an'da buyrulur: "Allah ve Peygamberine iman edin, Allah'ın sizi 

9140. Mü'min, 19. 
92 4. Nisa, 165. 
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varisi kıldığı maldan Allah yolunda harcayın."93. "Allah'a ve O'nun 
üm.ıni ne bi olan resülüne -ki kendisi de o Allah'a ve onun. sözlerine 
iman etmektedir- iman edin, ona tabi olun. Ta ki doğru yolu .. bul
muş olasınız. "94 

"Allah'a ve onun peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, sa
kmırsanız sizin için büyük müka.fat vardır. "95 "Ey insani~! Hiç 
şüphesiz, Rabbinizden size hak bir peygamber gelmiştir. O halde 
kendi haynıuza olarak ona iman edin. "96 

"Nezdiniz deki (Tevrat'ı) tasdik edici olarak gönderdiğim Kur'an'a 
iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın."97 "Allah'a, Pey
gamberine ve indirdiğimiz nüra (Kur'an'a) iman edin. "98 "Ey iman 
edenler! Allah'a, onun Peygamberine, o peygamberine indirdiği kita
ba ve daha evvel indirdiği kitaba iman (da sebat) edin. Kim Allah'ı, 
meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar 
ederse muhakkak ki (doğru yoldan) uzak bir sapıklığa sapıp gitmiş
tir."99 

İMANIN LttGAT VE ŞERiAT MANASI 

İman lügatte; tasdik demektir. Tasdik ise "Onu doğru söyledin 
dedi" manasında (sadakte) kelimesinden alınmıştır. O halde tasdik, 
lügat, lisan ve sözle doğrulamaktır. 

Bazen "iman" kelimesine ve aynı kökten türeyen diğer kelimelere 
harf-i cer gelir ve sözle tasdik etmek manasından fazla olarak yeni 
manalar kazandırır. İman "ba" harf-i ceri ile kullanılırsa ikrar ma-

nası ifade eder. (Zı~Fi!1 ~.) ~ 41 J;'ı ~ j_,:..jh ~T)ıoo ile ( ~lj ~Jj ~~ ~~ 

93 57. Hadi d, 7. 
94 7. A'raf, 158. 
95 3. Al-i imran, 179. 
96 4. Nisa, 170. 
97 2. Bakara, 41. 
98 64.Teğabün, 8. 
99 4. Nisa, 136. 
100 2. Bakara, 285. 
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~yi ':?~') 101 ve yukanda zikri geçen diğer ayetlerde olduğu gibi bu 

kelime eğer ."lam" ile kullanılırsa iz'an ve kabu1 manasını verir. ( ~ .).O"G 

1_,ipo2 ayetinde olduğu gibi.ıo3 

İmanın şer'i manasma gelince, Kur'an'ın talep ettiği ve yukanda 
geçenlerle benzeri ayetlerde emrettiği mana işte bu m anadır. Bu, 
tasdiki ifade etmekte lügat manasıyla birleşmekle beraber kendisin
den hususi bir tasdik kast edilmiştir. İslamiyet; tasdikin yeri ve 
merkezi olarak insan kalbini kabu1 etmiştir. O halde Şeriat örfünde 
iman; "(Muhammed (s.a.v.)'in getirdiği dinden olduğunu -icmal.en 
de olsa- ilm-i zaruri ile bildiği şeyleri kişinin kalben tasdik etmesi
dir.' O ilm-i zaruri ki onu elde etmek için nazar (tefekkür) ve istidlale 
ihtiyaç hissedilmez ve onu, insanların avam.ı bile aniayabilir. Al
lah'ın birliği, nübüvvet, ahiret, yapılan arnelierin karşılığının görüle
ceği, içkinin haram olduğu, namaz ve zekatın farziyeti v.s. gibi104 

Burada tasdikin manası kabu1 etmek, benimsernek demektir.ıos 
Bunlardan herhangi birini inkar eden kimse peygamberi tekzip et
miş, onu tasdik etmemiş sayılacağından mü'min addedilmez. Fakat 
tefekkür ve istidlal ile bu1unabilecek, içtihad ile idrak olunacak hu
susları inkar eden kimse Rasulullah'ı tekzip etmiş sayılm.ayacağın
dan kafi.r değildir .ıo6 

Şer'i imanın, zikrettiğimiz şekilde tefsiri, onun merkez ve kaynağı 
olarak kalbin nazar-ı itibara alınışı Kur'an'ın ve hadisin delalet ettiği 
bir husustur. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Bunlar o kimselerdir ki 
Alla.lı kalplerine imanı yazmıştır."l07 "Bedeviler: İman ettik, dediler. 
De ki: Siz iman etmediniz, bari teslim olduk deyiniz. İman henüz 

101 64.Teğahün, 8. 
102 29. Ankebut, 26. 
103 Şerhu'l-İhya, II, 234. 
104 Şerhu'l-İhya, II, 241; Şerhu'l-Fıklu'l-Ekber, s. 116-117; Şerhu'l-Adadiyye li'd-

Devuani, s. 206; Şerhu'n-Nesefiyye, I, 176-178. 
105 Şerhu'n-Nesefiyye, I, 176. 
106 Şerhu'n-Nesefiyye, I, 178. 
107 58. Mücadele, 22. 
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sizin kalplerinize girmemiştir. "ıos "Kalbi iman üzere sabit ve mut
main olduğu balde ... "l09 

Hadiste şöyle varid olmuştur: "Ey kalpleri balden bale çeviren 

(Allah), Benim kalbimi, dinin üzere sabit kıl." ııo Yine ashabdan Hz. 
Üsame "La ilılhe illallab" diyeni öldürünce Hz. Peygamber ona "Kal
bini yardın baktın mı?" buyurmuştur.m Rasülullah (s.a.v)'ın ima

nın tarifini yaptığı Cibril Hadisi'nde de söz ve arnelle tefsir ettiği 
"İslam'ın mukabiline imanı koymak suretiyle onun kalben tasdikten 
ibaret olduğunu göstermiştir.ıı2 

Kur'an'ın ifade ve hadislerin delalet ettiği bu esasa binaen bütün 
Ebl-i Sünnet -Ebü Hanife ile Matüridi ve tabileri, Eş'ari ve tabileri

Şer'i imanın mahiyetini izah hususunda görüş beyan ederek mütte
fikan imanın manası sadece kalb ile tasdikten ibarettir, demişler
dir.ıı3 

Şu kadar var ki, kalbde bulunan bu tasdiki sözle ifade ve lisanla 
ilan etmek, imandan ayrılmayan, imanın ancak kendisiyle gerçekle

şebileceği bir cüz'ü ve rüknü müdür? Yoksa i.lcrar, İslam cemaatinin 

bir üyesi sayılması ve İslam'ın dünya ahkclmının icra edilmesi için 
sadece bir şart mıdır? konusunda adı geçen alimler arasında ihtilaf 
çıkmıştır. Bu ihtilafı.n izahı, mezkür zevatın mezheplerini ve dille 

ikrar mevzuunda bu mezheplerine terettüp eden neticeleri bilmemi

zi icap ettirmektedir. 

İman, kalbde mevcut bir manadır, tasdik ise bu mananın ifade
sidir. Bu kalbi tasdik içe ait (batıni) bir husus olup bilinemez. O 

108 49. Hucurat, 14. 
109 16. Nahl, 106; Bkz. Şerhu'l-Fıklu'l-Ekber, vr. 121a-121b; Şerhu'n-Nesefiyye, 

I, 179. 
110 Tirm.izi, Sünen; Ahmed b. Hanbel, Müsned; Şerhu'n-Nesefiyye, ı, 179. 
111 Bu hadisi Müslim Üsame b. Zeyd'den; İbni Mace de lmran b. Huseyn'den 

rivayet etmiştir. Bkz.: Şerhu'n-Nesefiyye, 1,178. 
112 Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, vr. 121a, 121b, 122a; Şerhu'd-Deuuani, s. 206; Şerhu'n

Nesefiyye, !,179; Meyyiire, I, 49. 
113 Bkz. Şerhu'n-Nesefiyye, !,176-179; Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, vr. 115b, 116a, 

116b, 117b; el-Fethu'l-Mübin, 58 ve Htişiyetü'l-Medabiği, s. 58; Şerhu'd
Deuudnf alel-Adudiyye, s. 206; er-Rauzatü'l-Behİyye, s. 23-25; Şerhu'l-İhyti, 
n, 234, 242-243. 
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halde bunun mevcudiyetine delalet edecek bir alameteıı4 ve onu 
ifadelendirecek bir tercümana zaruret vardır. İşte bu tercüman li
sanla itiraf ve ikrar etmektirllS veya bunun manasını ifade eden 
başka bir şeydir. 

Ebü Hanife'den gelen iki rivayetten birine, aynca muhakk:iklerin 
çoğu ile Şemsu'l.-Eimme es-Serahsi'nin kanaatine göre, imanın ken
disinden ibaret olduğu bu kalbi tasdiki lisanla ikrar suretiyle ilan 
etmek imanın rükünlerinden biridir, ondan ayrılmaz. Çünkü iman 
tasdik demektir. Tasdik ise kendisine malum olan şeyleri kabul 
manasma kalb ile olabileceği gibi lisanın, vahdaniyeti ve risaletin 
hakikatini ikrar etmesiyle de olur. Binaenaleyh, imanın mefhumu 
iki ' tasdikten meydana gelince, bunların her biri imanın mefhu
mundan birer rükün sayılır ve iman ancak bu ikisiyle sabit olur. 
Yalnız cebir (ikrah), acz ve benzeri mazeretler bulununca müstesna. 
Bu hallerde sadece kalbi tasdik kafidir. 

Bu görüşü ileriye sürenler diyorlar ki, tasdik'i rükün kabul ettik, 
çünkü şeriat kelimesi Kelime-i Şehadet'i telaffuz etmeyi tasdik ka
bul etmiştir. Ancak lisan ile ikrar eden kimsenin bu ikrarına muha
lif bir söz veya fii1 izhar etmesi müstesna. 116 Mesela, kendisinden 
istendiği halde tekrar etmemeye ısrar etmesi, zünnar bağlaması ve 
puta secde etmesi gibi. m 

Hülasa bu zevata göre imanın iki rüknü vardır: 

Birincisi: Asli rükündür ki, mefhumundan düşmesi asla muh
temel değildir. Bu, peygamberin Allah tarafından getirdiği şeyleri 
kalbile tasdik etmektir. 

İkincisi: Cebir-ikrah, acz ve diğer mazeretler halinde içte iman 
mefhumunun ba.Iô kalmasıyla beraber, düşmesi muhtemel olan 
rükündür ki dil ile ikrardan ibarettir. llS 

114 Şerhu'd-Deuuô.ni, s. 206; Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, vr. 116a, 116b; er-Rauzatü.'l-
Beiuyye, s. 24. · 

115 Şerhu'l-İhyli, II, 234-235. 
116 Şerhu'n-Nesefiyye, I, 176-178; Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, vr. 116a, 117b; Şerhu'd

Deuuani s. 206; Şerhu'l-İhyii., II, 243. 
117 Şerhu'n-Nesefiyye, I, 178-179. 
118 Şerhu'n-Nesefiyye, I, 178. 



226 Muhammed bin Tavit et-Tand. 

Eş'aıi ve ona tabi olan imamlarm çoğu, muhakkiki.nin ekseriyeti, 
Ebü Mansür el-Matüridi ve etbaından bir grup ve· bir rivayete göre 
Ebü Hanife'ye gelince dediler ki: Dil ile ikrar, sadece dünya 
ahkfunını tatbik etmek için aranır bir şarttır.ıı9 

Dil ile ikrar etmek kişiye İslam cemaatine girme, onun istifade et
tiği haklardan faydalanma hakkını kazandırır. Artık onun kanı ve 
malı haramdır, dokunulmaz. Nitekim Ebü Hanife'nin, Müsned'inde 
Cabir b. Abdillah'tan rivayet ettiği hadis buna delalet etmektedir. 
Hz. Peygamber buyurur ki: "insanlarla, "La ilahe illallah" deyinceye 
kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söyleyince, kanlanru ve mal
larını benden korumuş olurlar. Asıl muhasebeleri ise Allah'a ·ait
tir. "120 

Böylesinin namazlarda Müslümanlara imam olması, onlann da 
kendisine uymalan caizdir. Hayatta olduğu müddetçe Müslüman 
muamelesi görmesi hakkıdır. Herkes gibi Müslüman kadınla evle
nir, başkasına olduğu gibi ona da selam verilir, yakınlanndan ölen
lere vfuis olur. Öldüğünde de namazı kılınır, Müslümanlarm kabris
tanma defnedilirve vfuis olunur. 

Böyle bir kişinin mürnin olduğunu diliyle ikrar etmesinden mak
sadı, İslam'ın dünya hayatında diğer Müslümanlara verdiği bu hak
lan elde etmek olunca, imam (devlet reisi) olsun, hakim olsun, 
İslam cemaatinin idaresini deruhte eden zata veya bizzat Müslüman 
cemaate bu ikranru ilan etmesi icab eder ki Müslüman olduğu an
laşılan ve kendisine -yukarıda zikredildiği gibi- Müslüman muame
lesi tatbik edilsin. 

Fakat insan, dili ile ikrardan tasdikinin hem batınına, hem de 
zahirine şamil olmasını ve böylece imanının kemale ermesini murad 
ediyorsa, bu takdirde, bunu insanlara ilan etmesi zaruri değildir, 
sadece kendi başına söylemesi kafidir.ı2ı 

Kişi eğer diliyle ikrar etmez ve şehadet kelimelerini de söylemez
se, fakat -kalbi ile tasdikte beraber- şeriatın emirlerine uyar, onları 

119 Şerhu'd-Devvlinf, s. 206; Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, vr. 117b; Şerhu'n-Nesefiyye, 
ı. 179. 

120 Ukıldu'l-Cevahiri'l-Münlfe, I, 17, 146. 
121 Şerhu'l-İhyd, II, 241; Şerhu'l-Fıkhi'l-Ek.ber, vr. 117b; Meyyare, I, 49. 
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yerine getirirse, yasaklarından da kaçmarak terk ederse, bu tutumu 
kalbi tasdilcin ifade ve delili sayı.4r ve dil ile ikrardan onu müstağni 
kılar. 

İkrara mani bir şey bulunursa mesela dilsizin konuşmaktan aciz 
kalışı veya i.krar etmemeye zorlanmış olması vb. böylesinin mürnin 
olduğuna icma' vardır.l22 Hatta Gazali'den naklolunduğuna göre, 
Allah'ı delile istinaden bilen, kalbiyle de tasdik eden, imkan bulun
duğu halde şehadet kelimelerini söylemeden ölen kimse mümin
dir.l23 

Muhaddisler de, Eş'ari ve taraflarının mezhebine yaklaşan bir 
görüşe sahiptirler; dediler ki, dil ile ikrar imanın tamamlayıcı bir 
cü.Z'üdür yoksa rüknü değildir. Bundan şunu kastediyorlar ki llsan
la ikrar etmek, iman meflıumundan hariçtir, fakat imanı kamil kı
lar. Binaenaleyh kim kalbiyle tasdik ve diliyle ikrar ederse onun 
imanı kfunildir. Kim de kalbi tasdikte iktifa eder ve dil ile söylemeyi 
terk ederse, imarıın hakikatine çıkmış ol.maz.l24 

Lisanen ikrar mevzu ile alakah olup onu tamamlayan meseleler
den biri de sigası, lafızları veya onu ifade eden dil (lügat) balamın
dan bu ikrarın metnini tayin etmektir. Bundan dolayı da şehadet 
kelimesinden bahsetmek icap eder. 

KELiME-İ ŞEHADET 

Müslümanlara İslam, iman, ihsan ve elinin h~atini öğretmek 
makamında gelen Cibril Hadisi delalet eder ki, gerek ilk defa eline 
girmekte gerek irtidad ettikten sonra tekrar ona dönüşte olsun, ki

şinin Müslüman oluşunun sıhhati için mutlaka .:ıl J..&.!ı~ .lıı ~! .uı ~ .:ıl J..a.!ıl 

.dıı JJ-"; i.w... cümlelerini aynı lafızlarla söylemesi icap eder. Buna İbn 

122 Şerlw!l-Ftkhi'l-Ekber, vr. 117b. 
123 Şerhu'l-Erbain (el-mensüb li's-Sa'd), s. 91. 
124 el-Fethu'l-Mubin, s. 58. 
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Ömer'in Peygamber Efendimizden rivayet ettiği hadis şehadet .et

mektedir.ı2s · . .&ı JJ-"J i..4:>o.o ı:ıt, .&ı 'J! .uı 'J uf ı_,~? '-"'\:.lı J--ıif uf .;.ı_,.l . 

Bu hadisi bir kısım Şafiler delil edirımişlerclir.l26 Şu var ki 

mezkür hadisi Cabir b. Abdilialı ile Ebu Hüreyre'nin .&ı '1! .U! 'J ı_,J~? 

.&ı JJ-"J i..4:>o.o ı:ıt, ı21 tarzında rivayet etmeleri ~i lafzının kafi geleceği 

gibi Jjl veya o manada başka bir lafzın da kafi geleceğine delalet 

eder. 

Alimierin ekseriyeti ~i yerine Jji veya benzeri bir kelimenin 

kullanılabileceği gibi, diğer kelimelerin de aynı manayı veren lafız-· 

larla değiştirilmesi caizdir, demişlerdir. Bu husustaki delilleri şu
dur: İslam dini insanların Müslüman olmalarını şiddetle arzu eder, 
ta ki mallarını ve canlarını korusun. Bundan ötürü İslami prensip

leri benimsemeye delalet eden her sözü muteber addetmiştir. 

Rasülü Ekrem (s.a.v.), Abdullah b. Revaha'nın cariyesi Sevcia'ya 

şu soruları sorduktan sonra onun Müslüman olduğunu kabul etmiş 
ve Abdullah b. Revaha'ya: "Onu azad et, mü'mindir" buyuimuştur. 

Hz. Peygamber Sevda'ya: "A118.4 nerededir?" diye sormuş, Sevda: 
"Gökte" cevabını vermiş.ı2s Binaenaleyh İslam'a girecek bir kimse

den Kelime-i Şehadet'e delalet edecek herhangi bir söz kabul edile
bilir. Kelime-i Şehadet'in manasını ifade edecek sözün Arapça bir 
lafız olması şart değildir. Bilakis, Arapça'yı konuşabilsin, konuşma

sm, ondan başka herhangi bir dille söyleyeceği söz muteberclir. l29 

Kelime-i Şahadet'le veya o manayı ifade eden bir sözü söylemek

le, Müslüman, İsl~ cemaatinin b~ uzvu olur ve dünyada ona 

İslam alıkarnı tatbik edilir. ı3o Şeriatın tebliğeisi ı? '-"'\:.lı Jıl!i ı:ıi .;.ı .,.-1 

. .&ı J_,....; t..4:>o.o ı:ıt, .&ı 'Jl .uı 'J ı:ıl ı,~ sözü ile bunu telaffuz edene sadece 

125 ez-Zebidi, Uküdu'l-Ceudhiri'l-Münife, I, 17, 146. 
126 İbn Hacer el-Heytemi, el-Fethu'l-Mübfn, s. 55. 
127 ez-Zebidi, a.g.e., I, 17, 146. 
128 İbn Hacer el-Heytemi, a.g.e., s. 55, 56; ez-Zebidi, a.g.e., I, 18. 
129. -Ibn Hacer el-Heytemı, a.g.e., s. 55, 56. 
130. -Ibn Hacer el-Heytemı, a.g.e., s. 55, 56. 



İslam Düşüncesi Üzerine MAKALELER 229 

dünyadaki can ve mal masuniyetinin verileceğini ifade etmiştir, ahi
retteki kurtuluş değil. 131 

Zikrettiğimiz bu hususlar, .mürted veya ilk defa olarak İslam'a 
girmek isteyenler içindir. Evet böylesine eğer konuşabiliyorsa Keli
me-i Şehadet'i veya o manada bir sözü söylemesi vaciptir. Şayet 
konuşmaktan aciz bulunuyarsa işaret ve benzeri bir hareket kafidir. 
Buna da gücü yetmiyorsa Ehl-i Sünnet'e göre kendisinden borç 
sakıtolur. 

İslam cemaati arasında doğru Müslümana gelince, ona gerekli 
olan; ömründe bir defa Kelime-i Şehadet'i söylemesi ve bunu yapar
ken üzerindeki vazifeyi yerine getirmekte olduğunu hatırlaması-

• 
dır.132 

İSLAM AKİDESİ 

İslam akidesi mevzuunda Müslümanlığın gayesi -yukarıda da 
geçtiği gibi:.. mü'mine "Sırat-ı Müstakim"i göstermek, itikad sahasını 
tahdid etmek ve Müslümanın Allah ile olan alakasını izah ve tanzim 
etmektir. 

İslam alddesinin büyük temel prensipleri şunlardır: 133 

1- Allah'a iman, 

2- Peygamberlere iman, 

3- Ahiret gününe iman. 

ALLAH' A İMAN 

Allah'a iman; O'nu ihlas ile biriemek ve ibadeti O'na tahsis etme 
esasına dayanır. Öyle ki bu Tevhid'e şirkin hiçbir nevi karışmamalı
dır. Müslüman, kendisini Allah'a şerik yerine koymaya yelterren 
veya başkası tarafından O'na şerik gösterilmek istenen herkesi ve 
her şeyi ~at'i ve açık bir şekilde reddetmelidir. Yine o, mü'min ile 

131 İbn Hacer el-Heytemi, a.g.e., Meyyare, I, 41, 49. 
132 Meyyare, I, 49. 
133 Gazali, Faysalu't-Tefrika, s. 93; Muhammed Abduh, Hdşiyetu'l-Ad.üdiyye, 

s. 8-9; İşaratu'l-Meram, s. 335; Tefsiru'l-Keşşaj, III, 65. 
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Rabbi. arasında vasıta veya şefaatçi olacak hiçbir varlığı kabul et
memelidir. 

İslam'ın Tevhid akidesi Müslümarn doğrudan doğruya Allah ile 
karşı karşıya getirir. Mü'min ile Rabbi arasında aracı ve şefaatçilere 
hiçbir yer bırakmaz. Bunlar ister insan, ister cemad (cansız varlık) 
olsun, vasıflandıklan veya vasıflandınl.dıklan sıfat ne olursa olsun 
durum aynıdır. 

Bumanadaki Tevhid, İslam'ın unvaru olmuştur. Bunu Jıı 'ıl 411 -ı 

.Jı1 J.,...; ı~ Kelime-i Tevhid'i ifadelendirmiştir. O kelime-i Tevhid ki 

Müslümanlık, onu, insanın ilk İslam akidesini kabul ettiğine alamet 
saymış ve yine onu, yeryüzünün İslam'la müşerref olan her buca
ğında günde beş defa müezzin seslerinin yükselttiği bir ezan yap
mıştır. 

İşte Allah'a yönelip namazında O'na niyaz ettiği her defasında 

günde ı 7 kere her Müslümanın tekrar ettiği .Jıı J.,...; ~~ Jıı 'ıl 41! -ı 

ilahi sözünün manası, bütün . çeşitleriyle şirkten arınmış olan bu 
Tevhid'dir. 

Bununla açık olarak anlaşıldı ki İslam inaruşında insanla Rabbi 
arasında vasıtalara yer yoktur, şayet bu vasıtalar - putlar gibi- ma
hud kabul edilip insanların hayatına tesir ettiklerine inanılır ve 
menfaatlerine nail olmak veya zararlarından korunmak için onlara 
tapılırsa ... Kur'an'da şöyle buyrulur: 

"Hani İbrahim: Rabbim demişti, bu şehri emniyetli kıl. Beni de, 
oğullarımı da putlara tapmaktan uzak kıl."l34 

"Bir zaman İbrahim, atası Azer'e: Sen putlan tanrı mı ediniyor
sun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde 
görüyorum, demişti. "135 

"İsrailoğullan'm denizden geçirdik, şimdi putlarının önünde ta
pagelen bir kavme rast geldiler. Dediler ki: Ya Musa, onların nasıl 
tanrılan varsa sen de bize öyle bir tanrı yap! (Musa): Siz, dedi ne 

134 14. İbrahim, 35. 
135 6 . Enam, 74. 
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cahil bir kavimsinizi Şüphe yok ki bunların, içinde bulunduklan 

(din) helake mahkümdur. ibadet diye yapmakta olduklan nesne de 
boşunadır." 136 

İslam akldesinde bu vasıtalara -sayelerinde .Allah'a yaklaşılan şe

faatçiler kabul edildikleri takdirde- yer yoktur. Kur'an'da şöyle buy

rulur: 

"Onlar Allah'ı bırakıp, kendilerine ne bir zarar, ne de bir fayda 
veremeyecek olan şeylere taparlar. Bir de, burılar (bu putlar) Allah 

yanında bizim şefaatçilerimizdir, derler . .De ki:: siz, Allah'a göklerde 
ve yerde bilmeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Haşa, o şerik 
koştuklan her şeyden çok uzaktır, çok yücedir. "137 

t 

"And olsun, sizi ilk defa (doğumunuzda) yarattığımız gibi (ahiret-

te de) yapay~, teker teker (çırılçıplak) huzuromuza gelec.eksiniz. 
Size ihsan ettiğimiz şeyleri (mallan) sırtlarınızın arkasına bırakmış 
olacaksınız. İçinizde, kendileri hakikaten Allah'ın ortaklan olduğu

nu boş yere iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de şimdi yanınızda görü
yorum. And olsun, aranızdaki bağ parça parça kopmuştur. Hakla

rında kuru zan beslediniz şeyler (putlar) sizden kaybolup gitmiş
tir."13B 

"Yoksa onlar Allah'tan başkasını kendilerine şefaatçi mi edindi
ler? De ki: Hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezler olsalar 

da mı ( şefaat edecekler)? De ki: Bütün şefaat hakkı Allah'ındır. "139 

"Allah'ı bırakıp da taptıklan putlar hiçbir kimseye şefaat etmek 

salahiyetine malik değildir. Hakkı ile bizzat bilerek şefaat edenler 
müstesna."l'IC 

"Gözünü aç, halis din Allah'ındır. O'nu bırakıp da kendilerine bir 
takım dostlar edinenler derler ki: Biz, bunlara ancak bizi Allah'a 
daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz, şüphe yok ki, Allah onlar 

arasında, ihtilaf edegeldikleri şeyler hakkında, hükmünü verecektir. 

136 7. A'raf, 138-139. 
137 10.Yunus, 18. 
138 6. Enam, 94. 
139 39. Zümer, 43-44. 
140 43. Zuhruf, 86. 
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Muhakkak ki, yalancı, alabildiğine kafi.r olan o-kimseleri Allah doğ

ru yola iletmez."141 

Ha.Iık ile mahh1k arasındaki aracılık İslam alddesinde ·reddedil
miştir. Çünkü bu bir nevi şirktir, .Tevhld'in safiyet ve sıhhatini h;a

leldar eder. 

Kur'an şöyle der: 

"Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şeyi eş tutmayın."l42 

"Kim Allah'e eş katarsa hiç şüphe yok ki Allah ona cenneti ha
ram kılar. Onun varacağı yer ateştir. "143 . . 

"Kim Rabbi'ne kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa güzel amel işle-
sin ve Rabbine ibadette ortak tutmasın."l44 

"Onlar Allah'a, insanları O'nun yolundan sap~ak için, eşler, 
benzerler tuttular. De ki: Şimdilik eğlenin, çünkü nasılsa dönüşü
nüz, hiç şüphesiz ki a:teşedir."l4S 

Allah nezdinde şefaatçi edinmek, O'nun adaletinden şüphe ~t
mek, O'nun ihatalı ilmini takdir etmemektir. Allah is~ şöyle buyu

rur: 
"Şüphesiz ki Allah, insanlara.hiçbir şeyle zulmetmez."I46 

"Senin Rabbin kullarına asla zulmedici değildir."l47 

"Allah, zerre kadar bile zulmetmez."l4S 

"İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapmışsa onun sevabını göre
cek, kim de zerre ağırlığınca şer yapmışsa onun cezasını göre

cek. "149 

141 39. Züıner, 5. 
142 4. Nisa, 36. 
143 5. Maide, 72. 
144 18. Kehf, 110. 
145 14. İbrahim, 30. 
146 10. Yunus, 44. 
147 41. Fussilet, 46. 
148 4. Nisa, 40. 
149 99. Zilzal, 7-8. 
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Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde beyan etmiştir ki İslam pey
gamberinin Allah'tan alıp insanlığa tebliğ ettiği bu Tevhid akidesi, 
İslam'dan önce bütün peygamberlerin Allah tarafından milletiere 
tebliğ ettikleri akidenin aynıd.ıF. Bu akidenin esaslannda hiçbir pey
gamber ötekinden ~ynlmamıştır. Bu hakikatin izahı meyanında şu 
ayetler vardır: 

"İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. (Torunu} Yakub da (öyle 
yaptı}: "Ey oğullarım, Allah sizin için (İslam} dinini beğenip seçti. O 
halde siz de başka değil ancak Müslümanlar olarak can verin (dedi). 
Yoksa (ey Yahudiler}, ölüm Yakub'un önüne geldiği vakit siz de ora
da hazır mı idiniz? (hayır} o, oğullarına: Benim ölümümden sonra 
neye ibadet edeceksiniz? Dediği zaman onlar: Senin tannna ve ba
baların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın bir tek tarırı olan Allah'ına 
ibadet edeceğiz. Biz oıra tes~ olmuşuzdur, de~şlerdi." ıso 

"Allah, ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara, Allah'ı bırakıp da beni ve 
anaını iki tarırı edininiz diyen sen misin? Dediği zaman o, şöyle de
di: Seni tenzih ederim ya Rab; hak1am olmadık bir sözü söylemekli
ğim bana yakışmaz. Eğer onu söyledimse elbette bunu bilmişsindir. 
Benim içimde olan her şeyi sen bilirsin. Ben ise senin zatında olanı 
bilmem. Şüphesiz ki gaybları haklo.yla bilen, Sensin Sen. Ben onla
ra Senin bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Sadece, benim 
de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim."ısı 

· "0, dini doğru tutun, onda tefrikaya düşmeyin, diye dinden hem 
Nuh'a tavsiye ettiğini, hem sana vahyeylediğim.izi, hem İbrahim'e, 
Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi sizin için de şeriat yaptı."152 

"Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik (yani hiçbiri 
müstesna değildir} ki illa ona şu hakikati vahyetmişizdir; Benden 
başka hiçbir tarırı yok. O halde Bana ibadet edin. "153 

Bu ve bundan başka ayetler delalet eder ki ana itikad prensipleri 
bakımından din, Allah'ın vahyine mazhar olmuş hiçbir peygamber 

ıso 2. Bakara, 132-133. 

ısı 5. Maide, 116-117. 

ısı 42. Şüri., 13. 

ısJ 21. Enbiya, 25. 
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devrinde değişmemiş, ayrılık bile arz etmemiştir. Bilakis bütün pey

gamber risaletin başlangıcından itibaren bu sabit ana prensipiere 
davet hususunda ittifak etmişlerdir. 

Bu, din mantıkında başka türlü olmasına imkan olmayan bir te

tabuk (uygunluk)tur. Çünkü bütün peygamberlerin zuhur ettiği 

kaynak tektir. O da hepsine vahyedilen vazife ve talimatın kayna

ğından ibarettir. Bundan dolayı peygamberlerin risalet esaslan 
birleşmiş, teferruatın birçoğunda da birbirine benzemiştir. O halde 
açıktır ki İslam dini, Allah tarafından vahyedilen bir din olması iti

bariyle beşeriyeti Tevhid akldesine davet etmekte yalnız başına de
ğildir. Şüphe yok ki, İslam'dan önce gelen bütün peygamberler de -
temel ve esaslan biUrnnından aynı olan- bu tevhid alddesine üro
ınetlerini davet etmişlerdir. 

Bundan ötürü, İslam'ın kitabı olan Kur'an şöyle demiştir: 

"Hak din, Allah indinde İslam'dır. Kftap verilenler (başka suretle 
değil) ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtirastan 
dolayı, ihtilafa düştü. "154 

"Kim İslam'dan başka bir ·din ararsa ondan asla kabul olun
maz."ıss 

Çünkü İslfu:n dini, itikad esaslan bakımından, kendinden önceki 
peygamberlerin davet ettikleri şeye davet etmektedir. Kim İslam 
davetini kabul ederse esaslan değişmeyen ve bütün peygamberlerin 
çağırdığı Allah'ın sabit dinine girmiş oluyor. İslam'ı kabul eden, ilahi 
dini kabul etmiş olur. İslam'dan başkasını talep eden ise, bütün 

peygamberlerin davet ettiğinden başkasını talep etmiş olur. Yani o, 
Allah nezdinden vahyedilen dinlerdeki itikad esaslarından çıkmış 
olur. Elbette ki böylesinden kabul olurımayacağı bedihidir. 

Bütün peygamberler Tevhid alddesini müjdelemiş, onu halis ve 
saf olarak ümmetierine tebliğ etmişlerdir. Fakat zaman geçtikçe 

beşeriyet -kasıtlı veya kasıtsız olarak- onun esaslarını anlamakta 
kusur göstermiş, onu asli manalarından uzak bir şekilde tefsir et
miş, güzelliği.ni bozmuş ve safiyetini kaybettirmiştir. 

154 3. Al-i imran, 19. 
155 3. Al-i imran, 85. 
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Nihayet İslam elini geleli. Müslümanlık Tevhid alddesini te'kid 
etmiş onu şirk şaibelerinden temizlemiş, ulühiyet ve Tevhid'in haki
katini anlamak mevzuunda beşeriyetin, içine düştüğü hatalan dü
zeltmiş, nübüvvet ve Nebi'nin hakikatini beyan etmiş ve nübüvvetin 
derece ve mevkiini tahclid edip açıklamışbr. 

Rasülullah (s.a.v) peygamber olarak gönderildiğinde ilahi dinlerin 
saJikleri çeşitli mezhep ve frrkalara ayrılmış bulunuyorlardı. Onlar 
Tevhid yolundan sapmış ve onun esaslarından ayrılmışlardı. Ehl-i 
Kitap Allah'ın ahkfunının bir kısmını tebliğ etmiş, kendiliklerinden 
te'viller icad etmiş ve bunlan ilahi kitaplara kanşbrmışlardı. Bunlar 
Kur'an'ın şu ayetlerde zikrettiği kimselerdir: "Ehl-i Kitap'tan öyle bir 
güıUh vardır ki, Kitab'ta olmayan bir şeyi, siz Kitab'tan sanasıruz 
diye Kitab'a doğru eğip bükerler. Halbuki o, kitaptan değildir. 'Bu, 
Allah katındandır' derier, o ise Allah katından değildir. Allah'a karşı, 
kendileri bilip dururken yalan söylerler. "156 

"Artık elleriyle kitabı (Tevrat'ı yalan yanlış) yazıp da sonra onu az 
bir paha ile satabiirnek için, 'Bu Allah katındandır' diyegelenlerin 
vay haline!.. Vay ellerinin yazdıklarından başlauna geleceklere! Vay 
şu kazanmakta olduklan (rüşvet, günah yüzünden) onlara!. .. "l57 

Görüldüğü üzere bu grubun sapıklıklan çoğalmış, akide ve amel 
sahasına yayılmıştır. 

Onlardan eliğer bir grup var ki peygamberlerin kendilerine getir
elikleri Tevhid'in manasım bozup çirkinleştirmiş, onu yanlış anla
mışlar ve böylece ulühiyetin hakikatini anlamakta doğru yoldan 
aynlıp sapmışlardır. Kur'an onlar hakkında şöyle der: 

"Yahudiler, 'Üzeyr Allah'ın oğludur' dediler. Bu, onların ağızlany
la (geveleclikleri cahilce) sözlerdir ki bununla daha evvel küfredenle
rin sözlerini taklid ediyorlar. Hey Allah kahredesi adamlar! Haktan 
batıla nasıl da çevriliyorlari Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahip
lerini, Meryem'in oğlu Mesih'i tanrılar edirıdiler. Halbuki bunlar da 

156 3. Al-i imran, 78. 
157 2. Bakara, 79. 
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ancak bir olan Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrçılunma

mışlardı. "158 

Ehl-i Kitap'tan başka bir grup için Kur'an şöyle der: 

"Bakmadın mı şu kendilerine kitaptan biraz nasip verilenlere? 
Kendileri Haç'a, şeytana inanıyorlar, diğer küfredenler için de, 'bun
lar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır' diyorlar. Onlar Al
lah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. "159 

Cenab-ı Hak, Tevhld akidesini, şirk ayıplarından arınmış olarak 
ve apaçık bir şekilde izhar etmeyi murad edince Rasulünü hidayet 
ve hak din ile göndermiştir. Allah'ın; malılukatı hakkındaki kanunu 
(sünneti) hep böyle cereyan etmiştir. Ne zaman cehalet karanlığı 
şiddetlenmiş ve hakkın nişaneleri gizli kalmışsa·, O, insanlığa bir 
peygamber göndermiş ve bu peygamber de onları arnellerinde ve 
akidelerinde "Sırat-ı Müstakim"e iletmiştir. 

Aziz ve Celil olan Allah, İslam dinini akide ve amel bakımından 
Rasülü Muhammed'e (s.a.v) indirdiği kitapta izah etmiştir. Rasülü
nün vazifesi de, kendisine vahyettiği dinin kaide ve meselelerini 
tebliğ ve vahyin izaha muhtaç olan taraflarını tefsir olarak tayin 
etmektir. Aşağıda mealieri zikredilecek ayetler Kur'an'ı vasıflandır
makta ve Rasülullahın vazifelerinin ana hatlarını çizmektedir: 

"Bu bir kitaptır ki insanları Rablerinin izniyle karanlıktan aydın
lığa, O yegane gcilib, hem de layık olan Allah'ın yoluna çıkarman 
için onu sana indirdik." l60 

"Ey Peygamberi Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer yap
mazsan Allah'ın elçiliğini ve tebliği ifa etmiş olmazsın."ı6ı 

"(Habibim) biz sana da Kur'an'ı indirdik. Ta ki insanlara, kendile
rine ne indirildiğini açıkça anlatasın."I62 

158 9. Tevbe, 30-31. 
159 4. Nisa, 51-52. 
160 14. İbrahim, ı. 
161 5. Mıüde, 67. 
162 16. Nahl, 44. 
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"Sana bu kitabı her şeyin apaçık bir beyanı olmak üzere indir
dik."ı63 

Raslllullah (s.a.v), tebliğ ve açıklanması, uhdesine tevdi edilen 
emaneti tebliğ edince ibadetin sadece Allah'a tahsis edilmesine da
vet etti. Başkasına ibadet edenlerin, Allah'ı yanlış bilip O'nun kad
rini hakkıyla takdir etmeyenlerin, Nübüvvet ve Nebi'nin manasını 
tahrif edenlerin ve melekleri yanlış anlayanlann hata içinde bulun
duklarını ilan etti. 

Beşeriyetin hakkıd.ır, evet, Kur'an-ı Kerim'in hitab edip kendi 
prensiplerini kabule davet ettiği, Allah'tan başka taptıklan şeyleri 
reddettiği ve ulühiyet, nübllvvet, metaikenin mahiyeti hakkındaki 
tasavvurlarını yine Kur'an'ın hatalı bulduğu beşeriyetin hakkıdır ki 
Kur'an'ın kendi akideslııi.n izahını ve tahdidini.istesin; İslam'ın, iba
deti kendisine tahsis etmeye davet ettiği tannnın hakikatini anlasın, 
O'nun sıfatlanru, bu alemle olan alakası ve saireyi sorsun. Tekrar 
edelim: İnsanlığın bu mevzularda izah ve tarif isteyip cevap bekle
rnesi kendi hakkıd.ır. Bundan dolayı Kur'an'ın ana vasfını teşkil 
eden "Hidayet" ve "Beyan" vasıfları, onun beşeriyete cevap vermesi
ni, insanlığı hakka hidayet etmesini ve ıslah alddesini doğru olarak 
anlamak için muhtaç olunan hususlan ona izah etmesini gerekli 
kıldı. Nitekim böyle olmuştur. Mekke'de nazil olan ayet ve sureler -
ki bunlar Kur'an'ın birinci kısmıru teşkil eder- İslam'ın alddesini 
tayine, ulühiyet ve nübüvvetin manasını izaha, meleklerin hakikat 
ve mahiyetini bildirmeye ve buna benzer İslam'ın akide sahasını ve 
esasıarım tayin ve tespit eden hususlan açıklamaya önem vermiştir. 
Yine Mekki ayet ve sureler, bütün peygamberlerin ittifaken Allah'tan 
naklettikleri itikad esaslarına sızan hatalan da beyan etmiş ve bun
ları tashih etmenin yolunu göstermiştir. 

Allah Teiila'nın, risaletin vazüelerinden olarak tayin ettiği, tebliğ 
ve teybin (açıklama) vasıfları da Rasülullah (s.a.v)'ın bu akidenin 
kaidelerini açıklamasını ve onun erkanını tarif etmesini gerektirdi. 

163 16. Nahl, 89. 
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Meşhur Cibril hadisindel64 bizzat Cebrail (a.s) Rasülullah'a İslam'ın 
ve imanın hakikatini sorar: 

" ... Ya Muhammed! Bana İslam'dan haber ver." Rasulullah (s.a.v) 
şöyle buyurdu: 

"İslam; Allah'tan başka tanrı olmadığına ve Muhammed'in Al
lah'ın rasülü olduğuna şehadet etmen, Namazı kılınan, Zekatı ver
men, Ramazanda oruç tutman ve yol bakımından gü.cün yeterse 
Kabe'yi ziyaret etmendir. n 

Cebrail dedi: "Bana imanı anlat." Rasülullah (s.a.v) şöyle buyur
du: 

Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve alıret gü

nüne iman etmen, ayrıca hayrı ve şerri ile birlikte kadere inanman
dır. 

Cebrail tekrar sordu: 

Bana ihsan'ı tarif et. Buyurdu ki: 

Allah'a, O'nu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer sen O'nu 
görmüyorsan, O seni görmektedir ... " 

İslam'da kadri yüce olan bu hadis ile İslam'ın şartları, imanın 
esasları ve ilisanın yolu anlaşılmış, Müslümanlığın insandan ger
çekleştirmesini istediği gayeler de vuzuha kavuŞmuş oldu. 

Bu hadiste dikkat edilmesi gereken ilk husus, bunun İslam 
evamirini iki kısma ayınnış olmasıdır: 

I-Mahalli kalb olan iman ve itikad kısmı (akide), 

2-İnsan uzuvlarının yerine getireceği amel ve hareket kısmı. Bu
na Müslümanların örfünde "şeriat" denir. 

Böylece İslami talimat, Müslüman'ın itikadında da tarz-ı hareke
tine de şamil olmuştur. Müslüman -itikad ve amelinde- inanır ve 
amel ederken ihlaslı olmakla mükelleftir. İslam dininin emrettiği her 
ameli, Müslüman'ın; kalbi, aklı ve uzuvları ile beraber eda etmesi 
icap eder. Bütün bunlar, bir arnelin edasında daimi iştirak halinde 
olur. Uzuvlarının yaptığından kalb gafi.l olmazsa, işte bu ihsandır. 

164 Nevevi, Şerhu Sahihi Müslim, I, 202; İbn Hacer el-Heytemi, el-Fethu'l-Mübfn, 
s. SO vd. 
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İhsan; ancak müminlerinin_ havassırun ihraz edebildiği üstün bir 
derecedir. Onların Allah'a ve Allah'ın evamirine imam o dereceye 
vasıl olmuştur ki yaptıklan işleri yaparken kendilerini Allah'ın hu

zurunda farz ederler. O, kendilerini ve hallerini görmektedir. Bu, 
mümine, vazifesini en kamil bir şekilde yapmasını sağlayan bir ha

lettir. 

Akide ile şeriat -beraber olarak- İslam'ın hakikatini teşkil eder
ler. Akide ile şeriat müslümanın aklı, kalbi, hayatı ve davranışlann

da gerekli yerini almadıkça İslam'ın hiçbir mana ve hakikati kal

maz. 

Akide şeriatın, üzerinde bina kılındığı esastır. Şeriatın muhte
remlİğini, kanunianna riayeti ve mücibi ile amel etmeyi - hariçten 

herhangi bir kuvvetin yardımına muhtaç olmaksızın- telkin eden 
manevi kuvvet de O'dur. 

Şeriat, akide sebebiyle kalpte hasıl olan ihtisas ve infialata bir 
cevaptır. Akide ve şeriatın ikisi tahakkuk edince kurtuluş yolu da 

tahakkuk etmiştir. Eğer bunlardan biri geri kalırsa İslam'ın naza
rında kurtuluş bahis konusu değildir. 

Bir de şu ayetleri görelim: 

"Hakikaten iman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara 
gelince onların konaklan Firdevs cennetleridir. Bunların içerisinde 
ebedi kalıcılardır onlar. Onlar oradan ayrılmak da istemezler."l65 

"Gerek erkek, gerek kadın kim, mümin olarak iyi amel ve hare
kette bulunursa hiç şüphesiz onu (dünyada) çok güzel bir hayat ile 

yaşatırız ve o gibilere herhalde yapageldiklerinin daha güzeli ile ecir 
veririz. "166 

"Andolsun asra ki muhakkak insan kat'i bir ziyandadır. Ancak 
iman edenlerle güzel güzel hareketlerde bulunanlar, bir de birbirine 
hakla. tavsiye, sabn tavsiye edenler böyle değildir .. "l67 

165 18. Kehf, 107-108. 
166 16. Nahl, 97. 
167 103. Asr, 3 . 
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Bu ayetler, İslam dininde akide ile şeriatın her birinin ehem.miye
tine ve aynimayacak şekilde birbirine bağlı bulunduğuna açıkça 
delalet etmektedir. 

İslam'ın gerek akide, gerek şeriat alanındaki talimatına muhatap 
olanların hepsi, onun kendilerine tanıdığı haklar ve yerine getiril
mesini istediği vazifeler hususunda müsavidir. Burada erkek ka
dından, reisidare edilenden ve zengin fakirden tefrik edilmez. Bila
kis Müslümanlık herkesi Allah'ın yanında aynı dereceye indirir. 
Onları, renkleri, riyasetleri, zenginlikleri, soy veya şerefleri Allah'a 
yaklaştırmaz. Ancak imanları, istikametleri ve salih arnelleridir ki 
derecelerini onun nezdinde yükseltir. Bu prensipierin beyanı konu
sunda Kur'an-ı Kerim şöyle der: 

'"Ey insanlar! Biz sizin her birinizi bir erkekle bir dişiden yarattık, 
sizi küçük küçük kollara, büyük büyük kabilelere ayırdık ki birbiri
nizi tanıyasınız. Şüphe yok ki, sizin Allah nezdinde en kıymetliniz 
en çok sakınanınızdır."16B 

'"İş, ne sizin kuruntularınızla, ne de kitapların kuruutulan ile 
olup bitmiş değildir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o 
kendisine Allah'tan başka ne bir yar ne de bir medetkar bulamaz. 
Erkek veya kadın kim mü'min olarak güzel arnellerden işlerse, işte 
onlar cennete girerler. Bir çekirdeğin çukurcuğu kadar bile haksız
lığa uğratıl.mazlar." 169 

Geçen bütün bu ayetlerden açık olarak anlaşılır ki Müslümanlık 
ferdi ve şahsi mes'üliyeti nazar-ı itibara alır. "Herkes kazancı mu
kabilinde bir rehindir."l70 

"Her nefs, kazandığı şey mukabilinde bir rehindir." l7 ı 

"Kim iyi amel ederse,. bu, kendi lehine; kim kötülük ederse bu da 
kendi aleyhinedir."ın 

168 49. Hucılrat, 13. 
169 4. Nisa, 123-124. Bu iki ayet, sadece muayyen bir peygambere irıtisap 

etmekle kurtuluşa ereceklerirıi sananıann vehmini izale etmek içirıdir. 
170 52. Tür, 21. 
171 74. Müddessir, 38. 
112 45. Casiye, 15. 
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"Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Ne babanın eviadına ne de 
bizzat evladın babasına hiçbir şeyle fayda veremeyeceği günden de 
korkun."173 

Yukanda işaret ettiğimiz bir hususu burada biraz izah etmek ye
rinde olacaktır. İslam dininde kadın da, erkeğin mükellef bulundu
ğu hususlarla mükelleftir. Kadın dini yönden mes'ül bir varlıktır. 
Erkek, nasıl akide meseleleriyle ve çeşitli Salih arnellerle mükellefse 
kadın da aynen onun gibi mükelleftir. 

Kadın evlenlııce dini mesüliyeti kocanın dini mesüliyetinden ay
n ve müstak:ilclir. Kadın sa)iha olursa, koc~ itikad bozukluğu ve 
eksikliği onun mesüliyetine tesir etmez. Bunun aksi, kadın kötü 

• olursa, kocasının iyiliği qna fayda temin etmez. 

Bunu Kur'an-ı Keıjm'in şu ayetleri ifa9e etmektedir: 

"Allah küfredenlere Nuh'un kansı ile Lüt'un kansını misal olarak 
gösterdi. Onlar kullanınızdan iki iyi kulun nikahı altında idiler. 
Böyle iken hainlik ettiler de, o iki zevc onlaiı. Allah 'ın azabından 
hiçbir şeyle kurtaramadılar. O iki kadına ateşe girenlerle beraber siz 
de girin denildi. Allah, iman edenlere de Firavun'un kansını bir mi
sal olarak irad etti. O vakit o kadın, 'Ey Rabbim, bana nezdinde, 
cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavn'dan ve onun fena amel ve 
hareketlerinden kurtar. Beni o zalimler güruhundan selamete çı
kar.' demişti."174 

İSLAM AKİDESİNİN KARAKTERi 

Yukanda da geçtiği üzere İslam akaidinin büyük esaslan üçtür: 
a) Allah'a iman, b) Nübüvvete iman, c) Ahiret gününe iman. 

Bundan şunu kastediyoruz: Bu üç husus her müslümanın ina
nacağı iman esaslandrr. Bunlardan birini bile inkar eden kimse ne 
mürnin ne de müslimclir. Burada İslam akidesinin özellik ve karak
terini ta.m bir vuzuh ile izah etmemiz icap eder. 

173 31. Lolanan, 33. 
174 66. Tahrün, 10-11. 
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Bir dini meselenin akide meselesi sayılabilmesi için ehemmiyet 
ve vücub bakımından dinin nazannda yüksek bir seviyeye yükselip 
itikad edilmesi gerekli hususlardan olabilmesi için onda iki şeyin 
mutlaka bulunması icap eder. 

Birincisi: Kur'an-ı Kerim'in vazılı ve tevile ihtimali olmayan ayet
lerinin ona iman etmenin gerekli olduğuna ittifak etmesi. 

İkincisi: İslamiyet'in başlarıgıcından bugüne kadar onu kabul 
hususunda Müslümanların ittifak etmesi. 

Kur'an ayetlerinin, anlaşılmasında tevile ihtiyaç hissedilmeyecek 
şekilde açık ibarelerle itikat ve iman edilmesini emrettiği, Müslü
manların, kabulünde ittifak edip, aralannda asırlar boyunca zuhur 
eden ihtilaf nevilerinden hiçbirinin haklanda vaki olmadığı, evet, bu 
iki şartın tam mevcut olduğu her şey İslam akidesidir. Ona iman 
etmek gereklidir, onun tümünü veya bir kısmını inkar e<3:en mümin 
değildir. 

Başka bir ifadeyle, iman esaslanndan herhangi birini -ki bu, yu
karıda zikredilen iki sıfatın toplandığı şeydir- inkar eden veya bun
ların hepsini reddeden kimse mümin sayılmaz. Buna mukabil bu 
esasları kabul eden müminlerden,sayılır. 

Bunun neticesinde bizim iki hususu birbirinden tefrik etmemiz 
icap eder: 

Birincisi: İslam akidesinin maddesi ve kendisidir. Yani müslü
manın itikad edeceği şu hususlar: 

1-Allah'ın var olduğu, sıfatları bulunduğu ve O'nun yaratmış ol
duğu (Allah'a iman). 

2-Allahın insanlara Resuller ve Nebiler gönderdiği, bunların so
nuncusunun Muhammed (s.a.v) olduğu, hepsinin de ilahi talimatı 
insanlara tebliğ ettiği, Allah ile peygamberleri arasında aracılık ya
pan meleklerin bulunduğu ve bunların ilahi vahyi peygamberlere 
ilettikleri, meleklerin; malılukatın arnellerini murakabe ettiği (nü
büvvete iman). 

3-Dünya hayatından sonra ahiret hayatı bulunup orada insanın, 
dünyada işlediği hayır ve şenin neticesini bulacağı (ahiret gününe 
iman). 
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İkincisi: Müslümanlar bu akide maddesini nasıl anlamışlardır. 
Yani onlar Allah'ın sıfatıarını nasıl anlamışlar, bunlar zat üzerine 
zait midir yoksa zatın aynı mıdır? Tevhid'in tabiatını nasıl anlamış
lar, Kuran'ın malıluk olup olmadığı hususunda ne düşünmüşler, 
kulların işleri Allah'ın yaratması ile midir yoksa. bizzat kendi yarat
maları ile midir? Müslümanlar "İsra" hadisesini nasıl anlamışlar? 
Ruh ile mi olmuş ceset ile mi? 

Akidenin maddesini ve imanın üç büyük esasını teşkil eden bi.: 
rinci kısımdan Kur'an ve hadis bahsetmiş, her tarafa yayılmış ve 
zarure~en bilinir hale gelmiştir. Müslümanlar arasında yaşayan her 
Müslüman bilir ki bunlar İslam dinindendir. Bu konularda kim 
Ras'uıüllah'ı tasdik eder ve bunlara inanırsa mü~ sayılır. Bunları 
kısmen veya tamamen inkar eden de peygamberin, Allah'ta.ı;ı getirip 
tebliğ ettiği hususlard·a tekzip etmiş ve Miıhammed (s.a.v)'i tekzib 
eden; dinden olduğu zaruri olarak bilinen hususlan: inkar eden 
kimse ise kafirdir. 

İkinci hususa gelince; yani Müslümanların bu esasları anlayış 
şekilleri ve bu anlayışta ihtilafları, İslam · cemiyetinde kültür geliş
meleri ile meydana gelen akide maddelerine aiit kemiyet, keyfiyet, 
cevher, araz ... ile Müslümanların bu anlayışları, tahlil ve izahları
her ne kadar muhtelif ve mütenevvi olursa olsun- hiçbir şekilde 
İslam akidesinin maddesine dahil olduğu kabul edilmez. Bu anla
yışlardan herhangi birini inkar etmek, bu izahlardan herhangi biri
ni reddetmek ve tahlillerden herhangi birini beğenmemekle akide 
cevherine hiçbir zarar gelmez. Bu veya şu izahı reddedip, kendi an
layışına _göre tefsir ve izah yapan kimse -hüsn-i niyeti olduğu ve 
delili kuvvetli bulunduğu müddetçe- ne kafir ne de İslam dininden 
hariç addedilir. Ancak, akide maddesini inkar eden ve kendisi inkar 
ettiği şeyin Hz. Muhammed (s.a.v)'in dininden olduğunu bir ilimle 
bildiği halde Rasülüllah'ın Allah'tan getirip haber verdiği hususlar
da tekzip eden kimse teldir edilir. 

Bundan şu neticeye varınz ki İslam akidesinin tafsilat ve teferru
atının anlaşılmasına dair İslam fırkaları arasındaki ihtilaf, bunların 
hiçbirini İslam dininden çıkarmaz, yukanda zikri geçen akide esas
larından birini inkar etmedikçe. Sahibini İslam dininden çıkaran 
ihtilaf; Rasülüllah'ın şu sözlerine uymayan ihtilaftır: 
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"Dikkat ediniz, İsrail oğullan yetmiş iki dini fırkaya aynlmışbr. 
Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya aynlır, hepsi ateştedir, ancak 
biri müstesnal Ashab müstesna olan fırka kimdir? Deyince Rasulul
lah: "Benim ve ashabımm üzerinde bulunduğu yolda bulunan" ce
vabını vermiştir.ı1s 

Hadisin sonu şuna delalet eder ki peygamber ve ashabının üze
rinde bulunduğu, iman ettiği hususlara inanan fırka Allah'ın ·aza
bından k:urtulmuştur. Peygamber ve ashabının, üzerinde bulundu
ğu şeylere iman etmeyen fırka ise ateştedir, kurtuluşa ermemiştir. 

Peygamber ve ashabının, üzerinde bulunduğu ·itikada dair bize 
kadar şüpheden ari olarak vasıl olan şudur: 

1- Bu alemin, kemalin son noktasını ibraz eden bir sanü (yapıcı
sı) vardır ve bu, kemal sıfatları ile muttasıftır. 

2- O, peygamberler göndermiştir ki Hz. Muh~ed (s.a.v) de on
lardandır ve O, Allah'tan haber verdiği şeyler hakkında sadıktır. 

3- İkinci bir hayat, ahiret vardır. 

Bu kadarında bütün İslam fırkalan ittifak etmiş, bunu kabul et
miş, ve bu hususta Rasülüllah'ı tasdik etmiştir. 

'. 

Binaenaleyh peygamber ve ashabının üzerinde bulunduğu aki
deye muhalefet eden, bu üç esasa muhalefet edendir. Böylesi buna 
muhalefet etmekle ya uluhiyeti ya nübüvveti veya ahiret gününü 
inkar etmiş olur. Bunların tümünü veya bir kısmını inkar eden 
kimse ise kafirdir, peygamber ve ashabının itikadından hariçtir. 

İslam fırkalan arasında süregelen -8ıfat-ı ilahi'nin zatın aynı mı 
yoksa ne aynı ne de gayrı olduğu, Allah'ın ahirette görulüp görül
meyeceği, insan, efalinin halıkı olup olmadığı, hüsün ve kubuhun 
akılla idrak edilip edilerneyeceği ve benzeri tafsilat ve teferruata 
dair- ihtilaflara gelince, bu konuda peygamber ashabından menkı:tl 
ve mahfuz bir şey yoktur ki peygamber ve ashabı filan izah tarzını 
kabul etmişlerdi denebilsin. 

115 Bu, Tirmizi'nin rivayetidir. (Şerh, 10, 108) "ashab, müstesna olan fırka ... 
yolda bulunan kimse" şeklinde rivayet eden sadece Tirmizi'dir. Hadis çeşitli 
lafızlarla şu kaynaklarda da mevcuttur: Ebi Davut, Sünen. ll, 503; İbn Mace, 
Sünen. m, 249-250. 
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Bu gibi meselelerdeki ihtilaf isdidlale dayanır. Kendilerine arız 
olacak illet ve fesat balamından ise deliller arasında bir fark yoktur. 
Bundan dolayı ehl-i Sünnet'ten olan fukaha ve mütekemrninin ek
seriyeti ittifak etmişlerdir ki dinden olduğu zarureten bilinen şeylere 
ait olmak üzere ehl-i kıbleden itikatta muhalif fırkalardan hiçbiri 
teldir olunmaz. 176 Birçok ilm-i kelam kitaplannda ve bilhassa müte
ahhir müelliflerin eserlerinden gördüğümüz fırkaların birbirini teldir 
etmesi, İslam'ın ortaya koyduğu prensipleri bilmemek, Müslüman
ların şahsiyetlerine değer vermemek ve hiçbir mesuliyet hissi duy
madan ulu orta konuşmaktır. 

Peygamberin getirip tebliğ ettiği akaid umumiyetle şu çeşitli 

merhalelerden geçer: 

Birinci merhalenin hususiyetleri şudur ki akaidi tebliğ eden pey
gamberden onu direkt alan şahıslar iman ve her sözünde peygam
bere itimad balamından yüksek bir seviyede bulunurlar. Onların bu 
akideye imanı o dereceye vanr ki artık ona itimad ve meselelerini 
gönül rabatı ile kabul etme balamından hiçbir delil ve ispata muh
taç olmazlar. 

İslam dininde bu ilk merhalenin hususiyetleri şöylece göze çar
par. Aslıab-ı kiramın İsla.mi emirleri kabulü ve tatbiki, onun itikadi 
ve arneli talimatını yerine getirmesi, hatta onlar İslam dinini yay
mak ve onu düşmanlarının hilesinden korumak uğrunda canlarını 
Allah yolunda kurban etmişlerdir. Onlar bütün bunları yaparken 
kendilerine tebliğ olunan Allah'ın dini hususunda delil aramamış
lar, burhan istememişlerdir. Çünkü onlar gerçekten iman etmişler
di. İman olduktan sonra delile lüzum yoktu. 

İkinci merhale: Normal olarak peygamberlerin vefatı ve ashab ve 
etbaından ayrılmasından sonra başlar, peygamber, hayatta iken 
sözleri, fiilieri ve şahsiyeti - risalet hareketi ile- mürninleri kuvve-i 
maneviye ile takviye eder. Öyleki; bu, onların imanını kuvvetlendirir 
ve kendilerine· tebliğe sevk eden amillerden biri olur. 

Halife Ebu Bekir devrinde Kur'an-ı Kerim'in cem' ve tedvini ile 
alakah hadiseler de ridde harplerinde hafızlann fazlaca şehid düş-

176 el-Meraği, el-Fethu'l-Mubin, s . 61-65. 
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mesinden sonra aslıab-ı kiramın Kur'an'ı cem konusundaki psikolo
jik hallerini tasvir eden güzel örnekler vardır. 

Rasülüllah'ın vefatı ile manevi yardımın kesilmesi, zaaftn başla
ması ve İslfuni tatimatın yok olma korkusundan ibaret olan· _bu 
amiller ki Rasulullah'ın bu sözlerinde görülen vasiyeti de bunlara 

aittir: "Benim sözümü duyup da kavrayan ve benden işittiği gibi 
onu tebliğ ve eda eden kimsenin yüzünü Allah ak etsin" evet bu 
amillerdir ki aslıab-ı kirarnı gerek Kur'an, gerek kavli ve fiili sünrıet

te yer alan İslfu:ni talimatı kendilerinden sonra gelen tabiin nesiine 
önemle tebliğ etmeye sek etmiştir. 

Tabün de bu talimatı İslam dininin akide ve teşri esaslan olarak 
kabul etmiş ve onu sonrakilere tebliğ etmişlerdir. Fakat İslam'ı tabi

inden öğrenen nesil bu talimatı münakaşasız kabul edecek derecede 
bir iman kuvvetine sahip değildir. Zaman ve İslam ve İslam cemiye
tinin eriştiği değişiklik onları iki şeye muhtaç etmişti: 

1- Bu talimatı tanzim ve tertip etmek. Öyle ki tanzim edilmiş bir 
itikadi mezhebe açıkça delalet etsin ve bunda İslam akldesinin 

esasları muayyen bir şekilde anlaşılmış olsun. 

2- Bu itikadi mezhebinakli delillerle kuvvetlendirilmesi. 

Bu tanzim ve tertibi yapanlar, yaptıklan işi üzerlerine bir vazife 

bilmişler ve bu vazifenin ifasını da Rasülüllah'ın tebliğ vazifesini 
tamani.lamak gibi önemli addetmişlerdir. 

İslam akidesinin kaynağı Kur'an'dır. Bu akidenin hakikatını ve 
rükünlerini anlamak için Müslümanlar ona müracaat ederler. 

Kur'an bir ta1im ve hidayet kitabıdır. Talim ve hidayeti karakteri.' 
vazifeleri, insanlara getirip tebliğ etmekte tedric ve teenni ile hareket 
etmeyi gerektirir. Ta ki insanlar için onları arılama imkanı, manalan 
zihinlerde tam bir sarahatle yerleşsin ve kalplerine nüfuz etsin. 

Kur'an-ı Kerim, senelere taksim edilerek parça parça indirilişinin 

hikmetini yine kendisi şöyle beyan eder: "O küfredenler şöyle dedi
ler: "Ona, Kur'an bir hamlede, toplu bir halde dindirilmeli değil mi 
idi? Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık."177 

177 25. Furkan, 32. 
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"Biz onu bir Kur'an olmak üzere ayet ayet ayırdık ki insanlara 
karşı dura dura (ağır ağır) okuyasın. Biz onu tedricen indirdik."ı78 

Aynı zamanda vahiy, sorulan bir suale cevap veya vuku bulan 
. ı 

bir hadiseyi izah yahut da bir ihtiyacı karşılamk için inerdi.~Bu du-
rumun neticeleri Kur'an'da kendisini göstermiştir. Şöyle ki o, çeşitli 

mevzularda, tertipli olmayarak bahseder ve aynı mevzu -hatta ba
zen birbirini tutmayan şekillerde- tekrar tekrar ele alır. 

Kur'an mevzulara göre tertip edilmiş değildir. Öyle olsaydı içinde 
akaide dair müstakil bir kısım, ahlaka dair başka bir kısım, arnelle

re ve şer'i tekliflere dair üçüncü bir kısım, kıssa ve milletierin ha
berlerine dair de dördüncü bir kısım bulunurdu. 

Kur'an-i Kerim'in, kendilerine cevap olarak nazil olduğU soru sa
hiplerinin durumlan (kültür ve anlayışları) değişikti. Hikmet ve be

lagat öyle gerektirdi ki Kur'an'ın cevabı her sual sahibinin haline 
uygun olsun ve ayetin iniş sebebine de münasip bulunsun. Böylece 
Kur'an'ın cevapları ve dolayısıyla ayetleri sualden suale, hadiseden 
hadiseye ve şahıstan şahısa değişmiş, çeşitli olmuştur. · Rasulul

lah'ın ashabı vahyin nüzulünü müşahede ediyor ve Kur'an'ın cevap

larının, dolayısıyla ayetlerinin değişik olmasını gerektiren bazı du
rum ve sebepleri de görüyor ve biliyorlardı. Binaenaleyh Kur'an 

ayetleri arasındaki ihtilafa ve buriun sebeplerine dair onlarca bir 
müşkil yoktu. Fakat bilahare gerektirici sebepler ortadan kalkınca 

··· ve her birinin kendine has bir durumu olan sual sahipleri de ara

dan çıkınca Müslümanlara öyle geldi ki, sanki Kur'an'ın bazı ayetle
ri birbirleriyle ihtilaf halindedir. Halbuki onlar -nüzul ·sebepleri bi

linse- aslında ihtilaf ve tenakuz halinde değildir. 

a-İşte bu durum İslam akidesinin hakikatine Kur'an'daiı. aniaya

bilme işini iki şeye bağlı kılmıştır: Akideye dair ayetlerin toplanma
sı, öyle ki tam bir sarahat içinde İslam akidesini ifade etsinler. 

b-Bu ayetlerin tertip ve tanzim edilmesi. O şekilde ki ait oldukları 
akide mevzuunu açıkça izah etsinler. Eğer aynı konuya dair ayetler 

tek manaya delalet ederse durum vazıhtır. 

178 17. İsra, 106. 
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Şayet bir mevzua dair ayetler ayn ayn delaletlerde bulunursa, bu 
takdirde tertip ve tanzim prensibi, ayetlerin -manalanna. göre- iki 
veya daha fazla kısırnlara aynlmasını gerektirir. Bu kısımlardan biri 
esas alınır, diğer lo.sım veya kıs~ar ona hamiedilir (döndürülür). 
Böylece bütün ayetler aynı manayı ifade etmekte, aynı tertip ve ni
zam üzere bulunmuş olur, bir kısım tevil olmaksızın, diğer kısım da 
tevil ile. 

Müslümanların Kur'an ayetlerini anlayışlan muhtelif olmuştur. 
Bunun için aynı mevzuya dair ayetlerin manalan muhtelif olunca 
bunlardan hangisinin esas kabul edileceği konusunda da ihtilaf 
etmişlerdir. Bu hitilaf başlangıçta tabii idi. Bu ekseriya ayet lafızla
rının çeşitli manalara ihtimali bulunması da bir sebep teşkil etmiş
tir. Fakat Ehl-i Sünnet, Kaderiyye, Cebriyye, Mu'tezile ve başkalan 
gibi itikadi mezhepler teşekkül edince, bunlar açık bir şekilde ına
nalan muhtelif olan aynı mevzua dair ayetlerin içinde esas alınacak 
olanlan tayine giriştiler, nitekim umumi bir şekilde Kur'an'ı anla
maya giriştikleri gibi. İşte bu fırkalann uleması kendi mezheplerinin 
prensip ve usullerini, Kur'an ayetlerinin manalarını tahk:ik ve tayin 
etmekte hakem olacak birer esas kabul etmişlerdir. Adı geçen fırka
lar Kur'an'ı hakem tayin edip; onun kendilerinin hareket tarzı ve 
inançlarına dair hükmüne boyun eğeceğine, iş tersine dönmüş bu 
fırkalar, bunların prensip ve usulleri hakem olmuş ve mezheplerinin 
kaideleri uyannca Kur'an'a yön verip O'nu tefsir etmekte baş ve 
hakim rolü oynamıştır. 

Rasulullah'ın şu mealdeki hadisi işte bu yanlış meslek ve görüşe 
dairdir: "Kim Kur'an'ı kendi reyi ile tefsir ederse cehennemdeki ye
rine hazırlansın." Bu hadis fırkalann Kur'an'ı anlamakta tabi olduk
lan metodun tehlikesini, onların haktan, ilimden ve bunlara va~ıl 
olabilmekten uzaklaşmalanna dair ağır bir ihtardır. Demek ki 
H~'tan ve ilimden bu derece uzaklaşan -basit ve hafif değil- büyük 
bir azap ile tehdit edilmeye layık olmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'in hidayetini, hususiyle akidesini tetkik için onu 
okuyan kimseye -eğer araştırıp tetkik mevzuunda Kur'an'ın ona 
yardım etmesini istiyorsa- gerekli olan: Peşin bir görüş ve hüküm 
sahibi olmaması, Kur'an'ı anlarnalrta kendisine muayyen bir zihni
yetle yön verici mezhebi olmamasıdır. Başka bir ifade ile mezhebi
nin kendisine öğrettiği şeylerden sıynlması ve Kur'an'ı herhangi bir 
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mezhebin vazettiği kaide veya prensipten salim olan bir kalp ile 
okuması icap eder. O, Kur'an'ı kendisine ilham ve hidayet edeceği 
her şeyi kabul etmeye hazır bir kalp ile okumalıdır. 

İşte bu takdirde Kur'an onun imdadına koşar. Fakat bir kimse 
herhangi bir mezhebin talimatı, kaide ve prensiplerine yapışarak, 
onların kendisine yol gösterecek meşaleler olduklarına inanarak 
Kur'an'ı okursa, elbette ki bu durumu, Kur'an'ı doğru olarak anla
masına mani olur. 

Büyük sofiler doğru söylemişlerdir. Demişlerdir ki: "ilim bir per
dedir." Onlar bununla; mezhebe bağlı ilim kaideleri, hakikatleri ol
duğu gibi, insanın meyledeceği görüş ve mezhebin rengine boyan
maCian saf olarak idrak etmekten fikri ve kalbi menederler, demek 
istemişlerdir. 

AKİDENİN KAYNAKLARI VE iLM-İ KELAMIN DOGUŞU 

İslam'da akidenin istihrac edildiği kaynağı Kur'an-ı Kerim oldu
ğunu evvelki derslerimizde görmüştük. Bunda; görüşleri nazar-ı 

itibara alınan Müslümanların ittifala vardır. 

Kur'an'ın akide sahasında ittifakla delil kabul edilişi şuna istinad 
eder: Kur'an Rasülullah'a nasıl nazil olmuşsa aynı lafiz ve kelime
lerle bizevasıl olmuştur. Kur'an'ı nakledenler onun kelime ve lafiz
Iarına çok itina göstermişlerdir. Zira onun tilaveti de ibadetti. Lafız
lannın kudsiyeti sebebiyledir ki onun kelime ve lafiziarını olduğu 
gibi muhafaza etmemişler, her nesil kendisinden sonrakilere onu 
vahyolunduğu gibi nakletmiş, manaya sadık kalarak lafiziarını de
ğiştirmemiş ve Kur'an'ı lafzıyla değil de manasıyla rivayet durumu 
olmamıştır. 

Kur'an'ı bize nakledenler, adetleri sınırlı birkaç ferdden ibaret 
değildir. Bilakis onlar, sened zincirinin başından sonuna kadar ce
maatler halinde bulunuyorlardı. Her cemaatin fertleri, adeten yalan 
üzere ittifak etmeleri ve Kur'an'ın lafiz veya cümlelerini değiştirme
leri mümkün olmayacak derecede çoktur. 

Başka bir ifade ile Kur'an bize tevatür yolu ile vasıl olmuştur. 
Öyle ki, Hz. Peygamber'in devrinden itibaren geçen her zaman için
de ve bugün her müslümanca malum ve müsellemdir ki bu kelime
ler bizzat Rasülullah'a nazil olan ve onun da Allah kelamı diye in-
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sanıara tebliğ buyurduğu kelimelerin aynıdır. İşte bu tevatür sebe
biyledir ki bu kelimelere ravilerin kendi dalıli olmamış, onun tebdili 
gibi herhangi bir ihtimal kalmamıştır. Bu sebeple Kur'an, kelimeleri 
ve lafızlarıyla hem itikad, hem de teşride ittifakla hüccet ve delil 
kabul edilmiştir. Fakat hadis-i Nebeviyeye gelince, bize kadar vasıl 
olduğu, vesile ve yollar bakımından, onun durumu Kur'an'dan ay
nlmaktadır. Her şeyden önce söyleyeyim ki, Rasülullah'ın eline taal
luk eden sözlerinin Allah tarafından bir vahiy olduğuna inanıyoruz. 
Kur'an'da, "0, kendi heva ve arzusundan söylemez. Onun her söy
lediği Allah'tan gelen bir vahiydir." buyurur.l79 

İmam Ahmed'in Müsned'inde Talha b. Ubeydullah'tan şöyle riva
yet edilir: "Rasülullah hurmaların tepelerine çıloruş bir cemaa?n 
yanından geçti. Bunlar ne yapıyorlar? diy~ sordu. Aşı yapıyorlar, 
erkeği dişiye aşılıyorlar, tarzında cevap verildi. Buyurdular ki: Bu
nun fayda vereceğini sanmıyorum. Cemaat bu sözden haberdar 
edilince, vazgeçtiler ve hurmaların tepelerinden indiler. O yıl hur
malar hiç meyve vermedi. Bu husus Hz. Peygamber efendimize arz 
edildi. Buyurdular ki: 'O, benim bir zannımdan ibaretti, beni zan
rumdan ötürü muaheze etmeyin. Eğer faydalı ise yapınız. Ben de 
sizin gibi bir beşerim, zan bazen yanılır, bazen isabet eder. Fakat 
Aziz ve Celi olan Allah'tan size bir haber getirirsem onu muhakkak 
alın.ız. Zira ben Allah'a karşı asla yalan söylemem."ıso 

Yine Müsned'de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edileliğine göre, 
Rasül-i Ekrem buyurdular: " ... Allah'ın helalkıldığını benim haram 
kılınarn mümkün değildir."tsı 

Rasülullah'ın eline dair sözlerinin vahiy mahsulü olduğu iti.kadı
mızın yanında, eğer raviler, hadisleri naklederken onun kendi lafız
larını muhafaza etseler ve bunları cemaatler birbirinden naklederek, 
Kur'an'da olduğu gibi bunda da tevatür hasıl olsa, bu takdirde, ha
disler hem akide sahasında hem şeraitte delil olurdu. Ne var ki ha
dislerin ravileri "ahad" (kalabalık olmayan fertler) olup pek azı müs-

179 53. Necm, 3-4. 
180 Ahmed b.Hanbel, el-Milsned., I, 126. 
181 Ahmed b.Hanbel, el-Müsned, ill, 12. 
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tesna, tevatür, Rasülullah'ın la.fızlannı muhafazaya itina· gösterme-
' 

mişler, onları kendi anladıklan gibi ve manalaıi..yla n8.kıetmişlerdir. 

Bu sebeple ortaya bazı ihtimaller çıkmıştır. Bir kısmı hadisi, sıh
hatine, bir kısmı, ravilerin si.ka, adalet ve doğruluğuna ve bir kısmı 
da başka h u suslara dair. Bütün bunlar hadisin it;i.kad sahasında 
delil olup olamayacağı mevzuunda ihtilafın çıkmasına imkan ver-

miştir. ,-

İlk zamanlarda Ehl-i Sünnet hadisi olduğu gibi delil kabul etmiş, 
Mutezile ise itikad meselelerinde delil olmasını reddetmiştir, Bilalıe
re itikad sahasında kat'i olan nastan - ki o da sadece Kur'an'dır
başkasının delil olamayacağında ittifak etmişlerdir . 

• Burada, ilk zamanlarda Ehl-i Sünnet'le Mutezile'nllı n<,>kta-i na-
zarlan arasında - hususiyle itikada muteber addedilecek delilin tah
clidi hususunda- bir ihtilaf göze çarpmaktadır. Bu fikir ayrılığını 
İslam'ın ilk günlerinden bu yana ortaya çıkan bazı hadise ve amil
lerde görmekteyiz. Daha Rasülullah'ın vefatından itibaren fikri ayrı
lığın ilk çizgileri göze çarpmıştı. Aleni bazı fikir cereyanlarının mev
cudiyetini ortaya koyan Saklle toplantısı, sanki kanadı ta ardına 
kadar açılan bir kapı gibiydi. 

İLM-İ KELAMIN DOÖUŞU 

Bu cereyanlar bidayette pek kuwetli olmamakla beraber, halife 
Hz. Osman'ın şehadetirıin başlangıç teşkil ettiği kanlı hadiseler, 
bunları yeni unsurlarla beslemiş ve seri bir şekilde geliştirmiştir. 
Öyle ki taraftarlarıyla birlikte her cereyan temayüz etmiş ve kat'i 
hudutlanyla meydana çıkmıştır. 

İslam muhitlerinde efkar-ı umumiyeyi meşgul eden ve onları çe
şitli gruplara ayıran amillerin başında aşağıdakini misal olarak ve
rebiliriz. 

Müslümanların birliğinin bozulması ve silahlı mücadeleye giriş-
melen: 

Bu haclisede şu meseleler doğmuştur: 

-Bu mücadeleye katılanların dini balamdan mesuliyeti, 

-Cebr ve ihtiyar. İlk zamanlardan itibaren bu rrievzuda birçok öz-
ler söylenmiştir. 
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-Allah'ın sıfatlan. Kimi ispat, kimi nefyetmiş, kimi de bir kısmını 
ispat, bir kısmını nefyetmiştir. 

-Hilafetin mahiyeti ve halifenin nasıl tayin edileceği. 

-Fitne ve harplere katılanların mesuliyetini tahdid etmek için 
imazun mahiyetinin tahdidi. 

Bu ve benzeri meselelerde ilk defa muhalif rey ve hüküm beyan 
edenler Ehl-i Sünnet'e muhalif fırkalardı. 

Ebu Bekr'i Beni Sılide Sakife'sindeki şekliyle halife seçen, ondan 
sonra da Hz. Ömer'le Hz. Osman'ı halife kabul eden ve bilahare 
"Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat diye isimlendirilen cemaate gelince, bun
lar muhafazakar fırkajı temsil ediyordu. Bunların tefsir ve izahma 
lüzum hissettiği veya ileriye sürüp uğrunda mücadele ettiği yeni 
görüşleri yoktu. Bu durum açıkça gösteriyor ki itikadi bazı müşkil
leri ihtiva eden bu meselelecin ilk defa kurcalanması Ehl-i Sünnet'e 
muhalif fırkalar arasında olmuştur. Bu fırkalardaki zikredilen me
seleler etrafında kendilerine ait yeni görüşlere sahip bulunuyor. Ve 
bunlan anlatmak, uğrunda mücadele etmek ve insanlara kabul 
ettirmek istiyorlardı. 

Bu suretle "İlm-i Kelam" Ehl-i Sünnet'in dışında doğmuş bulu
nuyordu. Onun için Ehl-i Sünnet bunu hoş karşılamamış, bid'at 
saymış ve Müslümanların ilk büyük simalannın çoğu "ilm-i Ke
lam"la ve ehliyle mücadeleye girişm.işler, onlan bidate nispet etmiş
lerdir. Şu var ki bu büyük simalar, işin başlangıcında, İslam ce
maati arasında kendini göstermeye başlayan fikri gelişmeleri hesa
ba katmamışlardı. Halbuki şu cereyan "sünnet", buna da "bid'at" 
hükmünü verecek olan ölçüleri tayin ve tağyir e~ek bu gelişmelere 
bağlı bulunuyordu. 

Buzevatın ilm-ikelam ve onunla meşgul olanlar aleyhindeiri söz 
ve görüşleri meşhur ve malumdur .. "el-İhya'nın" (Kitabu'l-İlm) bö-

lümünde, hususiyle (.)~ı, ~y,Jı) la.smına bir göz atmak bu sözlere 

muttali olmak için kafidir. Gazali burada, kelam ve mütekellimini 
uzun uzadıya anlatmıştır. 

Verdiğimiz bu izahtan açıkça anlaşılmıştır ki ilm-ikelam etrafın
daki mücadele, Ehl-i Sünnet'in, o zamanlar hücum ettiği kelam, 
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muhaliflerin kelam idi. Bu mücadeleler sırasında kelam, Ehl-i Sün
net'e mensup olmayan fırkalara bazı görüşler akla getirdi. 

Sünniler, itikada dair görüşlerini tedvine başladık:larında, bu 
mevzuda fikir ve araştırmalarına "ilm-i kelam" ismi vermekten ka
çınmışlar ve (el-Fıkhu'l-Ekber) ismini tercih etmişler~. İşte Ebu 
Hanife'nin kitabını isimlendirirken yaptığı iş bu kabildendir. ıs2 

Gerçi Ehl-i SIDın:et alimleri, çeşitli durumların tesiri altında ilm-i 
kelam sahasında telife başlamışlar ve birçoğu, kelamın bid'at ve 
gayri makbul olduğu, kelamcıların da bid'at ehli ve d~alet davetçi
leri bulunduklan tarzındaki hükümlere yeniden atf-ı nazar etmiş
lerdir. Fakat daha önce kelam ilmi ve onunla iştigal edenler aley-• , . 
hindeki sözler umumun kcpbine yerleşmiş bulunuyordu. Bu seb~ple 
yeni neŞ•et etmekte olei? Sünni kelam ID:e~esesi ilm-i kelamla meş
gul olmanın bid'at olmaclığın,ı ve Ehl-i Sünnet alddesini muhafaza 
ve müdafaa etmek, onu izah edip Müslümanİ~ gönüllerine yer-. .. 
leştirrnek için kelama başvurmanın zaruri bulunduğunu bütün 

' Müslümanlara ispat etmek mecburiyetinde idi. 

Bundan dolayıdır ki Sünni medresenin mümtaz simalarından bi~ 

ri olan el-Eş'ari (r~' ~ ~ J>j>JI c:ıL...:>.-...1} adlı eserini yazmıştır.ıs3 

Bundan sonra Ehl-i Sünnet'in akide konusundaki müellefatı gün
den güne çoğalmıştır. 

Ebu Hanife'nin "el-Fıkhu'l-Ekber, el Ebsat, el-Alim ve'l
Mütealli.m, el-Vasıyye" eserleri gibi Ehl-i Sünnet akidesi mevzuunda 
bizevasıl olan eski eserler gösteriyor ki Ehl-i Sünnet'in, bu mevzu
da eser yazmasının ilk gayesi, İslam umumi efkannı meşgul eden ve 
o devrin çeşitli mezheplere mensup fikir adamlan tarafından hal ve 
izahına çalışan meselelere dair kendi görüşlerini neşr ve ilan etmek
tedirler. Bundan dolayıdır ki bu teliflerde ele alınan mevzulann un
sudan, meselelecin tertibi, sunuluş ve "izahı,, bilahare meydana geti
rilen ilm-i kelam müellefatında gördüğümüz Şekilden başka bir 
manzara arz eder. Sonraki eserlerin tasnif, tertib ve muhteviyatında 

182 Beyazidzade Ahmed Efendi, İşariitu'l-Meram, s. 36, 37, 40, 44. 
183 Bu eser Haydarabad'da basılmıştır. 
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İslam tefekkür muhitinde zuhur eden başka arnillerin tesir ettiği 
muhakkaktır. 

İSLAM iLiMLERİ ARASINDA İLM-İ KELAMIN YERİ 

Ehl-i Sünnet'i, diğer İslam mezheplerinden farklı görüşlerini telif 
ve tedvin etmeye, çeşitli tesirler altında mecbur eden durumu gör
müş olduk. Bu görüşler acil cevap bekleyen ve bir lasrm aki.deye, bir 
lasmı da diğer hususlara dair meselelerdi ve her fırkanın bunlar 
hakkında kendine has görüşü vardı. Yine gördük ki o devirde mey
dana getirilen telillerin · sunuluş şeklini tespit ve· tahdid · eden bazr 
hedefler mevcuttu. 

Bu hedefler ve arnillerin hepsini bilmek, bize Ehl-i Sünnet ilm-i 
kelamının istinad ettiği esasıann ve zamanla kaydett;iği gelişmenin 
kolayca anlaşılması ve kontrol edilmesini temin eder. Fakat muvak
kat bir zaman için bu tarihi tekamülün tetkikini bıraka.Iı.ı:ıf da, İ~J.am 
ilimlerinin parlak devrinde ilm-ikelam sahasındaki araştırm~ faali
yetinin tablosunu çizmeye çalışalım. Ta ki mevzumuzu işlerken, her 
şeyden önce kelamcılann nazannda sahamıza giren balıisleri' iyi 
bilmiş olalım. 

Bu konuda söyleyeceklerimizin, Gazali'nin el-Mustasfti isimli ki
tabının mukaddimesinden hillasa etmeyi tercih ettik. Çünkü bu 
mukaddime bütün İslam ilimlerinin bir izalu olduğu gibi, bu ilimler 
arasında ilm-i k,elarmn yerini isabetli tespiti, aynı zamanda balıisie
rinin tahdidi ve balıisierin tetkik edilmesinde uyulması gereken me
todun da tarifi mesabesindedir . . '• . 

Gazali diyor ki: İyi bil ki ilimler ikiye aynlır: 

A- Akli ilimler: Tıp, hesap ve hendese gibi. Şu anda bizim mak
sadımız bu değildir. 

B- Dini ilimler: Kelam, fıkıh ve usulü, hadis ilmi, tefsir ilmi, ilm-i 
batın, yani ilm-i kalb ve onu kötü huylardkn. temi,zlen,i~ · 

Akli ve dini ilimierin her biri Külli ve cüz'i olmak üzere ikiye ayrı
lır. Dini ilimierin içinde külli olanı kelamdır. Geri kalan fıloh ve 
usulü, hadis ve tefsir cüz'i ilimlerdir. Çünkü müfessir sadece kita
bın (Kur'an'ın) manasma bakar. Muhaddis hususiyle hadisin sübut 
tarikiyle uğraşır. Fakihin yaptığı, mükelleflerin işledikleri işleriri 
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abkamını tespitten işarettir. Usülcü ise ancak ablfun-ı şer'iyyenin 
delillerine n azar eder. 

Mütekellime gelince; o, eşyanın en umumi ve şumullü olanı hu
susunda araştırma yapar. O da "mevcüd'dur. Kelamcı mevcudu 
kadim ve hadis diye ikiye ayırır. Sonra hadisi cevher ve araz'a tak
sim eder. Araz'ı da ikiye ayırır; mevcudiyetiiçin hayatın şart olduğu 
kısım, ilim, irade, kudret, kelam, semi' ve basar gibi. Hayatın şart 
olmadığı kısım; renk, koku ve tat gibi. Cevheri de; hayvan, nebat ve 
cemada taksim eder ve onun çeşitli oluşuiilın nevi ve araziara bağlı 
olduğUnu söyler. Sonra kadim hakkında düşünür. Onun birden 
fazla olmadığını ve hadis varlıklar gibi taksime tabi tutulmadığını 
anlatır. Onun tek olması ve hadis varlıklarından bazı vasıflarla ay
rılması zaruridir. Bu vasıtaların bir losmı vacip, bir losmı mümteni 
(müstahil) ve diğer kısmı da caizdir (mümkün). Kadim hakkında 
caiz, vacib ve muhal olanı teker teker anlatır. Sonra "fiil'in onun için 
caiz olduğunu, alemin, onun caiz fiilinin mahsulü bulunduğunu ve 
alem caiz nevinden olduğundan bir muhdise (icad edene) muhtaç 
bulunduğunu, peygamberlerin gönderilmesinin efal-i caizden olup 
kadim'in buna ve peygamberlerinin doğruluğunu mucizelerle bil
dirmeye muktedir olduğunu ve bunun da fıilen vuku bulduğunu 
beyan eder. 

Mütekellimin sözü burada biter, aklın tasarrufu (hüküm sahası) 
sona erer. Zira akıl peygamberin doğruluğunu ispat eder, sonra bir 
kenara çekilerek, kendi başına idrak edemeyeceği, muhalı da göre
meyeceği Allah ve ahiret günü meseleleri hakkında peygambere söy
leyeceklerini kabu1 d.inleyişi ile dinlemeye amade olur. Şeriat, aklın 
müstakillen idrak ederneyeceği hususları beyan eder. Zira akıl, 

kendi başına, taatin ahirette saadete, isyanın da bedbablığa sebep 
olacağını idrak edemez. Fakat bunun muhal olduğuna da hükme
demez. Ancak mucizenin, doğruluğuna dehalet ettiği kimsenin (pey
gamberin) haber vermesiyle hükıneder. Onun haber verdiğini akıl 
tasdik eder. 

İşte ilm-i kelamın muhteviyatı bundan ibarettir. 

Bu izahtan anlamış bulunuyorsun ki kelamcı, evvela eşyanın en 
şumullüsü hakkında düşüninekle işe başlar ki o da mevcuttur. 
Sonra tedricen zikrettiğimiz tafsile girişir ve orada kitap ve sünnet 
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gibi diğer ilimlerin esaslannı ve peygamberin doğruluğunu ispat 
eder. Müfessir, kelamcının tetkik ettiği cümlesinden sadece birini, 
kitabı alır ve tefsirine girişir. Muhaddis de sadece birini, sünneti, 
alır ve onun sübut yollanpı tetkik eder. Fakih de bir hususu ele. alır 
ki o da mükellefin fiilidir, onun vücub, hurmiyet ve ibaha bakımın
dan şer'in hitabına olan nisbetini düşünür. Usülcü de sadece bir 
mevzuu ele alır, o da kelamcının doğruluğunu ispat ettiği peygam
berin sözüdür. Onun ahkama delalet ne~ melfuzuyla mı, mefhu
muyla mı, yoksa manasıyla mı olduğunu inceler. Usuleünün tetkiki 
peygamber aleyhisselamın kavli ve fiilinin ötesine geçmez. Zira kita
bı onun sözünden duyup alacak, icma' ancak onun beyanı ile sabit 
olacaktır. Dini deliller ise kitap, süp.net ve icmadan ibarettir. Rasu
hıllah'ın sözüne gelince, onun doğruluğunu ve hüccet oluşu ancak 
ilm-ikelamdan isbat edilir. O halde bütün dini ilimleri ona nisbetle 
cüz'idir. Binaenaleyh kelam en yüksek mertebede bulunan ili.mdir. 
Çünkü cüz'i ilimlere oradan geçilir. 
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ALLAH VE SlFATLARı 

Allah (c.c) zatı, duyularla bilinmeyen bir varlıktır ki "O'nun ben
zeri yoktur. "184 "Allah, onların olmuş olacak, gelmiş gelecek her yap
tıklarını bilir. Onların ilmi ise asla bunu kavrayamaz."l85 O'nun 

zatının mahiyeti tarif ve tahdid, kemiyet, keyfıyet, renk, ebad v.b 
yolu ile bilinmez. 

Bundan dolayı Cüneyd (r.a) şöyle derdi: "Allah'ı ancak Allah bi
lir." İmam-ı Şafii'nin de şöyle dediği nakledilir: "Kim kendini yaratıp 

idare edeni (Allah'ı) arayıp anlamaya kalla.şır da fi.krirıin varabildiği 
bir mevcuttakarar kılarsa (yani hissettiğine, gördüğüne, hayal etti

ğine itimad ederek ~asavvur edebildiği bir varlıkta karar kılarsa) o 
müşebbihtir. (Allah'ı malıluka benzetmiştir) Eğer, (tefekkürü onu 
götürüp) mutlak yoklukta karar kılarsa bu da muattıl (Allah'ı sıfat

ıardan hali kabu1 etmiş) olur. Şayet bir mevcuttakarar kılar da onu 
idrakten aciz olduğunu itiraf ederse işte bu muvahhiddir. 

Bumana müminlerin efendisi Ebu Bekir (r.a)'ın şu sözü ile kas
tettiği mananın aynıdır: "İdrakten aciz kalmak idraktir." Şu hadis 

de aynı şeye delalet eder: "Allah'ın malılukatı hakkında düşününüz, 

Allah hakkında düşünmeyiniz. ·:" 

Yüksek zatın hakikat ve mahiyeti tarif ve tasvirin fevkindedir. 
Bundan ötürü Allah'ı tarutma konusunda Kur'an Allah'ın sıfatıarına 

yönelmiştir. Şu sebeple ki bu sıfatıara ait, insanın kendi nefsinde ve 
şu alemin diğer cüzlerinde göreceği alamet, eser ve belirtiler mev
cuttur. Allah Teala'yı sıfatları ve onların eserleri yoluyla bilmektir ki, 

insanoğlu bununla emr olunmuş ve İslam ümmeti, İslam'ın talimat 
ve alıkamma muhatap olan her mükellefin üzerine bunun farz ol
duğunda ittifak etmiştir. 

Allah'ı şu alemdeki eserleri sebebiyle kendisine delalet eden sıfat
ları çoktur. Bunlar bazen "sıfat", bazen de "Esma-i Hüsna" diye 

isimlendirilir. Kur'an-ı Kerim bir kısmını zikre ehemmiyet vermiştir. 
Hadis'te bunların 99 olduğu rivayet edilmiştir. Müslüman alimler, 

bu Esrna-i Hüsna'yı şerheden müstakil eserler meydana getirmiş-

184 42. Şüra, ı ı. 
185 20. Tahıl, 110. 
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lerdir. Mesela, Gazzali, Fahreddin Razi ve Ebu Bekr b. el-Arabi el
Maliki bunlardandır. 

Kur'an'daki ilahi sıfatlar manalan balamından, ya kemal vecihle
rinden biri ile Allah'ı vasıflandırmakta ya da O'nun :fiillerinden bir 
fıili ve tecelliyat nevinden bir nevi ifade etmekte veya O'nu noksan 
sıfatlarından birinden tenzih etmektedir. Gerçekten Tevhid dini diye 
isimlendirilen İslam dini Kur'an'da -kapalılık ve anlaşılamamazlığa 
yer bırakmayacak şekilde- ilahi sıfatıara da~ariarak İslamdaki ulu
hiyetin hakikatini izah etmiş, O'nun mevkiini ve vasıflarını da beyan 
etmiştir. 

Müslümanlık yine çeşitli tarz ve şekillerde beşeriyetın mahiyetini 
izah etmiş, onun da mevkiini ve vasıflarını tayin etmiştir. Böylece 
uluhiyet ve beşeriyetin hakikatini anlamakta insanlar hataya ve 
karışıklığa düşürebilecek her şeyi izale etmiştir. 

Cenab-ı Hakk'ın efa! ve tecelliyatını ifade eden sıfatıardan 

Kur'an'ın bahsetmesi, Allah'ın (c.c) mahulkatın en şerefiisi ve değer
Iisi olan insanla alakasını, sonra da çeşitli nevileri ile alemle müna
sebetini izah etmektedir. Bu da uluhiyet ve beşeriyetİn hakikati 
bahsinin bir devamı sayılır. Bundan dolayı Allah ile şu alem arasın
daki alaka İslam talimatında mühim bir mevki işgal eder. Yine bu 
önem sebebiyledir ki Kur'an-ı Kerim beşeriyete ilk hitabını Allah 
Teala'nın şu sözleriyle açmıştır: "Yaratan Rabbi'nin adıyla oku."186 
"I;Iamdolsun alemierin Rabbi, Ralıman ve Rahim olan Din gününün 
maliki bulunan Allah'a."187 

İslam davetinin başlangıcından öyle kelimeler vardır ki manalan 
İslam'da Tevhid altidesinin büyük esaslarından olduğu için Kur'an 
sadece onları kullanmaya önem vermiştir. 

Birinci mana: "Halik olan"188 Allah, İslam'ın talimatı ve hükümle
rine muhatab olan şu insanın yaratıcısıdır. O'nun bu insanlara olan 
alakası halikin malıluk ile, icad edenin icad edilenle olan münase-

186 96. Alak, ı. 
187 1. Fatiha, 1-3. 
188 96. Alak,2. 
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bet ve alakasıdır. Halik sıfatı başka bir ibare ile cad ve tekvin sıfatı
dır. 

İkinci mana: Bu alak~ tabiatça karaktericür. Kur'an bu husu
su burada Fatiha suresindeki üç kelime içinde izah etmiştir: "Rab
bu 'I-alemin, rahman, Rahim" korumak, muhafaza etmek, kişiye 

varlığını devam ettiren her şeyi temin edecek şekilde bakmak ma
nasına gelen rububiyet izah eder ki, Allah ile yaratıklan arasındaki 
bu alakanın tabiat ile mahiyeti Kur'an'ın şu ifadelerinde izah ettiği 
şekildecür: "Rahman ve Rahim olan Rabb"l89 "Benim rahmetim her 
şeyi kuşatmıştır. "190 Böylece anlaşılıyor ki, rububiyetin manası im

dad (yaşatma, bütün ihtiyaçlan temin etme) suatlannın manasıdır. 

Üçüncü mana: O'nun bu rububiyeti -taşıdığı inayet, yardım, 
muhafaza, tedbir ve idare, rahmet acıma ve hak mefhumlan ile bir
likte- sadece insana müteveccih değilcür. Bilakis, alemierin bütün 
nevilerine şamildir. Bu Fatiha suresindeki "Rabbilalemin" ifadesicür. 
Aynı zamanda eş-Şuara, 23-24 suresinde daha açık bir şekilde gö
rülmektecür: "Firavn, Rabbulalemin ne demektir dedi? Musa şöyle 
dedi: Göklerin ve yerin ve aralarındakinin Rabbi, eğer iyice bir bil
seydiniz ... " 

Dördüncü mana: Allah Teala'nın (Maliki yevmi'd-din) mübarek 
sözünü vazettiği üç kaideden ibarettir: 

a-Aklı ve idraki sayesinde şerefli olan insanoğlunun ehliyeti onu, 
rüşde (doğru yolu ve hakikatı bulmaya) mesuliyet yüklerneye emir 
nehiy ve irşad tarzındaki ilahi kitabın kendisine tevcih edilmesine 
ehil yapmıştır. Artık o, Rabbine ve insanlara karşı olan hareketle
rinden mesuldür. 

b-Muhatab ve mesul olan insanoğlunun hayatı, cisminin sonuna 
ermesi ile bulmamaktadır. Dünya hayatından sonra diğer bir hayat 
vardır ki orada her insan dünya hayatında ektiğini biçecektir. Onun 
muhasebesini, ceza veya mükafatını görecektir. 

c-Allah ceza gününde insanların arasındaki hükmetme işini biz
zat kendisi yapacaktır. "Ne gizler ne açıklarsak şüphe yok ki sen 

189 
1. Fatiha, 2. 

190 7. Araf, 156. 
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bilirsin, zaten yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz." Bun
daki gayesi de insanların dünya hayatında gerçekleştiremedikleri 
adaleti yerine getinnektir. 

Buraya kadar anlatıldığı gibi Kur'an-ı Kerim Allah'ın bu alemle 
alakasını O'nun efaline delalet eden sıfatları yolu ile tespit ve ifade 
eder: 

"0, öyle Allah'tır ki, Hayy'dır, bütün malılukatın idaresini yürü-
tendir. O'nu ne bir uyuklama tutar, ne de bir uyku." 

"Diril tir ve öldürür". 

"Dilediğine nzkı genişletir, dilediğine de daral,tır." 

•"Gökten bir su indirir de onunla ölü (nebatsız) olan _arzı ihya 
eder." 

"O Allah'tır ki rüzgarları gönderir de, onlar bir bulut kaldınrlar. 
Derken Allah bunu gökte nasıl dilerse öylece serer, onu parça parça 
eder. Nihayet görürsün ki aralarından yağmur çıkıp durmaktadır. 
O, yıldırımlar gönderip onunla kimi dilerse çarpar ... " 

Bu manada nice ayetler vardır. 

Kelamcılar, Allah'ın fiilieri ve tecellilerinden bahseden ve her 
müslümanın Allah teala'nın kendileriyle mevsuf olduğuna inanması 
icap eden sıfatıardan bahsederken, ekseriyeti 7 sıfat saymış, bazıla
n sekizinci bir sıfat ilave etmiş, bir kısmı da bu sekizin üzerine de 
başkasıfatlar eklemişlerdir. Muayyen sayıdaki sıfatları ihtiyar ediş
lerinin sebebi, bunların Allah Teala'yı daha iyi anlatabildikleri için
dir. illuhiyetin manası bu sıfatlar olmadan anlaşılmaz. 

Bu sıfatları ispat edenler -ispat ettiklerinin sayısında ihtilaf et
melerine rağmen- şu noktada müttefiktirler: Allah'ın isimleri ve sı
fatları tevkifıdir, şari'in izni olmaksızın O'nu bir vasıfla vasillandır
mak mümkün değildir. Bazılan kemal ifadeden sıfatlarla Allah'ı 
tavsif etmenirı caiz olduğu kanaatindedirler. 

Kur'an Allah'ın şu sıfatlarından bahsetmektedir: 

Müştak sigası ile: Basir, Semi', Kadir, Alim, Hayy 

Masdar sigası ile: İlim, Kelam 

Fiil sigası ile: Yuridu ve kelleme 
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Kur'an'da mevcut bu sigalardan ve bir de iştikak yolundan hare-
ket ederek Ehl-i Sünnet kelamcılan bu sıfatları ikiye ayırmışlardır: 

ı- Sıfat-ı Maaru, 

2- Sıfat-ı Ma'neviyye. 

Yine Ehl-i Sünnet sıfatları "Allah'ın zatı üzerine zait, kadim ına
nalar diye tarif etmişlerdir. Buna göre aJ..im, ilimle muttasıf zat, 

kadir kudretle muttasıf zat demektir. 

Sıfat-ı mafuıi: İştikak basımından sıfat-ı ma'neviyenin asıllan ve 

illetleridir. Sıfat-ı ma'neviyye sıfat-ı maılninin zaruri netice ve hü
kümleridir. Buna bağlı olarak Ehl-i Sünnet sıfatları iki gruba ayırdı

lar: 

Birinci grup: Hayat, ilim, Kudret, İrade, Semi, Basar, Kelam 

İkinci grup: Hayy, Alim, Kadir, Mürid, Semi', Basir, Mütekellim. 

Allah'ın isimlerinin tevkifi olmasına, Ehl-i Sünnet'in sıfat-ı ilahi-
yeyi zat üzerine zait kadim manalar diye tarif etmesine ve sıfat-ı 

maaninin de mevsuftan ayrı olarak zihni bir varlığa sahip olması. 

Bütün bunlara binaen mutezile Allah'ın sıfatları listesinde sıfat-ı 
maaninin yer almasına itiraz, etmiş ve Cenab-ı Hakk'ı sadece sıfat-ı 
ma'neviye ile vasıflandırmakla yetinmiştir. 

Kelamcıların bahis konusu ettikleri bu sıfatlar iki kısma ayrılır: 

1- Birinci kısım müteallaktır. Yani onun için eserinin zahir ola

cağı bir saha gereklidir. ilim, malumu (bilinmek şılrundan olan şey
lerin) kendisiyle münkeşif olduğu (bilinme sahasına geldiği) bir sıfat 
olması itibariyle malum ister. Yani ilmin eseri malumsuz zahir ol

maz. Kudret de makdılr (kudretin kendisiyle alakalanacağı varlık) 
ister. İrade, sem', basar ve kelam da böyledir. 

2- İkinci kısım hayat sıfatından ibarettir. Bu sıfat hiçbir şeye ta
alluk etmez. Yani hayat -anlaşılabilmesi için- mevsufta bulunmuş 
olmasından fazla, kendisinde eserinin görüneceği bir sahaya ihtiya

cı yoktur. 

Fakat müteallak olan sıfatlar öyle değildir. Onlar da iki şey ister: 

1- Bulunacağı bir mevsuf ki bu, zılttır. 

2- Eserlerinin zahir olacağı bir meydan, bir saha ister. 
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Kudret ile irade mümkinata taalluk eder. ilim ile kelam ise akli 

hükümlerin vacip, caiz ve müstahil hepsine taalluk eder. 

Sem' ile 'basar sıfatına gelince, bazılanna göre bunlar ilim ve ke
lam sıfatlan gibi her şeye taalluk eder bazılanna göre de kudret ve 
irade gibi sadece mümkinata taalluk eder. Şuna da dikkat etmek 
icap eder ki Eş'ariyye kudret için iki taalluk kabul etmişlerdir. Bi
rincisine Salahi taalluk dediler. Yani ezelden beri ve mevcudat var 
edilmeden önce dahi var olabilmek ve yok edebilme salahiyeti. İkin
cisine tencizi (tatbiki) taalluk ismini vermişlerdir. Bu da makduratı 
(kaderde tayin ve ispat edilen şeyleri) fiilen var veya yok etmek sure
tiyle tatbik ve infa.zdrr. Maturidiyye bu tencizi taalluku tekvin sıfa
tıyla üade etmiştir. 

MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİDİR(.dıı J,..J .w...) 

Allah Teala'nın peygamberlere vahiy suretiyle gönderilen dinlerin 
akaidinde değişikliğe uğramayan, sabit ve asli unsurlardan bahse
derken, bu dinlerin şu esaslarda ittifak ettiklerini söylemiştik: 

1- Allah'a iman, 

2- Allah'ın emir ve yasaklannı insanlara tebliğ için zaruri bir va
sıta olan nübüvvete ve peygamberlere iman, 

3- Ahiret gününe iman. 

Şuna da işaret etmiştik ki İslam dini, vahye müstenid dinlerden 
biri olması itibariyle, kendisinden önce geçen dinler gibi üç esasa 
imanı zaruri kılmıştır. 

Bundan önceki derslerde Allah'a iman mevzuu ile alakah bazı 
meselelerden söz etmiştik. Şimdi ise zikri geçen üç akide esasının 
ikincisi hakkında İslam'ın görüşünü öğrenelim. Bu esas umumi 
olarak risalet müessesesine ve peygamberlere, hassaten de Allah'ın 
kendisine İslam dinini vahyettiği Allah elçisi Muhammed (s.a.v)'e 
imandan ibarettir. 

Risilet ve Nübüvvet 

İslam dini, kişiye gerek itikad gerek amel sahasında mesuliyetin 
terettüp etmesi için risalet veya nübüvveti şart koşmuştur. "Biz 
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peygamber göndermedikçe azap ediciler değiliz."l91 "Senin Rabbin 
kasabalann ana merkezine ayetlerimizi okuyan peygamber gönder
medikçe kasabalan helak edici değildir."l92 

Bundan dolayıdır ki zaman zaman beşeriyete hakkı gösterecek ve 
onlan doğru yola iletecek rasul ve nebilerini göndermek Allah'ın 
sünneti ve adeti olmuştur. "Biz her millete 'Allah'a tapın, şeytandan 
çekinin' diyen bir peygamber gönderdik."l93 "Hiçbir millet yoktur ki, 
onun içinde (eğri yolun encamından) korkutucu biri gelmiş geçmiş 
olmasın."l94 "Biz peygamberimizi apaçık burhanlada gönderdik. 
Onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adalet ve insaf 
ile hareket etsinler."l9S "Biz peygamberleri mujdeleyici ve korkutucu 
olarak gönderdik. Eski peygamberlerden sonra insanların Allah'a 
karşı ileri sürecek bir bahaneleri olmasın." 196 

Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlere iman etmeyi 
Müslümanlara emreden Kur'an ayetleri çoktur. Biz şunlan naklet
mekle iktifa ediyoruz: " ... Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini 
seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin."l97 "Meryem oğlu 
İsa, sadece Allah'ın elçisidir ve O'nun kelimesidir. O'ndan bir ruh
tur. O halde Allah ve peygamberlerine inanın."l98 "Allah'a ve pey
gamberlerine inananlar ve aniardan hiçbirini ayırt etmeyeniere ge
lince, Allah bunlara mükafatlannı verecektir. Zaten Allah yargılayı
cı, esirgeyicidir ... "199 "Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah'ın 
sizi varis kıldığı mallardan sarf edin. "200"Siz de Allah'a ve Allah'ın 
sözlerine inanan ümmi peygamberlerine inanın, ona uyun ki hida-

19
L 17. İsra, ıs. 

192 28. Kasas, 59. 
193 16. Nahl, 36. 
1941 

35. Fatır, 24. 
195 57. Hadid, 25. 
196 4. Nisa, 164. 
197 3. Al-i lmra.n, 179. 
198 4. Nisa, ıso. 
199 

4. Nisa, ısı. 
200 57. Hacüd, 7. 

.. 
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yete eresiniz."20l "Artık Allah'a ve peygamberlerine inanın ve vah
yettiğim nura iman edin. Allah yaptıklanruzdan haberdarclır."~02 

Yine Kur'an, bütün peygamberlere iman etmeyi emrettikten baş
ka, onlara iman etmeyip, Allah'tan getirdiklerini tasdik etmeyenleri 
tekfir etmiş ve en büyük azaptan önce yakın bir az_qbı da haber 
vermiştir. 

Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim der ki: "~ah'ı ve peygamberlerini 
inkar ederek kafir olan, bir de Allah ile peygamberlerinin arasını 
ayırmak isteyen (Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayan) 'Bun
lardan kimine inarıır kimini inkar ederiz' diyen böylece küfür ile 
iman arasında bir yol tutmaya yeltenen kimseler (yok mu?) işte on
lar'gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafırlere hor ve hakir edici 
bir azap hazırlamışızclır. "203 "Onlar kitabı ve peygamberlerimizle 
gönderdiğimiz şeyleri tekzip edenlerdir. Artık bilecekler, boyunların
da laleler, zincirler bulunduğu zaman ki onlar sıcak suyun içinde 
sürüklenecekler, sonra ateşle yakılacaklar."204 "kim Allah'ı melekle
rini, kitaplarını, peygamberlerini, ahiret gününü inkar ederek kafir 
olursa o, muhakkak ki uzak bir sapıklıkla sapıp gitmiştir."2os 

Hz. Muhammed (s .a.v}'in Nübüvvetine İman 

Şimdi de Allah'ın elçisi Muhammed (s.a.v)'e ve onun risaletine 
iman meselesine geçelim. 

Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Rasülü Muhammed'e (s.a.v) iman, teb
liğ buyurduğu Kur'an'ı emir ve nemyleriyle birlikte tasdik ve ondan 
önceki rasullerin de kitaplarına inarırnak emredilmiştir. Bu hususta 
huyurulur ki: "Ey iman edenler! Allah ve rasulüne indirdiği kitaba 
ve daha önce indirdiği kitaplara iman ediniz. "206 "Ey iman edenler! 

201 7. Arai, 158. 
202 64. Tegabün, 8. 
203 4. Nisa, 150-151. 
204 40. Gafir, 70-72. 
205 4. Nisa, 136. 
206 4. Nisa, 136. 
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Allah'tan korkunuz ve Rasulüne iman edin.iz."207 "Peygamberin size 
verdiğini alıruz. {emrettiğini yapınız), nehyettiği şeyden .de sakını
D1Z."20S 

Kur'an, Rasulullah'a ve risaletine imanı emrettiği gibi onu tekzip 

edip inkar edenleri ve risaletine inanmayanlan da tehdid etmiş, 
akibetlerinin kötü olduğunu haber vermiştir. Ez cümle buyurur ki: 

"Kim Allah'a ve Rasulüne inanmazsa, biz öyle kafidere cehennem 
azabı hazırlamışızdır."209 "Kim Allah'a ve Rasulüne asi olursa, oı;ıun 
için ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır."210 

İslam dini, kelime-i şahadeti, insanın İslfuni prepsipleri ve tali
matı benimsemesine bir unvan ve alarnet kabul etmiş, kişinin Müs

lümanlardan sayılması ve kendisine Müslüman muamelesi yapıl
ması için Kelime-i Şehadet'i veya o manada bir sözü söylemesini 
zaruri kılmıştır. İşte diyoruz ki İslam dini bir cümlede {Kelime-i Şe

hadet'te) Rasulullah'a verisaletine imanı, Allah'a iman ile yan yana 
zikretnıiştir. Müslümanlık bundan sonra, istemiş ki her· gün ezan 

vakitlerinde ve farz namazların kılınınasma davet edildiğinde, Müs
lüman mutlaka şehadet kelimesini işitsin. Farzlardan önceki ka

metlerde ve teşehhütlerde okuyup tekrar etsin ve böylece her gün 

onu yirmi beş defa duymuş ve söylemiş olsun. 

Peygamber Muhammed (s.a.v)'e iman demek, onun bütün insan
lara Allah elçisi olarak gönderildiği ve Kur'an'ın kendisine vahyedil
diğini tasdik etmek demektir. Bunun yanında kalbi arneller ve uzuv

lara ait fiillerle alakah emir ve yasaklarına itaat de yine bu imanın 
içinde mevcuttur. Risaletten ve rasullerden bahsetmek, bizi şu me

seleleri de temasa mecbur kılar. Rasulün ve nebinin manası -
peygamberlerde bulunması icap ed en sıfatlar- peygamberin vazifesi 
-vahy ve keyfiyeti- sonra da bizim peygamberimiz Muhammed 

(s.a.v} kimdir? 

207 57. Hadid, 28. 
208 59. Haşr, 7. 
209 48. Feth, 13. 
210 72. Cin, 23. 
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RASUL VE NEBİ (~!1 J_,..,)ı ) 

Lügatta:"İrsal" lügatte tevcih etmek, yöneltip göndermek mana
sma gelir. "Filanı filana irsal ettim" demek. "tebliğ edilmesini arzu 
ettiğim şeyi kendisine tebliğ etmesi için filanı fılana yöneltip gön
derdim." demektir. 

"Rasül" bir şahıs tarafından diğer şahsa -aralarında vasıta ola
rak- gönderilen kimsedir. Kendisine rasül denmiştir, çü~, gönde
rildiği kimseye tebliğ etmek üzere bir "risalet=vazife" deruh~ etmiş

tir. J.,...)ı sigası mübalağa sigasıdır. "Çok defa gönderilmiŞ" veya 

"risalet=elçilik müddeti uzadığından gidip gelmesi ve göndereni ile 
göİüşmesi defalarca vuku bulmuş manasma gelir. Bundan dolayıdır 
ki Rasül'ün lügat bakımından yapılan tarifine şöyle de denmiştir. 
"Rasül, kendisini gönderenin haberlerini devamlı bekleyen ve alan 
kimsedir." 

Rasül kelimesi açık bir şekilde göndereni J-.ı_,Jı, kendisine gönde

rilen kimseyi ,Yı J-.ı_,Jı ve yine kendisine gönderilen kimseye tebliğ 

edeceği risaleti ifade eder. 

O halde "risalet" ve "tebliğ" doğrudan doğruya rasül kelimesin
den doğan iki mefhumdur. 

Nebi'ye gelince: bu kelime ya haber manasındaki \.:.11 kökünden 

veya irtifa ve uluvv (yükseklik) manasında olan ö_,.:Jı veya ö_,l,.:.lı aslın

dan türemiştir. Nebi kelimesi fa'il veznindedir. Bu vezin ismi fail 
manasma gelebilir ki o zaman nebi "haber veren" münbi demek 
olur, eğer ismi meful manasında olursanebi "haber verilen" mana
sını taşır.2ıı Nebi kelimesi şayet yükseklik manasındaki "nübüvve" 
veya "nebave"den alınmışsa, bu takdirde kelimemiz, kendisiyle 
mevsuf olanın şanının yüce, kadrinin ılli olduğu manasını ifade 
eder.212 

211 İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, "Rasül"' ve "Nebe"' maddeleri; Şerhu'l-Musô.yere, 
s. 198. 

212 Şerhu'l-Musô.yere, s. 198. 
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Verilen bu izahtan şu neticelere varmak mümkündür: 

1- Rasül kelimesi, asli bünyesinde "risalet" ve "tebliğ" manalarını 
taşır. Bu sarih delalete bağlı olarak resulün manası kendisine gön
derilen kimseye tebliğ etmekle emr olunduğu bir risaleti veya vazife
yi ha.mil olan kimsedir. 

2- Nebi kelimesi ise -yukarıda da söylediğimiz üzere- hem ismi 
fail hem de ismi meful manasma gelen "fail" sigasında olduğu için 
açık ve net bir şekilde "tebliğ" manasını taşımaktadır. 

O halde bu kelime ismi fail manasma alınıp ve "münbi=muhbir" 
diye tefsir edilirse kendi lafzı ile "tebliğ" manasını ifade eder ve "teb
liğ edilen şeyi" de tazammun eder ki, risalettir. Fakat ismi meful 
manasma alınıp ve "münbe=muhber" olarak tefsir edildiğine, nebi
nin Allah'tan alıp haber verdiği risaleti zımnen ifade eder. Ancak 
tebliği ihtiva etmez. Rasül ve nebi kelimeleri hakkında çıkanlacak 
lugavi mana üzerinde ihtilafa binaen, aynı kelimelerin şer'i manası
m tespit hususunda da kelamcılar arasında ihtilaf olmuştur. Meş
hur olan tarif şudur: 

Nebi, tebliğe memur olsun olmasın, Allah'ın beşeriyete gönderdiği 
insandır.213 Rasül ise Allah'ın tebliğe memur ederek insanlara gön
derdiği kimsedir.214 Görülüyorkinebi ile rasul arasındaki fark teb
liğin bulunup bulunmayışı bakımındandır. 

Kelamcıların bir kısmı şöyle demiştir: Nebi, Allah'ın kendisine 
vahy indirdiği, insanlara gönderdiği ve tebliğe memur ettiği insan
dır.215 Rasul ise aynı şekilde Allah'ın insanlara gönderdiği ve tebliğe 
memur ettiği kimsedir. Şu farkla ki rasülün, kendisine verilmiş ki
tabı ve şeriatı olması veya daha önceki şeriatın bir kısmını neshet
mesi şarttır.216 

213 Şerhıı. Aliyyi'l-Kari ale'l-Fıkhi'l-Ekber, s. 53; Şerhıı.'l-Musayere, s. 198; 
Hdşiyetu İbni'l-Hac, s. ı, 61. 

214 Şerhıı.'n-Nese.fiye li's-sa'd, s. 35-36; Şerhu. Aliyyi'l-Kari ale'l-Fıkhi'l-Ekber, 
s. 53; Şerhıı.'l-Musayere, s. 198; Hdşiyetu İbni'l-Hiic, s. I, 61. 

215 Şerhıı.'n-Nese.fiye li's-Sa'd, s. 35-36; Şerhu. Aliyyi'l-Kari ale'l-Fıkhi'l-Ekber, 
s. 53; Şerhıı.'l-Musdyere, s. 198. 

216 Şerhıı.'l-Musayere, 198. 
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İbn Teymiyye "Kitabu'n-Nübüuuô.f' adlı kitabında217 rasü.l ile 
nebinin arasındaki farkı şöyle izah etmiştir: Rasü.l; o kimsedir ki 
kendisine vahy nazil olmuş, tebliğe memur edilmiş ve Allah'ın emri
ne muhalefet edenlere, bilmedikleri bir risaletle gönderilerek bu 
risaleti kendilerine tebliğ etmekle emr olunmuştur. Bu zaten yeni 
bir şeriat getirmesi şart değildir. Olabilir de, olmayabilir de. Nebi ise 
Allah'ın kendisine haber ilettiği (vahy) ve kendisi de Allah'ın bildir
diklerinden insanlan haberdar eden kimsedir. Bazen ona muayyen 
bir mevzuda hususi bir haber indirilir, fakat kendirıe ait bir şeriab. 
olmaz. O daha önce gönderilen şeriatla amel etmeye memurdur. 
Nebi; irısanlara, daha önce bilmedikleri bir şeriatla gönderilmez. 
Ancak kendirıden önce gelen ve irısanların bgdikleri şeriata uymala
ruu mü'minlere emretmekle mükelleftir. 

PEYGAMBERLERiN SlFATLARI 

Allah'ın nübüwet ve risalette mümtaz kıldığı bir zatın bazı sıfat
ları kendirlde bulundurması icap eder: 

Emanet: Peygamberin zahiri ve Batıni uzuvlarını haram veya 
rnekruh bir fiilden Allah'ın korumasıdır.2ıs Bumana aynı zamanda 
peygamberlerin "ismet" sıfatının ifade ettiği mefhumdur. 

Emanet veya ismet şu hususlarda rasulün veya nebirıin sıfatı 
olması zaruridir: 

Kendisine vahyolunan hususların tebliğinde, peygamber kendi
sine vahyedilen şeriat ve hükümleri tebliğde Allah'ın emrine muha
lefet edemez, mesela vahyirı tümünü veya bir kısmını ümmetinden 
gizlernesi gibi. "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. 
Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ ve ifa etmemiş olursun. "2ı9 
Yine peygamber, kendisine vahyedilenlerden ziyade ve noksan yap
mak suretiyle hiçbir tağyir ve tahrifte bulunamaz. "Eğer (peygam
ber) bazı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı elbette 
onun sağ elini {kuvvet ve kudretini) alıverirdik, sonra da hiç şüphe-

217 Fahrüddin er-Razi, en-Niibüuuat ue ma Yete'alleku biha, s. 172-173. 
218 Şerhu Kasım Cessus ale'r-Ri.sale, s. 24. 
219 5. Maide, 67. 
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siz, onun kalp damarını220 koparırdı.k. O vakit sizden hiçbiriniz bu
na mani de olamazdı. "221 

Peygaıiıber akide mevzuunda Allah'ın emrine muhalefet edemez, 

nübüvvete ve ahiret gününe iman etmekle Allah'ın emrettiğinin hi
lafına gidemez. Arneller sahasında da ilahi emre aykın hareket 
edemez. Allah'ın kendisine vahyettiği şeriata uymayan, hiçbir arnel

de bulunamaz. Haram veya melauh iş işleyemez. Peygamberlerin 
"ismet" sıfab mevzuunda kelamcılar arasında ihtilaf vardır: 

İsmet; doğumundan vefatma kadar nebi veya Rasulden aynlma
yan, daima onda mevcut olan bir sıfat mıdır yoksa nübüvvetten 
önce veya ondan sonraki muayyen bir zamana has bir sıfat mıdır? 

Peygamberler Allah'ın emrine muhalif olan büyük ve küçük (kebair 
ve segair) bütün günahlardan mı masumdurlar yoksa sadece 

kebairden mi? Sonra orılar, her hallerinde günahlarından masum, 
gerek kasten gerek hata ve yanılma neticesi olsun hiçbir şekilde 
Allah'ın emrine muhalefet etmeyen kişiler midir? Yoksa unutkarılık 

ve sehiv hallerinde kendilerinden günah sadır olur mu? 

Kelamcılar, bu ihtilaflarına rağmen, Rasül ve Nebllerin küfürden 
masum olduğuna ittifak et.n;llşlerdir. Binaenaleyh rasülün veya 
Nebin.in kafirolması ve akidenin üç büyük esasından herhangi biri

ni inkarı gerektiren bir sözün veya fıilin kendisinden sudur etmesi 
mümkün değildir. Akaidin bu üç ana temelini Allah tarafından vah

yedilen bütün dinler getirmiş ve asırlar boyuncu ümmetieri onlara 
imana teşvik etmiştir. Böylece burılar, Allahın nebilerine ve rasulle
rine vahyettiği dinlerin her biri için sabit prensipler halinde gelmiş

tir. 

Evet, nebi ve rasullerin hepsi küfürden ve bu üç esası inkar et
mekten, hem nübüvvetten (yani vahyin ilk nazil olmaya başladığı 
zamandan) önce, hem de ondan sonra masumdur lar. 222 

220 Ayetteki (.;r-1_,11) şah damarı, kalp damarı demektir. Bu damar kesilince insan 
hemen ölüverir. Ayetin meali şöyle olur: Biz onu helak ederdik ve kimse onu 
helakten bizi menedemezdi. 

221 69. Hakka, 44-4 7. 
222 Şerlw.'l-Müsayere, s. 195; Şerlw.'n-Nesefiyye, s. 170. 
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Küfrün dışındaki günahlara gelince, Müslümanlar yine ittifak 

etmişlerelir ki şeriate, alıkamın tebliğine ve ümmetin irşadına dair 
olan hususlarda peygamberlerin yalan ve hata etmeleri mümkün 
değilclir.223 Tebliğ ve irşaddan başka sahalarda ise görüşler aynlnuş
tır. Ehl-i Sünnet'e göre peygamberler, vahiyden önce de, sonra da, 

gerek kasten gerek sehven, büyük küçük bütün günahlardan mü
nezzehtir. Ehl-i Sünnet, buna binaen emanet-sıfatının, doğumun

dan vefatma kadar peygamberde mevcut olduğunu kabu1 ederler. 

Sadedin Teftazani'nin bu konudaki sözleri birbirinden farklıdır. 
Şerhu'l-Mekasid'inde yukandaki görüşü kabu1 etmiş, Şerhu'n

Nesefiyye'sinde ise224 peygamberlerden büyük günahın sadır olabi
leceğini bazı alimlerden naklen zikretmiştir. Herhalde Şerhu'n

Nesefiyye'de zikrettiği alimlerden kastı Ehl-i Sünnet olmayan ule
madır. Bu takelirde Şerhu'l-Makasıd ile Şerhu'n-Nesefiyye'deki söz

leri birbirini nakzetmiş olmaktan kurtulur. 

Küçük günaha (segaire) gelince, alimlerden çoğunluk bunun, 
peygamberlerden kasten sadır olabileceğini tecviz etmişlerdir. Ehl-i 

Sünnet'ten Eş'ari olan İmamu'l-Haremeyn ve Mutezileden Ebu Ha
şim bunlardandır.22s Tabi, bunlara göre segairin, peygamberlerden 
sehven de suduru mümkündür. Bunlar diyorlar ki sehven veya 

unutarak işlernek günah sayılmaz. Umutniyetle peygamberlere ve 
bizim peygamberimize unutkanlığı ve sehvi nisbet eden bir şey göze 

·çarparsa onu tevil etmemiz ve emanet ile ismet sıfatının ihlal etme
yecek şekilde anlamamız icap ed er. 

Emanet sıfatının ehemmiyetli bir neticesi vardır. Şöyle ki: Pey
gamber sözlerinin, fıillerinin ve taktirlerinin (görüp de mukteclir 
olduğu halde menetmediği, tasvip buyurduğu hususların) hepsinin 

doğru olması, hatalı bu1unmaması ve tena.kuz arz etmemesi gerekir. 
Peygamberlere nisbeti sahih olan sözler, fiiller ve takrirler, eğer Al

lah tarafından getirdiği itikadi ve şer'i talimat ve esaslara muvafık 
ise ve kapalı tarafları bulunmayıp tam bir vuzuh içinde bu1unuyor
sa onları anlamak ve tatbik etmekte bir güçlük bahis konusu değil-

223 Şerhu'n-Nesefiyye, s. 170. 
224 Şerhu'n-Nesefiyye, s. 170. 
225 Şerhu'l-Mılsayere, s. 199. 
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dir. Şayet peygamberlerin bir kısım sözleri, fiilieri ve takrirleri bize 
kapalı ve müşkil geliyorsa226 mesela, bunlann yakın ve zahir mana

lan onun getirdiği umumi prensiplerle çatışır görünüyorsa, bu tak
dirde onlan tevil etmemiz, umumi ruhuna uyacak bir manaya ham
Ietmemiz icap eder. 

Nakil yoluyla peygambere nisbeti sabit olan sözler, fiiller ve tak

rirler muvacehesinde bu tevili yapanz. Ondan geldiği ~abit olan hiç
bir sözü, fiili veya tak:riri reddedemeyiz. Çünkü o, hatadan korun
muştur. Bütün sözleri doğıudur, doğru manalan vardır. Binaena

leyh hangi şekilde olursa olsun onu kabul etmeye mecburuz. 

Rasul ve nebi olmayanlarm sözleri ve fiilierine gelince, Ehl-i 

Sünnet'e göre isınet nebi ve rasullere hastır. Binaenaleyh Sofıyye
den veya başkalanndan gerek itikad, gerek amel sahasında dini 
hükümlere muhalif bir şey sadır olursa, onu tevil etmeyiz, reddede

riz ve terk ederiz. Çünkü tevil ectilmesi gereken söz, hata etmeyen, 
masum kişinin sözüdür. Masum olmayan insanlar hata da eder, 
isabet de ettirir. O halde dini kaidelere muhalif düştüğü takdirde 

böylelerinin sözü tevil ectilmez; red ve terk eclilir. 

Peygamberlerin vasıfları mevzuunda temas etmemiz gereken iki 
mesele kalmıştır: 

a- Peygamberlerin vahiy mahsulü olmayan ve clinle ilgili bulun
mayari sözleri, 

b- Tebliğ ve mükellefıyet. 

PEYGAMBERLERiN VAHY MAHSULÜ OLMAYAN VE DiNLE 
İLGİLİ BULUNMAYAN SÖZLERİ 

Peygamberlerin, hata, yarulma ve nisyandan tenzih edilen fıil, söz 
ve beyanları, tebliğe memur olduklan din ve şeriatla ilgili olanları

dır. Tebliğle alakah her türlü izah, söz veya fıil halindeki takrir ve 

226 Bazen peygamberlerin sözlerinin kapalı oluşunun sebebi şudur; onlar insan
lara ğayb ve melek:ut aleminden bahsederler. Bu, alıştığıı:wz kelimelerle an
latılması güç olan bir alemdir. Bu sebeple peygamber remzi ifadelerle ve 
darb-ı mesellere başvurarak bahsettiği hususu anlatmaya çalışır. "İşte bu 
misalleri biz insanlar için irad ediyoruz. Onları ancak alim olanlar anlar." 
(29. Ankebüt, 43) 
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beyanlarda peygamberin hata, sehiv ve yan.ılmadı:yi korunmuş ol
ması icab eder. Fakat vahiy, tebliğ ve bunlann hakikatini tamamla
yıcı olan hususlar dışındaki fiil ve sözlerde, peygamber diğer insan
lar gibidir. Bu konularda onun da yan.ılmash hataya düşmesi ve 
unutınası mümkündür.227 İmam Ahmed'in Müsned'inde228 Talha b. 

: •, 1 • • • • • l 

Ubeyd~ah'ta.r;ı, _şöyle rivayet edilmiştir: "Rasülul.J,~ (s.a.v) hurmala-
rın tepelerine çıkmış bir WUP insanın yanınçlan gı::c;ti ve, bunlar ne 
:yapıyo~~ar diye sordu .. Aşı yapıyorlar, erkeği diŞiye aşılıyorlar, tar-

• . . ı ·- .• • 

zında cevap verildi. Buyurdular ki: Bunun fayda vereceğini sanmı-
yorum. Cemaat bu sözden haberdar edilince, vazgeçtiler ve hurma
la.rin tepelerinden. indiler: b Jıı' hurmalar hiç :iıie}rv~ v~rmedi. Bu 

·~ . , 1 ••• : - • , ,., • • • • • • ı '' ' . 

husus HZ: Peygamber efendimize arz edildi: Buyurdular ki: '0, be-
nim bir zanrum.dan ibaretti, beni zannımdan ötürü niuaheze etme
yin: Eğer 'faydalı ise yapıniz. Ben de sizin gibi bir 'beşerim~ zan ba
zen·yanılır; bazen isabet eder: Fakat Aziz ve Celi olan Alİalı'tan size 
bir haber getirirsem oriu muhakkak a1ınız: Ziia ben Allah'a ·karŞı 
asla yalan söylemem." Yine Talha b. Ubeydullah'tan başka bir riva
yette şöyle buyurmuştur:229 "0, sadece benim bir zan ve ·tahm.inim 

idi. Eğer fay_dalı bir şey ~se yapmaktan geri k~ayın. ~en sadece 
sizin gibi bir beşerim. ~an ve talıminim yanılabilir de isabet ettirilir 
de, fakat benim "Aziz ve Celil olan Allah buyurdu" dediğim şeyler 
doğrudur. Ben Allah'a asla yalan izafe etmem.~ 

TEBLİG VE·MÜKELLEFİYET 

Peygamberlerde bulunması zaruri olan sıfatları zikrederken, Al
lah'ın vahyettiği bütün akaid ve alıkarnı peygamberlerin tebliğ et
mesinin, üzerine borç olduğunu görmüştük 

Peygamber, dinden olan her şeyi aynen kendisln.e indirildiği gibi, 
insanlara tebliğ ve beyan etmekle mükelleftir. Onun tümünü veya . . 
bit kısmını insanlardan gizleyemez. Yine onu tahrif ederek manasını 
değiştirmek veya Allah'ın vahyettiğine ilaveİer yapın'~ onun için 

227 Şerhu'l-Musayere, s. 200-201. 
228 Ahmed b. Hanbel, Miisned, I, 162. 
229 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 162. 
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mümkün değildir. Dinden olan her şeyi, kendilerine tebligat yap
makla emrolunduğu kimselerin bir losmına bıralap da diğerlerine 
tahsis edemez. 

İşte Kur'an'ın bu husustaki ayetleri: 

"Ey kitaplılarl Peygamberlerin arası kesildiği zamanda (fetrette) 
size apaçık söyleyip duran elçimiz gelmiştir. Ta ki "bize ne bir rah
met müjdecisi, ne de bir azap habercisi gelmedi" demenize mahal 
kalmasın. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber geldi ar
tık."230 

"(Biz) peygamberleri rahmet müjdecileri ve azap habercileri ola
rak (gönderdik) ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a kar
şı bir bahaneleri olmasın."231 

"Eğer biz onları daha evvel azap ile helak etmiş olsaydık muhak
kak diyeeelderdi ki: 'Hey Rabbimiz, bize bir peygamber göndersey
din de şu zillet ve rusvaylığa uğramadan evvel ayetlerine tabi olsay
dık."232 

"Biz peygamber göndermedikçe asla azap ediciler değiliz."233 -Bu ayetler, peygamberin uhdesinde bulunan tebliğ ve ilan vazife-
sinin hakikatini açık bir şekilde ifade etmektedir. İslam dini, Allah 
tarafından vahyedilen bir din gibi, hem itikad, hem de amel saha
sında hükümler koymuş ve bunlara inanınayı gerekli lalmıştır. Yine 
bu iki sahada bazı şeyler yasaklamış ve bunlara inanınayı veya 
bunları yapmayı haram lalmıştır. Emirlerine uymaya mükafat, ne
hiyleri irtikab etmeye de azap tertib etmiştir. 

Akl-ı selim sahibi insan, kendi aklı ve tab'ı ile anlar ki zenginin, 
muhtaç fakire yardımı ve insanın herhangi bir tehlikeden kurtanl
ması güzel ve iyi işlerdendir. İnsan bunu anlar ve.yapar. Başkasının 
haklana tecavüzün, insanlara eziyet ve zulüm etmenin de kötü iş
lerden olduğunu sezer ve kaçırır. Doğrusu, insan, bu fi.illerdeki iyili
ği ve kötülüğü akl-ı selimi ile id.rak eder, tabiat, yaratılışı, onu iyiyi 

230 5. Maide, 19. 
231 4. Nisa, 165. 
232 20.Taha, 134. 
233 ı 7. isra. 
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yapmaya ve kötülüğü terk etmeye sevk eder. Fakat ne onun ne de 
aklının ve idrakinin selim oluşunun elinde bir imkanı yoktur ki fii
lin vacip olduğunu ve onu yerine getirmenin de mükafat göreceğini, 
şunun da haram olduğ\.!nu ve onu yapmanın cezalandınlacağını 
idrak etsin. Bu konuda ancak şeriat yolund~ ve Allah'ın gönderdiği 
peygamberler vasıtasıyla öğrenme imkanına sahiptir. Peygamberler 
ki vazifeleri Allah'ın emir ve nehiylerini insanlara tebliğ etmek, anla
şılıncaya kadar onları izah ve beyan etmektir. 

Hangi neviden olursa olsun bir arnelin vacip olduğu ve ona mü
kafatın terettüp ettiği, bir diğerinin de haram olup cezayı gerektiği 
hususunun bilinebilmesi ancak peygamberlerin gönderilmesi ve 
onlann insanlara gerekli tebliği yapmasından sonra elde edilebilir. 
İnsanlar, muasırları olan peygamberin bizzat kendisinden duyduk
ları, daveti ondan işittikleri zaman, peygamberlerden uzak olanların 

da, ondan veya onun elçilerinden duyma imkanına kavuşturulduk
ları, vefatından sonra ise halifeleri ve risalet emanetinin taşıyıcıla
rından duydukları zaman. 

Bu, peygamberin davet ettiği esasları insanlar, hatalı, değiştiril
miş, bozulmuş değil de doğru olarak anladıkları vakit, yoksa bun
dan önce değil, ancak bu zaman onlara mesuliyet yüklenir ve bu 
emir veya yasakların icra ve tatbikinin neticelerini taşıyabilirler. 
Sadece bu durumda "mükellef' olurlar. Peygamberin, gönderildiği 
millete, davetinin ulaşması, kabul etme ve yapmaya çağırdığı hu
susların o millet tarafından anlaşılmış olması, yani bu iki şey, mü
kellef tutulabilmenin şartıdır. Davet vasıl olmaz ve davet edilenler 
davetin manasını anlamazsa teklif yoktur. Yukarıda zikri geçen 
Kur'an ayetleri iki hususa delalet etmiştir . 

. Birincisi: Milide 19, Nisa 168, Ta.ha 135. ayetleri ifade etmiştir ki, 
insanın iman etmeyişi ve küfürde kalışı için mazeret ve bahane ola
rak bilmediğini, peygamber risaleti ve imana daveti ona ulaşmadığı
nı, tutm~ya mecbur olduğu yolun kendisine anlatılmadığını ileriye 
sürmek hakkına sahiptir. 

İşte böylesinin bu denli bahanesini iptal etmek, ileriye sürmesi 
muhtemel olan buna benzer sebep ve mazeretiere mahal bırakma
mak içindir ki, daima tekliften ve ınesuliyetin yükletilmesinden önce 
peygamberlerin, milletiere risaletlerini arz etmeleri ve onun hakika-



276 Muhamİned bin Tavit et-Tan~i 

tini onlara aniatmalan adet-i' ila.hiyyesi cereyan edegelmiştir. "Ta ki 
peygamberleriii gönderilmesinden sonra, insaniann Allah'a karşı 
ileri sürecekleri mazeret ve bahaneleri bulunmasın. "234 . 

ikincisi: Bir fiilin farz, bir diğerinin haram kılınınası ve farzm ya-· 
pılmasına sevap, terk edilmesine de. azabın terettüp etmesi manası
na· aıın·an "teklif'iri bu tarzda bilinmesinin yegarie yolu · şenatın geli
şi, haber verişi 've izahıdır.23s 'Bütün mesuliyet, teklifler ve buriiahn 
neticelerinin peygamberlerin gönderilmesme ve risaletler:iniİı tebljğ

lerine· bağlı oluşu ilahi adaletteiıdir. ~_,....) ..:::.,Y :.?' .).! .. . ·\.:s' 1.4_,- ayet-i ke-

rim~sinip. _del~et' ~ili~ hak:ika~ b~ctiır. . . . -- . . .. ~ . . .. _. 

~üslim'in , Sahfh'inde varid ~lduğuı:~ göre Peygamber (s.a.v) bu-
~uştuı::_ı:M}lh~ed'in nefsi. eJ.iı?.de olan !Jlah'a yemin ederim 
ki şu ÜIDJ:?.~~en herp~gi biri, ister Yah~di, iı:;ter Hıristiyan ols1:1n, 
beni duyar da __ geti,I:diğim şeye iman etmeden ölürse _mutlaka cehen
neme girenlerd~~ ()lur."236 _ 

Cezanın, davetin duyulması ve ulaşmasına bağlı olduğunu bu 
hadis açı,kça ifade etmektedi,r._ Daveti duymayanın durumu ikiye 
ayrılır: 

Birincisi: Davetin mevcut olmaması halidir. Bu, "fetret" denen 
zaman içinde olur. Fetret hiçbir nebi ve rasulün bulunmadığı za
mandır._ Zamanın uzaması ve hatırlatan zatın bulunmayışı sebebiyle 
insanlar bu devrede, daha önce gelen nübüvvetin talimatını unut
muş olurlar. İşte ·bu fetret halkı mükellef değildir. Arnelleri ne olur
sa olsun, herhangi bir mükafat veya cezayı gerektirmez. Ayetin ifade 
ettiği ve kelamcılar nezdinde hak olan mezhebe göre bunlar azaptan 
kurtulmuşlardır. 

İkinci durum: Risalet ve davetin bulunma halidir. Fakat mekanın 
uzaklığı, sapa bir yerde insanlardan ayrı bulunmuş olmak veya in
sanlarla meskun olduğu bilinen ülkelerden ayrı bir yerde yaşamak 
ve başka arniller sebebiyle davetin kendi yerine ulaşmadığı kimse-

234 4. Nisa, 165. 
235 Şerluı'n-Neveui ala ·sahih-i Müslim, n. 29. 
236 Müslim,· Sahih, I, 54; Şerluı'n-Neveuı~ II, 29 vd. 
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ler. Böylelerine de teklif teveccüh etmez. Yaptıklanndan dolayı ceza 
görmezler, bunlar da mazurdur, kurtulmuştur. 

Davetin ulaşması halinde -ki teklif buna terettüp etmektedir- an
laşılması lazımdır. Dil ve benzeri bir mani ile daveti anlamayan 
kimse muhatap ve mükeilef değildir. Çünkü teklifin şartı hem dave
tin ulaşması hem de anlaşılmasıdır. 237 Zikri geçen a~et ve hadisiere 
istinaden Ehl-i Sünnet'ten Eş'ariyye, Hanbelilerden bir grup ve bü
tün usül uleması bu konudaki görüşlerini tespit etmişlerdir. Bu 
mezhep der ki: Şeriat gelmeden önce hüküm ve teklif yoktur.238 
Fetret ehli ile kendilerine davetin vasıl olmadığı kimseler kurtul
muştur, mükeilef değildir. Burada fazla izah için, aynı mevzuda 
Gazali'nin sözünü nakletmek münasip olacaktır. Der ki: 

" ... Hatta ben dedim: Bu zamanki birçok Rum ve Türk diyannda:
ki Hıristiyanlara, inşallah rahmet-i ilahiye şamil olacaktır .. Bununla 
Rum ve Türk beldelerinin uzak yerlerinde kalmış ve kendilerine 
davet vasıl olmamış kimseleri kastediyorum. Bunlar üç gruba ayrı
lır: 

1- Bir grup var ki Muhammed (s.a.v)'in ismi kendilerine asla 
ulaşmamıştır. Bunlar mazurdur. 

2- Bir grup vardır ki Hz. Peygamber'in ismi, vasıfları ve elinde 
zuhur eden mucizelerin haberi kendilerine ulaşmıştır. Bunlar İslam 
memleketlerine komşu olan ve onlara karışan kimselerdir. Bunlar 
inkarcı kafirlerdir. 

3- Üçüncü sınıf, daha önce zikredilen iki derece arasında bulu
nur. Bunlara Muhammed (s.a.v)'in ismi ulaşmışsa da onun vasfi. ve 
özellikleri anlatılmamıştır. Olsa olsa bunlar, çocukluklanndan itiba
ren, Muhammed isminde yalancı ve hilekar birinin peygamberlik 
iddia ettiğini duymuşlardır. Bizim ço_cuklarımızın, Mukanna denen 
bir yalancının sahte olarak peygamberlik tasladığını işittikleri gibi. 

237 Hö.şiyetu'l-Kadirf ala Şerhi'l-Mürşidi'l-Mü'min, I, 236. 
238 Razi, Mefatihu'l-Gayb, V, 560-561, VI, 124; İrşıidu'l-Fu.hıl~ s.7; Nesefi, 

Bahru'l-Kelti.m, V. Sb; Şerhu'n-Neuevf ala Müslim, n, 29. 
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Kanaatimce bunlar birinci sınıf gibidir. Çünkü onun ismini 
duymuşlarsa da vasıflannm tam zıddını da duymuşlardır. Bu du
rum ise araştınp düşünme merakım celbetmez. 239 

Bu tasnif, mevzuu tamamıyla içine almıştır. Bugün karşılaştığı
mız birçok sualin cevabı burada mevcuttur. Gazali'nin bu hükmü 
isabetlidir. Kadı İyad da Sahih-i Müslim Şerhi'nde bu hükme mey
letmektedir. 

Bu mevzuda Hadaratu'l-İslam kitabına240 başvurmak yerinde 
olur. (s. 64 vd.) Zira müellifı, rahiplerin ve Hıristiyan din adamları
nın Hz. Peygamber (s.a.v)'e ve Müslümarılığa ait yaptıklan iftiraları, 
uydurmalan nakletmektedir. Bu nakiller, bugünün birçok gayri 
müsliminin Gazzali'nin üçüncü suufta zikrettiği ve birinci sınıf gibi 
kendilerine davetin ulaşmadığı ve bundan dolayı mazur addettiği 
zümreye girdiğini gösterir. 

Kendisine davet ulaşmayanı ve ulaşıp da onu kökünden kavra
mayan yahut da yarılış anlayan kimsenin kurtuluşa ereceği görüşü 
cumhur-i Eş'ariyye'nin ve Hanbelilerden bir cemaatin mezhebidir. 
Maturidiyye'nin Buhara imamlarından Şemsüleimme es-Serahsi, 
Fahreddin Kadıhan gibi bazı!~ da bunlara muvafakat etmiş, İb
nu'l-Humam bunu tercih etmiş241 ve Nureddin es-Sabüni de buna 
m,eyletmiştir. 

Bu görüş yukanda işaret ettiğimiz üzere- iki kaideye istinad eder. 

Birincisi: Fiildeki hüsün ve kubuh; iyilik veya kötülük vasfını, iş
lenmesine sevap, terkinde ikab terettüp edecek manada, idrak et
mek ancak şeriat sayesinde mümkündür, aklın bunda hiçbir dalıli 
yoktur. 

İkincisi, birinciye bağlı olup onun neticesini teşkil eder. Peygam
ber gönderilmeden, şeriat gelmeden ve davet vasıl olmadan bir şeyin 
işlenınesini vacip veya haram kılıcı hiçbir hüküm olmaz. 

Bu görüşü ileri sürenlerin, mezheplerini teyid için Kur'an ve Ha
dis'ten alınmış delillerini yukanda zikretmiştik. 

239 Ebü Hamid Gazzali, Faysalu't-Tefrika, s. 101. 
240 "Medieual Islam, {by Gustave E. Von Grunebaum) kitabının tercümesidir. 
241 el-Beyazi, İşdrdtu'l-Merdm,s. 79. 
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Ebu Hanife ile Maturidiyye'nin ekseriyeti dediler ki, peygamberle
rin daveti birbirlerinden farklı hükümler ihtiva eder. Peygamberlerin 
daveti umumiyet itibariyle iki hususa şamildir: İtikad ve amel. İti

kad kısmı ikiye aynlır. Biri bütün cüz'leri anlatan, her türlü tefer
ruatı tayin eden şeklidir. Diğeri de sadece zaruri olan esaslan ihtiva 
edip diğer tafsilatı terk eden şekildir. Cümletü'l-İslam diye isimlen
dirdi.kleri icmali akide, tafsili akide ile davetin arneli kısmından hü
küm bakımından aynlır. "Peygamberlerin davetini" bu unsurlara 
taksim ve tahlil etmeye bağlı olarak, Ebu Hanife ve tara.flan, kendi
lerine davet ulaşmayan kimselerin mes'ul ve mükellef mi olduklan 
üzerinde düşünmüşlerdir. 

• Ebu Hanife'den rivayet edildi ki: 

"İslam'ın anahallanna iman etmeleri zaruridir. Yine bu rivayette 
İslam'ın ana hallarindan maksadın şu olduğu zikredilmiştir: Al
lah'a, meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine, ahiret gününe, 
hayır ve şerriyle beraber kaderin Allah'tan olduğuna iman242 Ebu 
Hanife'nin taraftarianndan bir kısmı İslam'ın ana hatlanndan kast 
olunan unsurlan: "Mebde ve mead'a iman etmeye" hasretmiştir.243 

İmam-ı A'zam'ın şöyle dediği nakledilrniştir: "Yaratıcısını bilme
mekte hiç kinisenin mazereti olmaz. Çünkü göklerin, yerin, kendi
sinin ve başka malılükatın yaratılmış olduğunu görüp durmakta
dır."244 Kadi Ebu Yusuf ve Muhammed b. el-Hasan yine onun şu 
sözünü rivayet ederler: "Eğer Allah insanlara peygamber gönderme
seydi, 8.kil ve baliğ olanlann, akıllanyla Allah'ı tanımalan yine vacip 
olurdu.245 

Nesefi Bahru'l-Kelam'ında der ki:246 

"Kendisine vahiy ulaşmayan, aklı başında bir insan Rabbini bil
mezse ma'zur sayılır mı, sayılmaz mı? bize (yani Maturidiyye'ye) 

242 el-Beyazı,a.g.e., s.70-74. 
243 el-Beyazı, a.g.e., s. 70. 
244 el-Beyazı, a.g.e., s. 83. 
245 1 B - - 75 e - eyazı, a.g.e., s. . 
246 EbO'l-Mılln en-Nesefi, Bahru'l-Kelcim, vr. 4b. 
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göre mazur değildir. Alemin bir yaratıcısının mevcut olduğunu aklı 
ile bulması lazımdır." 

Bu hükümleri ileri sürenler bazı ayetlerle istidlal etmişlerdir. Me

sela: 

"Göklerin yerin saltanatına ... bakımyarlar mı?"247 

"Biz onlara, çok geçmeden, ayetlerimizi, uzak ufuklarda da kendi 
öz canlarında da göstereceğiz. "248 

"Sizi, düşünüp öğüt alacak kimse için kafi gelecek derecede ya
şatmadık mı? Size korkutucu peygamber de gelmişti. Artık tadıni 
Çünkü zalimlere yardım edecek yoktur."249 

İlk düşünce ve muhakeme aklın varoluşunun ibret neticesi ola

rak kabul edilmiş, peygamberlerin gönderilmesine bağlanmamıştır. 

Üçüncü ayete gelince, mükellefler burada uzun ömürden mesul 

tutulmuştur. Uzun yıllar yaşamışlar fakat boşa harcamışlar, zaman 
kafi iken düşünmemişler, ibret almamışlar, akli kuvvetlerini nere
den gelip nereye gideceklerini (mebde ve maadlannı) araştırmak 

mevzuunda kullanmamışlardır. 

Bundan anlaşılmıştır ki kendisine davet erişmeyen kimse, zaman 
bakımından imkan bulunduğu ve teklif şartlan mevcut olduğu hal
de, aklını kullanmazsa2so cehaleti ve davetten habersiz bulunuşu 

onun için bir mazeret değildir. Bilakis o, ebedi cehennemde kala

caktır. 

İşte bu -yukanda da söylediğimiz üzere- Ebü Hanife ile Maturi
diyyeye eksenyetinin mezhebidir. Bu görüşü Maturidiyye ileri gelen
lerinden Ebu Zeyd ed-Debüsi Takuimu'l-Edille adlı kitabında ve Fah
ru'l-İslam el-Pezdevi de U.sUl'ünde zikretmişlerdir.2sı 

Akidenin tafsilat ve teferruatı ile "peygamberlerin daveti"nden 
arneli olan kısma gelince, insan, bunlan aklıyla bilmekle mükellef 

247 7. Araf, 183. 
248 41. Fussilet, 53. 
249 35. Fatır, 37. 

ıso el-Beyazı, a.g.e., 77. 

ısı el-Beyazt,a.g.e., s. 77; Ebü"l Muin En-Nesefi., a.g.e.,u. 4b. 
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değildir. O halde böylesi mü'mindir, azaptan kurtulmuştur, mazur
dur. Ancak peygamberlerin daveti kendisinevasıl olursa, bu takdir
de mesuldür, davetin teklifiyle vazifelidir.2s2 Onlar bu lasımda 
Eş'ariyye ve onlann görüşünü tutan Maturidiyye ile müttefiktirler. 
Ebu Hanife ile Maturidiyye eksenyetinin kabul ettiği bu görüşün 
önemli noktaları şöylece sıralanabilir. 

1- Fetret, vahyin kesildiği ve peygamberlerin davetlerine ait izie
rin silindiği, gözden kaybolduğu bir devirdir. Bu, kendi devrinde 
yaşayan insanlardan, davetin arneli lasmıyla tafsili itikad lasmının 
mesuliyet ve mükellefiyetini kaldırır. Fakat İmam-ı A'zam'ın "İs

lam'ın anahatları cümletü'l-islam diye isimlendirdiği itikadi lasımda 
fetret mevzu değildir. Fetret devrinde yaşayan her akil ve baliğ aklı
nı kullanmaktan ve Allah'ı tanımaktan mesuldür, mazur değildir.2~3 

2- Bunun sebebi: Dindarlığın insan yaratılışından asli bir unsur 
olduğunu izah ederken de söylediğimiz üzere, her insan kendi nef
sinde sebebiyet prensibini taşımaktadır. Sadece bu prensip, şu kai
natın ve bizzat insanın bir yaratıcısı bulunduğu inancını meydana 
getirmek için her akl-ı selimeyetecek bir prensiptir. Her insan, be
dihi olarak (uzun boylu muhakeme ve istidlale lüzum kalinaksızın) 
anlar ki her gün gördüğü ve kullandığı eşya kendi kendini icat et
memiştir. Kadı Ebu Yusuf'un naklettiğine göre bizzat Ebu Harıife de 
Allah'ın varlığına delalet etmesi bakımından bu prensibi kullanmış
tır.254 

. 3- İtikad için fetret yoktur, sözüne Hz. Adem'den Muhammed 
(s.a.v)'e kadar bütün peygamberlerin insanları ittifakla Tevhid'e ça
ğırmaları da delalet eder. Tek Allah'a iman peygamberlerden her
hangi birine veya bir lasmına has ·bir dava değildir. Bilakis, devamlı, 
sabit, değişmeyen ve sona ermeyen bir davadır. Bundan dolayı bu 
sahada herhangi bir peygamberin davetinin vasıl olması kafidir. 
Hususi bir peygamberin davetinin ulaşması zaruri değildir.2ss 

252 el-Beyazi, a.g.e., s. 77,75, 80. 
253 Hdşiyetu İbni'l-Hac ala Şerhi'l-Mürşid., ı, 25. 
254 el-Beyazi, a.g.e., s. 85. 
255 Hdşiyetu İbni el-Hac ale'l-Mürşid., I, 25. 
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Hakikat şu ki, bütün bu göıüş ve izahlar şu alemin bir yaratıcı~ 
sının (Saniinin) bulunduğunu bilmek hususunda variddir, doğru
dur. Delil olarak serdedilen ayetler de bundan fazlasına delalet et
mez. Bunun dışıda "İslam'ın Anahatları" dedikleri hususa gelince, 
akıl kendi başına, peygamberlerin beyan buyurduldan neticeleri 
gerektirecek bir idrak ile bunları idrak etmez. Buna bağlı olarak 
deriz ki, kendisine davet ulaşmayan kimse mesuldür, aklını kulla
narak Allah'ı bilmeye ve O'na iman etmeye mecburdur. Fakat bu
nun dışında kalan kimseler davet ulaşmadıkça mazurdur, mesul 
değildir. 

Maturidiyyenin Buhara imamlarından olan Kadihan Fetava'sında 
ve Nureddin es-Sabüni (eserlerinde) Eş'ariyye ile Maturidiyye mez
hebini birleştirmek, uzlaştırmak istemişler ve demişlerdir ki; kendi
lerine davetin ulaşmadığı kimseler haklanda İmam-Azam'ın "iman 
etmeleri vaciptir" derken kullandığı "vücüb" kelimesi, terk edene 
azap terettüp eder, manasında vücub olmayıp onlara yakışsın, evla 
olan iman etmeleridir, manasınadır. Fakat bu uzlaştırmayı Maturi
diyyenin ekseriyeti ve hususiyle müteahhirleri kabul etmemişler
dir.256 

PEYGAMBERLER KENDİLERiNE VAHYOLUNANA İLK 
İNANANLARDIR 

Allah'ın, dinini insanlara tebliğ ve beyan için seçtiği, şeraitleri, 

hayatlarında bizzat tatbik etsinler diye gönderdiği peygamberler 
Tevhid akidesine iman etmeye ve onun hakikatini anlamaya ilk em
rolurianlardır. 

"De ki bana, Müslüman olanların birincisi olmak emrolundu, sa
kın müşriklerden olma (denildi)."257 

"De ki: Bana, ancak Allah'a kulak etmek, ona şerik koşmamak 
emrolundu. Sizi ona davet ediyorum, dönüşüm de O'nadır. "258 

256 el-İrşö.d, s. 79. 
257 6. En'am, 14. 
258 13. Ra'd, 38. 
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"De ki: Bana Allah'tan başkasına ibadet etmeyi mi eınrediyorsu
nuz? Siz ey cahillerı Sana da, senden evvel gelenlere de vahyolundu 
ki, Allah'a eş, ortak koşacak olursan, bütün yaptığın, işlediğin boşa 

gidecektir. Ve muhakkak ki ziyana uğrayanlardan olursun. Belki 
yalruz Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol!"259 

Nihayet bu akide peygamberlere tamamen hakim olur, gözlerini, 
kulaklanın doyurur, kalbieri ve alallan bununla mamur olup bütün 
incelikleri kendilerince tanınınca insanlara tebliğe başlar, davet ve 

izah ederler. "Ta ki peygamberlerden sonra insaniann Allah'a karşı 
ileri sürecekleri bir bahaneleri kalmasın. "260 

Allah'ın bu kanunu üzeredir ki Rasulullah Efendimiz de yürü

mü'ştür. Allah'ın dilediği kadar bir müddet içinde düşüneeye dalmış, 
halvete çekilmiş, Allah'ın kendisine tevdi edeceği vazifeye hazırlan

mak üzere o vazifenin ·bütün inceliklerini kavramaya çalışmıştır. 

Onda, yalruz başına kalma arzusu belirmişti. Hira mağarasına 
çekilmiş, günlerce ailesine dönmeden orada ibadetle meşgul olurdu. 
Bunun için yanına azık alırdı. Bitince Hatice'ye döner, tekrar yanı

na azık alır, giderdi. Nihayet Hira mağarasında iken kendisine hak 
geldi.261 Böylece ona bu vazifenin mesel ve hükümleri kendince tam 

vuzuha kavuşunca şam yüce olan Allah tarafından şöyle nida geldi: 

"Ey örtüsüne bürünmüş insan! Kalk! (eğri yolun encamından) 

korkut!"262 "Ey peygamber! Sana Rabbin tarafından gönderileni 
herkese tebliğ et."263 "En yakın hısımlannı (eğri yolun encamından) 
korkut!"264 

Peygamber (s.a.v) başlan ağrıtırcasına hakkı tebliğ etti, seneler 
geçtikçe her söze galip gelen sözü her tarafa duyurdu. Allah'ın ken

disine vahyettiğini insanlara tebliğ etti. 

259 39. Zümer, 63-64. 
260 4. Nisa, 165. 
261 Buhclri, Sahih, I, 7. 
262 74. Müddessir, 2. 
263 5. Maide, 67. 
264 26. Şuara, 214. 
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"Ey kitaphlar! Geliniz, sizinle bizim aramızda müsavi olan bir 
sözde birleşelimi Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, O'na hiçbir 

şeyi ortak koşmayalım, Allah'ı bıralap da birbirimizi tann edinmeye
lim."26S 

"Allah'a kulluk ediniz. O'na hiçbir şeyi şerik koşmayınız."266 

"Muhakkak ki Allah, kendisine şirk koşulmasıru yarlığamaz. Bu
nun dfuıunda dilediği kimseleri bağışlar. "267 

Peygamber (s.a.v)'in, kendinde tatbik ve insanlara tebliği etmekle 

emrolunduğu bu akide, gayenin en yüksek noktasına ulaşan bir 
akide olmuştur. Tevhid'i saf ve berrak şekline erdirmiş, uluhiyetin 
hakikatini kavramış, onu hakkıyla takdir etmiş, beşeriyetten ve 

onun vasıflarından münezzeh ve ali bir mertebeye yükselmiştir. 

PEYGAMBERLERiN BEŞER OLDUGU 

Raslil-i Ekrem (s.a.v) Tevhid akidesini bu makama eriştiren 

İsaam davasını tebliğe başlayınca onun mahiyeti ve bir beşer oldu
ğu kesin bir şekilde ifade ve tahdid edilmiştir. Kur'an, münasebeti 

düştükçe bu mevzudaki her türlü kanşıklık ve kapalılık ki uluhiyet 
veya nübüwetin etrafını sarar ve bu sebeple -daha önce olduğu 

gibi- insanlar İslam'ı anlamakta hataya düşerler veya İslam'ın ve 
Allah tarafından vahyolunan her dininesasını teşkil eden Tevhid'in 

hakikatini yanlış kavrarlar. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamberin 
"beşer" olduğu hususu Kur'an'ın ehemmiyetle üzerinde durduğu ve 
defalarca beyan ettiği bir mevzu olmuştur. İslam'ın Rasulü tarihin 
gözü önünde ve kulağı yanında doğmuş, büyümüştür. Babası, an

nesi ve ailesi malumdur. Kendi kavmi arasındaki şeref ve mevki de 
herkesçe bilinmektedir.268 Onun hayatı karanlıklar içinde kalan ve 

meçhule gömülen bir hayal olmayıp, bütün teferruatı vazılı bulunan 
hakiki bir tarihtir. Bunda hayali tefsir ve tevile mecal yoktur. 

265 3. Al-i lmran, 64. 
266 4. Nisa, 36. 
267 4. Nisa, 48. 
268 Hz. Peygamber ve ailesi için bkz. Buhan, Sahih, ı, 8. 
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Bununla beraber insanlar, onun tabiatını verisaletinin mahiye
tini anlaıilakta yanlış yola sapm.ışlar, vazifesini başka tUrlü tasav

vur etmişler ve nübüvvete dair bu aiılayışlarına bağlı olarak ondan, 
beşerin yapamayacağı harikulade· hadiseler, mucizeler istemişlerdir. 
Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) İslam'da ve asliyeti üzeri kalan 
bütün semavi djnlerde peygamberliğin. vazifesinin, idrak salıipi olan 

insan. kalbinin sırş.t:-.ı müstakime iletilmesinden (bid_ayet edilm~~in

dep) ibçıret olduğunu izah etmiştir: · . · 

Hz: Peygamberin cevabı şu olmuştur: 

"Ben sadece sizin gibi bir beşerim. Şu vai- ki ilaluruzui tek ilah 
olduğu bana vahyedilmektedir."269 . "· . . . 

"De ki: ·Rabbimi ·tesbih ederim. Ben bir beşer ve· elÇici{m başka bit 
şey değilim;"2'io 

. iŞte Hz. Peygamber (s.a.v), Rasülün ve rishletiı:i vazifesini böyle 

arilamış ve bu aruayış esasına uygun ol~ak kendini beşedyet&· tak.:.: 
dim etmiştir. O, kendisinden önc'eki Rasul ve nebilerih 'de' "vailf~sihi 
böyle anlainıştır. Nuh (a.s) ka.Vmine şöyle demiştir: "Size ·Aıı~'ın 
hazineleri benim yanımdadır, deriı.iyorum~ ben gaybı bilmem:··Bir 
melek olduğumu da söylemi:yorum size. "271 .·. ' ·· . . . 

Ad ve Semud'e ve onlardan sonraki milletiere gönderilen pey-

gamberler, kavimleri kendilerinden nübüvvet ve risalet davalarını 
teyid edecek mucizeler istediklerinde, Kur'an'ın ifadesiyle; oruara şu 

cevabı vermişler: "f>eygamberleri onlara:. 'Biz ancak sizin gibi insa
nız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütfunu .ihsan .eder. Allah'ın 

izni olmaksızın size apaçık bir bürhan (mucize) getirmek elimizden 
gelmez dediler. "272 

Bir kelime ile, b~ peygamberimiz kendisinden ön.ceki peygam
berler gibidir. Onu daha önceki peygamberlerin tabiatından çıkara
cak bir sıfata malik değildir. "biz nasıl Nuh'a ve ondan sonraki pey-, ' 

269 18. Kehf, ll. 
270 17. İsra, 90-94. 
271 11. Hud, 27-33. 
272 14. İbrahim, 10-11. 
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gamberlere vahyetti isek sana da vahiy indirdik. "273 Hz. Peygambe
rin getirdiği dini hususlar, onu kendisinden önce geçen peygamber
lerin tabi olduklan sünnet-i ilahiyenin dışına çıkarmamıştır ... "De 
ki: Peygamberlerden ilk defa gelmiş biri değilim. Bana ve size ne 
yapılacağını bilmem. Ben, ancak bana vahyolunana uyuyorum. "274 

Peygamberlik müessesesinin, Allah ile insanlar arasında bir vası
ta ve insanın kalb-i selimini .Allah'ın doğru yoluna iletici olarak va
zıh ve mahdud bir şekilde anlaşılması Allah ile insanlar arasındaki 
bu sefir'i beşeriyet tabiatından çıkarmaz ve ona beşer suatlannın 
üstünde bir sıfat kazandırmaz. 

Yine peygamberin, Allah ile kullar arasında risalet ve sefaret için 
seçilmiş ve kendisine vahiy indirilmiş bir insan olarak açık ve belirli 
bir tarzda anlaşılması, ondan beşeriyet sıfatıarını gidermez. 

İşte, diyoruz ki, peygamberlik müessesesini ve peygamberi bu 
tarzda anlamayı İslam'daki Tevhid anlayışının gerektirdiği bir hu
sustur. Allah'ın mucize ve harikalan yaratmaya şamil kudreti, onun 
mugayyebata nüfuz eden ihatalı ilmi, evet bütün bunlar; halis 
Tevhid mantığına göre sadece Allah'ta bulunur, hiçbir insanda mev
cut olması bahis mevzuu değildir. O, sadece O, mucizeler yaratma-, 
ya kadirdir, başkası değil. Ancak O'dur ki gizliyi ve aşikan bilir. 

PEYGAMBER GAYBI BiLMEZ 

"Gaybın anahtarlan O'nun yanındadır, onlanancak O bilir. Ka
rada ve denizde olanı bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. 
Yerin karanlıklarındaki tane, yaş, kuru (her şey) mutlaka apaçık bir 
kitaptadır.21s 

"Gaybi bilicidir O. Dilediği peygamber müstesna, kimseyi gaybına 
muttali kılmaz."276 

Sadece Allah'tır ki gayb anahtarlan elindedir. Peygamberlerin 
gabya ait bildikleri bazı şeyler varsa onlan ancak Allah'ın bildirme-

273 4. Nisa, 163. 
274 46. Ahkılf, 9. 
275 6 E ,_ 59 . nam, . 
276 72. Cin, 25-26. 
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siyle bilmişlerdir. Her şeyden ali O, vahiy yoluyla gaybından diledik
lerine peygamberlerini aşina eder ve bunu onlar için bir mucize ve 
nübüvvetlerine delil kılar.277 

Peygamberlerden herhangi birinin mugayyebata dair verdiği ha
ber ancak Allah'ın ona talimi ve vahyi sayesindedir. Yoksa bu ilim 
risaletin gerektirdiği bir şey değildir ve peygamberler için vahiy yo
lundan başka bu ilmi elde etmenin yolu yoktur.278 "İşte sana bu 
vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Meryem'e hangisi kefil ola
cak diye kur'a çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen yanlarında 
değildin. "279 "İşte bunlar gaybın haberlerindendir ki onlan vahiy 
yoluyla sana bildiriyoruz. Ne sen, ne de kavmin, daha önce bunlan 
bilmiyordunuz. "280 

Buhari'nin Sahih'inde281 Hz. Aişe (r.anha)'dan nakledilir, demiştir 
ki: " ... Kim onun (Muhammed'in) gaybı bildiğini sana söylerse yalan 
söylemiş olur. Bu nasıl iddia olunabilir ki Allah Teala şöyle buyuru
yor: Allah'tan başka, göklerde ve yerde gaybı bilen yoktur. "282 

VAHY 

Peygamberlik müesseseni ve peygamberleri -yukanda anlatıldığı 
üzere- bir vasıta şeklinde anlamak, vahyden, maddi olan insanın 
maddiyattan uzak alem ile temas etmesinden ve oradan talimat ve 
şeraitleri almasından bahsetmeye ve imkan nisbetinde vahyi bizim 
anlayışımıza yaklaştıracak derecede izaha bizi sevk eder. 

Dirü manasında vahiy, peygamberlerin, insanlara tebliğ etmekle 
memur olduğu şeriat ve talimatı Allah'tan almasıdır. ·Şekli nasıl 

olursa olsun, mücerred alemden böyle bir şeyin alınışı, beşer olan 
peygamberi, alıştığı kendi maddi ve mahsus aleminden yabancı, 
gördüğü duyduğu ve hissede geldiği dünyaya muhalif başka bir 

217 Ebü Hayyan, el-Bahru'l-Muhit, Vlll; 355; el-FeUivii el-Hadisiyye, s. 173, 228. 
278 11. Hüd, 49. 
279 3. Ali imran, 44. Bkz.: Fahreddin er-Razi, ll, 271. 
280 11. Hüd, 49. 
281 Buhılıi, Sahih, IX, 7; Fethu'l-Biiri, I, 20-22. 
282 27. Nemi, 65. 
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aleme nakleder. Bundan dolayıdır ki .peygamberin alıştığı alem ile 
vahyi. alabilmek için intikal etmeye mecbur olduğu alem · arasında 
bulunan (vasat) bir merhaleyi ilk önce geçirmesi'lazımdır . . Bu meı:..; 
hale peygamberi hazırlar, onu, alıştığı, çevresindeki eşyayı idrak 
edebilmesi için dı.ıyuların kafi geldiği bu alemden başka b~- aleme, 
tanımadığı ve maddeden bir dünyaya tedrici bir s:ırette naJ?.eder. · 

Burada dış hasseleri idrak ve marifetten tecerrüd eder, maddi 
dünyasında gözünün görmediği, kulağının işitmediği. ve kalbi,rıe 

dağınayan başka vesileleri ona anlatmaya ve öğretmeye başlar. Bu 
vasat merhale esnasında peygamber alışmaya başlar; . Bütün insan:. 
lara yabancı olan bu aleme alışır, ona hazırlanır, kendisine vahyo
lunanı anlamaya ve kavramaya çalışır ve onu insanlara malum dil

l~J;iyle an,latmaya koyulur. Bu sebeptendir · ki, kana~timizce Pey
gamber Efendimizin uykusunda gördüğü rüyalar. vahyin ~ m~rte
besi olmuştur. "Raşulullah (s.~.v)'a ·ilk inen vahy uykuswıdaki rü:
ya-yı sadıkası idi. Onun gördüğü her rüya sabah aydıplığı _gibi çı
kardı. "283 Uyku halinde basseler idrakten kesilir, çalışmaz. Böylece 
ruh harici ve vaki alemden aynlmış olur. Artık iç kuvvetletip sah~sı 
genişlemiştir. Ruh, hasse kayıtlanyla bağlı olmaksızın, tasavVtır ve 
idraklerinde dış alem · kanunlckna bo}run eğmeden çalışır, idrak 
eder, anlar. Böylece iç kuvvetler - hürriyet ve kayıtsızlık içinde- ·u:Yu
yana, uyanıkllğı zamanında görmeye alışmadığı şeyleri'' göstei-rneye 
muktedir olur~ Ona anlatmak ve göstermek istediği eşyayi, hakikat
leri ve manalan remz ve işaret gibi - vasıtaları ktillanarak · anlatır. Bu 
metodla, kişi alışkın olmadığı aleme intikal eder, uyanık halinde 
görmediği şeyleri görmeye ve bilmediklerini öğrenmeye itiyad ka
zanma imkanını bulur. Tabir, ifade ve izahlarda remz ve işaret üs
lubunu anlamaya başlar. 

Rasulullah (s.a.v)'in, üst üste ve günlerce insa.rilardari uzaklaşıp 
Hira mağarasında284 ibadete dalması bir nevi hazırlıktı. Evet, karan
lıkların gizlediği bir alem içinde, Mekke'deki gürültü düny~sından, 
renk, cisim ve buut aleminden tecerrüd eden öu mağaradaki ik~
met, rüyasında gördüğü o remz, işaret ve manalan düşünmeye, 

283 Buhaıi, Sahih, I, 116. 
284 Gar hadisi için bkz. : Buhfıri, Sahih, I, 7; Fetlw.'l-Bari, I, 21-22. 
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iyiden iyiye anlamaya ve her türlü ibham ve kapalılığı dağıtacak bir 
tarzda vuzuha kavuşturmaya imkan bulmak ve uyjUUklık halinde, 

bunlan kafaya iyice yerleştirmek maksadına bağlı idi. ·Bu düşünce 
ve yalmzlık merhalesinden sonradır ki Hira mağarasında hak ona 

gelmiştir. 

İşte şimdi geçirdiği bu tecrübelerden sonra ruhu (nefsi) hazır
lanmış, her zaman için doğrudan doğruya Allah'tan vahy almaya 

müstaid hale gelmiştir. Vahyin, rüya ve insanların arasından çekil
me (uzlet) tarzındaki bu iki merhalesi hakkında takribi bazı izahlar

da bulunduk. Bunu yaparken, bunlan bir takım haller ve tecrübeler 
olarak kabul ettik. Öyle ki insanların çoğunda bu haller mevcuttur. 
Onlar, yakından veya uzaktan bunlara benzer bazı halleri kendile

rinde bulurlar. Fakat vahyin aşağıdaki şeklinde durum öyle değil
dir, bu merhalede daha: önceki izah tarztmlZl kullana:mayacağız. 

Vahiy; şahsi ve deruni bir tecrübedir ki, onu ancak insanlardan 
hususi bir cemaat kendinde bulundurur. Bundan dolayı bu tecrü

beyi anlatmak ve ince bir şekilde şerhetmek sadece vahyi telakki 
eden, ameli olarak (yaşayarak) tecrübesini yapan, defalarca kendile

rinde tekerrür ettiğinden benliklerinde manası vuzuha kavuşan ve 
herhangi bir şekilde onu ifade etmeye muktedir olan kimseler için 

mümkündür. Bu manada Gazali demiştir ki: 

"Nübüvvetin hakikatini ancak Peygamber bilir." Yine dedi ki, 

"H~r salik (tarikata intisap eden kişi) ancak sülükünde ulaşabildi~ 
dereceyi bilebilir, evet onu ve ondan evvelki dereceleri bilmesi 
mümkündür. Fakat önündeki (henüz vasıl olmadığı) mertebenin 
hakikatini kavraya:maz. 2ss 

Mesud bir hadisedir ki Rasulullah (s.a.v) bu merhalede vahyi 

alırken yaşadığı hali bizzat kendisi izah etmiştir. Vahyi defalarca 
telakki eden ve mana ve keyfiyetini anlayan odur. Derununda yaşa

dığı hali ifadeye yol bulabilen de sadece o olabilir. 

Haris b. Hişam el-Ma.h.zü.ıı:ll:: Ya Rasülallah, sana vahiy nasıl ge
lir? Diye sorunca Rasül-i Ekrem buyurdular ki: "Bazen çıngırak, zil 

285 el-İhyô., m, 6. 
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sesi286 gibi gelir. Bana en ağır geleni de budur. Benden kesilince 
söylediğini anlamış olurum. 287 

İbni Sa'd28s Alıdulaziz b. Abdullah b. Ebi Selerne el-Macişun, o 
da amcasından rivayet eder: "Peygamber (s.a.v) der ki: Vahiy bana 
iki şekilde gelir: Bazen onu Cibril bana getirir, herhangi bir adamın 
başkasına söylediği gibi söyler. Bunu unuturum. Bazen de çan sesi 
gibi gelir ve kalbirn e kanşır, işte bunu unutmam." 

"'Gar-ı Hira" hadisinde şöyle buyrulmuştur: Ona melek geldi ve 
"oku" dedi. "Ben okumak bilmem" cevabını verdi. Hz. Peygamber 
buyurur ki, o zaman melek beni alıp takatim kesilineeye kadar sık
tı, sorıra beni bırakıp yine "Oku" dedi. Ben de ona, "okumak bil
mem" dedim. Nihayet beni alıp üçüncü defa sı.kıştırdı. Sorıra bırakıp 
"Yaradan Rabbinin adıyla oku" dedi.289 

Bu hadislerin hepsi bir hakikate işaret etmektedir. Rasulullah 
(s.a.v) -yukanda zikretilen tecrübelerde olduğu üzere- zahiri hasse
lerden uzaklaştıktan sorıra vahye mazhar oluyordu. Bu esnada 
kendisiyle, gördüğü, ve duyduklan arasına perde çekilirdi. Ancak 
bu sayede vahyin kaynağı olan hak cihetine kalbi yönelir, mele-i a'la 
(yüksek huzur) ile münasebet ,kurar, ona külli olarak yönelerek Al
lah'ın emrini alabiliyordu. 

Maddi ve mahsus alemden bu tecerrüd, onun için kolay bir şey 
değildi. Bu yüzden büyük bir güçlükle karşılaşmıştı. Bu husus 
kendisini takviye edecek harici bir yardımcıya ihtiyaç hissettirm.işti. 
İşte Cibril'in defalarca onu sıkıştırması onun kalbini tenbih ediyor, 
onu feyz ve ışık kaynağına doğru yöneltiyordu. Çıngırak sesine ben
zeyen o şiddetli ve devamlı sesler de onun hasselerini dolduruyor ve 
maddi alemden alıkoyuyordu. Böylece tek başına kalbi idrake hazır
lanıyor ve onu vahiy gelerek yerleşiyordu. 

286 Zil sesi diye tercüme ettiğimiz kısım metinde (salsalatü'l-ceres) tarzındadır. 
Salsala: Birbirine çarpan demir sesine denir. el-Ceres: Çan, zil demektir. Bu, 
kulağa başka seslerin varmasına mani olacak şekilde şiddetli ve sürekli 
sesler meydana getirir. 

287 Buha.ri, Sahih, I, 6; Fethu!l-Bö.ri, I, 19-20. 

ıss Tabakiit, I, 197. Bu eserden naklen, Fethu'l-Bciri, I, 18. 
289 Buhfui, Sahih, I, 7. 


	Button1: 
	Button6: 
	Button10: 
	Button11: 


