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Önsöz 
İslam dairesi geniştir, cadde-i 

kübrâdır ve müntesipleri çoktur. İslamiyet 
bir kısım mutaassıp hocaların ve 
toplumdaki bir fukaranı dini değildir. Bu 
şekilde görmek ve mütalaa etmek İslam’ın 
yarı ehlini dışarı atmak demektir. 

İslam’ın temel esaslarını kabul eden 
müminler farklı görüş ve düşüncelerde, 
farklı ırklarda olabilir ve farklı dilleri 
konuşabilirler. Bu İslamiyet’in cihan-şümul 
olmasından ve tüm insanlığa hitap 
etmesinden kaynaklanır. Bu durum İslam’ın 
birliğine ve dindeki vahdete zarar vermez. 

Yüce Allah’ın birliğine iman edip, 
iman esaslarını kabul eden ve Allah’ın 
farzlarını yapıp haramlardan sakınan 
Allah’ın rızasını kazanır ve kurtulur. 
Peygamberin (asm) sünnetine uyanlar da 
kemâle erer, kâmil bir Müslüman ve 
mükemmel bir insan olur. Müslümanların 

birliği de Kur’an ve Sünnete uymakla sağlanır. İhtilaf diğer şeyh ve alimlerin görüşlerine 
uymaktan kaynaklanır. Bu ihtilaf da Kur’an ve sünnete aykırı olmamak şartı ile rahmettir. 

Günümüzdeki iman za’fiyeti sebebiyle ve ehl-i bid’a ve dalaletin imana hücumu ile 
Müslümanların kalplerine şüphe ve vesvese vererek ve taassubunu kullanıp imana hücum 
ettiği, gençleri şüphelerle “Deizme” ve “Ateizme” sevk ettiği gibi; zamanın ulemasını ve ehl-i 
tarikat ve tasavvuf erbabını da taassuplarını işleterek Müslümanlar arasında ihtilafları çıkarıp 
kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir etmeye sevk etmelerini de dikkate alarak “İmam-ı 
Gazali”nin “Faysalu’t-Tefrika” isimli eserini esas alarak Müslümanların bu tehlikelerden nasıl 
kurtulması gerektiği üzerinde bir çalışma yaptım. Bunu yaparken asrımızın en büyük alimi 
Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin “Risale-i Nur Külliyatı”nı esas alarak izahlarda 
bulundum. 

İhlasla çalışmak bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. 
M. Ali KAYA 

 

“Bir şeyi ne kadar severseniz o kadar ilgilenirsiniz; ne derece ilgi duyarsanız o kadar 
bilirsiniz. Ne derce bilirseniz o derece seversiniz. İlgili olan bilgili olur.” 

 



 
 
Mukaddime 
Tenkit ve tekfirde aşırıya kaçan, taassub-u bârideye müptela olmuş, dinde hassas 

muhakeme-i akliyede noksan kimselerin “sözlerine sabretmek ve onları en güzel şekilde 
karşılayarak kendi hallerine terk etmek gerekir.” (Müzzemmil, 73:10.)  

Tariz taşı atılmayan ve haset edilmeyen kimseleri hakir, küfür ve sapıklıkla itham 
edilmeyen kimseleri de küçük görürüm. Cüneyd-i Bağdâdî (ra) “Bir kimsenin zındık 
olduğuna bin sıddık şahitlik etmedikçe o kimse hakikat mertebesine ulaşamaz” demiştir. 

İnsanları hakka davet edenler içinde Peygamber efendimizden (asm) daha akıllı ve 
kâmili yoktur. Böyle iken ona “deli” demişlerdi. (Hicr, 15:6; Şuarâ, 26:27; Duhan, 44:14.) 
Allah’ın sözlerinden daha üstün söz olmadığı halde “eski kavimlerin efsanesi” (En’âm, 6:25; 
Enfâl, 8:31.) demişlerdi. İnsanların tarizlerinden ve dillerinden kurtulan var mıdır? 

Kökü hasede dayanmayan düşmanlıkların dostluğa dönüşmesi ümit edilebilir. Hasetçi 
ise aslâ felah bulmaz. “Allah dileseydi onları hidayet üzere birleştirirdi. Sakın cahillerden 
olma!” (En’am, 6:35.) “Sen onlara ne yaparsan yap inanmazlar. Allah’ın dilemesi müstesnâ 
onlar iman etmezler. Bunlar cahil kimselerdir.” (En’am, 6:11.) 

Küfür ve imanın mahiyetlerinin bilinmesi, hak ile batılın sırlarının ve sınırlarının 
anlaşılması için, kalplerin dünyevî kirlerden arınmış, mücâhede ile cilalanmış, zikirle 
nurlanmış, şeriatın hudutlarına riayetle süslenmiş olması icap eder. “Cam gibi parlak bir 
kalpte bulunan iman ışığı nur saçmaya başlar. O ateşe temas etmeden de ışık verir.” (Nur, 
24:35.) 

Kalplerinde dünya sevgisi bulunanların ilahları heva ve heves, mabudları âmirler, 
kıbleleri dinar ve dirhem, şeriatları benlik ve enaniyet, arzuları makam ve şehvet, ibadetleri 
zenginlere hizmet, zikirleri ise vesvese ve desiseler, hazineleri de her nevi kurnazlıklardır. 
Düşünceleri meşrep ve menfaatlerinin icap ettirdiği şekilde hilebazlık olanın kalbinde küfür 
ve nifak karanlığı imanın aydınlığından nasıl ayrıt edilebilecektir? 

“Zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz 
çevir. Çünkü bunların ilim namına ulaştıkları saha bundan ibarettir. Şüphesiz Allah kendi 
yolundan sapanlarla hidayet üzere olanları çok iyi bilir.” (Necm, 53:29-30.) 

İmam-ı Gazali 



 
TAKLİTÇİLERİN ÇELİŞKİLERİ 

 
Mukallit işin hakikatini bilmediği için çeşitli imamların görüşlerini alırlar. Sonra 

zannederler ki imamlarına muhalefet insanı küfre götürür. Böylece çelişkiler içinde kalırlar. 
Zira, her bir imamın anlayışı farklıdır.  

 
Küfür nedir? 
Bir kimse “Lâ ilâhe illallah Muhammed’ün Resûlullah” iman hakikatine samimi 

bağlandıktan sonra yolları, mezhepleri ve görüşleri ne kadar farklı da olsa ehl-i imandır. Ehl-i 
imana dil uzatmak ve tekfir etmek büyük vebaldir. 

Küfür, Hz. Peygamberi (asm) ve Allah onun Allah katından getirdiği şeyler hususunda 
onu tekzip etmek ve yalanlamaktır. İman ise, Allah katından getirdiği şeylerin tamamını 
tasdik edip doğrulamaktır. 

Tekfirin anlamı, o kimsenin kanının helal olması ve ahirette ebediyen cehennemde 
kalmasına hükmedilmesi demektir. Küfrün ne olduğu şer’î delillerle bilinecektir. Bu şer’î delil 
ya nass (ayet-hadis) veya nassa dayanan kıyas olur. Yahudi ve Hıristiyanların kafir oldukları 
ayet ve hadislerle sabittir. Kıyas yolu ile Brahmanlar, Senevîler, Zındıklar, Materyalistler, 
Yahudi ve Hıristiyanlara müşabihtirler. Bunun dışında ehl-i kıble olup namaz kılanlar ve 
mü’min olduklarını dilleri ile ifade edenleri tekfir etmenin hiçbir tutar tarafı ve gerçekliği 
yoktur. Ancak tekfir edeni büyük bir günaha ve vebale sokar. 

 
Vücut Mertebeleri 
Merâtib-i vücut beştir: Vücûd-u zâtî, vücûd-ı hissî, vücûd-u hayâlî, vücûd-u aklî ve 

vücûd-u şibhî. 
Vücûd-u Zâtî: Bizatihi var olan vücuttur ki inkârı mümkün değildir. Eşyanın varlığı bu 

nevidendir. İnsanın beş duyusu ile gördüğü, işittiği, tattığı, kokusunu aldığı ve eliyle hissettiği 
her şey gerçektir. Varlığı inkâr edilemez. Ancak hissi olmayan varlığını inkâr eder, varlığını 
inkâr edenin de bu hislerden birisinin hastalıklı olduğuna hükmedilir. 

Vücûd-u Hissî: Ruhumuzun hissettiği varlıklardır. Rüyâ bu nevidendir. Uyanık olduğu 
halde hastanın gördüğü hayaletler hissî varlıklar oldukları gibi Peygamberleri ve Evliyânın 
melekleri insan suretinde görmesi ve onlarla konuşması da bu nevidendir. Nitekim ayet-i 
kerimede “Melek Meryem’e düzgün bir insan şeklinde göründü” (Meryem, 19:17.) ayeti bunu 
ifade etmektedir. 

Peygamberimizin (asm) Hz. Cebrail’i Dıhye (ra) suretinde görmesi ve Hz. Peygamberin 
(asm) uyanık kalplere rüyada görünmesi hep bu neviden temessül-ü hissîdir. Bir ateş 
parçasının sür’at-i hareket etmesi ile daire şeklinde görünmesi gibidir ki, hakikatte o ateş 
parçası bir noktadır, zihinde ve histe bir daire şeklinde görünür. Halbuki daire-i vücutta ve dış 
alemde böyle bir daire nâ-mevcuttur. 

Vücûd-u Hayâlî: Varlıkların hayaldeki suretleri veya hayâlen oluşturulan suretlerdir. 
Bu suretlerin dış alemde vücûd-u haricileri yoktur.  

Vücûd-u Aklî: Her şeyin ifade ettiği bir manası vardır ki bunu ancak akıl kavrar. 
Kalemin yazma cihetini mürekkep ve kalemin dışında ancak akıl anlar. Bir eserin ustasının 
olması, bir kitabın katibinin bulunmasını yine akıl anlar. Kelimelerdeki manaları da kavrayan 
ve anlayan akıldır.  

Vücûd-u Şibhî: Varlığa benzer; ama varlığın dışında sureti ve hakikati ne histe ne 
hayalde ne akılda olmayan sıfatları cihetiyle varlığa kıyasen var kabul ettiğimiz şeylerdir. 
Dünyanın ekseninin olması, paralel ve meridyenler, üçgen, beşgen gibi geometrik şekiller ve 
sayılar farazî, göreceli şeylerdir ki bunlara “hakâık-ı nisbiye” adı verilir. Nisbî, göreceli ve 



şibhî hakikatlerdir. Biz onların varlığını farazî olarak kabul ederiz ve onlar vasıtası ile pek çok 
hakikatleri keşfederiz.  

Zâtî varlıkta şüphe olmaz ve tevil edilmezler. Hissî varlık ise ferdin hissinden ve 
hissetmesinden kaynaklanır, başkaları bunu hissetmezler. Peygamberimiz (asm) “Ahirette 
ölüm alaca bir koç şeklinde getirilir ve cennetle cehennem arasında boğazlanır, öldürülür” 
(Müslim, Cennet, 40; Tirmizî, Sıfatü’l-Cennet, 19.) Bu hadiste ifade edilen ölüm bir arazdır, 
onun koç haline getirilmesi histedir. Koç insanın zihnindedir. Yine hadiste “Duvar içinde 
bana cennet ve cehennem gösterildi” (Buhari, Mevakıtu’s-Salat, 11.) buyurmuştur. Burada 
cennet ve cehennemin sureti olup hissî olarak gösterilmiştir.  

Varlığın aynada görülmesi hissî varlık, muhayyilede ise tasavvur edilmesi hayalîdir. 
Günümüzde televizyon aracılığı ile suretlerin görülmesi hissî olarak görülmesidir, sesinin 
işitilmesi ise zatî bir vücutla bilinmesidir.  

Hayâlî varlıkta ise hadis-i şerifte buyrulduğu gibi “Ben Yunus b. Mettâ’ya bakıyor 
gibiyim. Üzerinde katvân mamülü bir aba olduğu halde telbiye ediyor ve dağlar ona cevap 
veriyordu. Allah Teâlâ ise ona ‘Lebbeyk yâ Yunus’ diyordu.” (Müslim, Îmân, 268, 269; İbn 
Mâce, Menâsik, 4; Müsned, 1: 216.) Bu Peygamberin (asm) hayalindeki bir suretin temsil 
suretiyle görmesidir.  

Aklî varlık, akılla idrak edilen ve “akliyyat” denilen hususlardır. Hadis-i şerifte 
“Cehennemden en son çıkana cennetten bu dünyanın on misli yer verilir” (Buhari, Rikak, 52; 
Müslim, İman, 310; Tac, 5:399.) “Allah Teâlâ Âdem’in (as) çamurunu kırk sabah eliyle 
yoğurdu.” (Sad, 38:71-75.) hadislerinin anlamı akılla anlaşılır. 

Şibhî varlık Allah Teâlâ hakkında varid olan gadab, şevk, ferah, sabır vs. gibi şeylerdir. 
İnsana ait olan bu vasıfların Allah hakkında isnâdı te’vil ile bilinmesi ve şibhî ile anlaşılması 
için söylenmiştir. Gadabı “ceza vermeyi dileme” olarak tevil etmişlerdir. 

 
Tevil Kaçınılmazdır 
Şeriat sahibinin sözlerini tevil eden, herkes şeriatı tasdik edici durumdadır. Tekzip eden 

ancak tüm manaları reddeder durumdadır. Bu ise küfürdür. Tevilciler bu durumda tekfir 
edilmezler. Müçtehitler de zarurî olarak tevile başvurmuşlardır.  

Te’vilden en çok kaçınan Ahmed b. Hanbel’dir. (ra) Bununla beraber onun açıkça tevile 
mecbur olduğu üç hadis vardır.  

1. “Hacer-i Esved yeryüzünde Allah’ın sağ elidir.” (İbn Mâce, Menâsik, 32; Müttakī 
el-Hindî, 12: 219.) Onu öpen Allah’ın elini Allah’ın elini öpmüş olur.  

2. “Mü’minin kalbi Allah’ın parmaklarından iki parmağı arasındadır.” (Müslim, 
Kader, 17.) 

3. “İman Yemen’lidir, hikmet Yemen’lidir. Rahman olan Allah’ın nefesinin Yemen 
tarafından geldiğini hissediyorum.” (Buhârî, Bed’ul-halk 15, Menâkıb 1, Megâzî 
74, Talak 25; Müslim, İman 81-92; Tirmizî, Fiten, 61; Menâkıb 71.) 

Birincisi Allah’a kurbiyet, ikincici melek ve şeytandan kinaye olarak aklî manâda ruh 
olarak te’vil edilmiştir. 

 
Te’vil Yapma Usulü 
Tevil yapmanın bir usulü vardır. Her önüne gelen her istediği manaya çekecek şekilde 

tevil yapamaz. Bu usulleri İmam-ı Gazali şöyle sıralar. 
1. Kur’ân-ı Kerim ayetleri Arapça zahiri manaya aykırı tevil yapmaz. 
2. Herkesin bildiği delilleri esas almalı, ölçü ortak olmazsa anlaşma mümkün olmaz.  
3. Tevile karine olacak ve onu destekleyecek diğer ayetlerden ve hadis-i şeriflerden 

istifade etmelidir.  



Bunlarla beraber herkesin anlayışı bir 
değildir, 

a. Şahsî ve infiradî görüşlerin de öne 
çıkması, 

b. Vehmî hükümlerin aklî hükümlere 
tercih edilmesi, 

c. Meşhur sözlerin kesin olan ahkama 
karışması, 

d. Delillerin mukaddemeleri konusunda 
anlaşamamak da yine ihtilafa sebep 
olacaktır. 

“La ilâhe illallah Muhammed Resulullah” dedikten sonra buna tenakuz teşkil etmeyecek 
bir vaziyette bulunduğu müddetçe ehl-i kıbleye dil uzatmaktan çekinmek lazımdır. Çünkü, 
tekfirde tehlike vardır, sukutta ise tehlike yoktur. Tenakuz teşkil eden husus ise Hz. 
Peygamberin (asm) yalan söylediğini dolaylı veya dolaysız olarak câiz görmektir. 

Dinin temel inançları Allah’a, Resulüne ve ahirete inanmaktır. Bunun dışında kalan 
meseleler bu üç meseleyi güçlendiren ve onlardan ayrılmayan fer’î meselelerdir. Furû ile ilgili 
meselelerde “Hz. Peygamberden (asm) tevatüren sâbit olmuş bir hususu reddetmek” 
müstesnâ, füru ile ilgili meselelerde kimse tekfir edilemez. Ancak ona hatalı ve bid’atçı denir. 
Tevatür ise lisan inkâr etse de kalbin ve vicdanın reddetmesi kâbil olmayan bir haberdir. 

Tekfir, tekfir edilenin malının alınması, kanının dökülmesi, cehennemde ebedi 
kalınmasına ve nikahının düşmüş olmasına hükmedilmesi gibi önemli şer’î neticeleri doğuran 
şer’î bir hükümdür. 

Fıkıhtan başka sermayesi olmayan bir fakihin tekfir ve dalalete nispet ettiğini görürseniz 
ondan yüz çeviriniz. Aklınızı ve fikrinizi onunla meşgul etmeyiniz. Bilgi ile meydan okumak 
insan tabiatında mevcut bir huydur. Kendilerini alim zanneden cahiller bundan kendini 
alamazlar. Halk arasında ihtilafın çok olmasının sebebi budur. Cahiller ortadan çekilse halk 
arasında ihtilaf azalırdı. Zira cehalet bilmemek değil, yanlış, eksik ve noksan bilmektir. Yanlış 
bilgisini doğru iddia etmektir. 

 
İman ve Kelam İlminin Değeri 
Kalbinde iman hakikatlerinden birisine ait bir şüphesi olanların bir Kelam ve Usulu’d-

Din âliminin yanına giderek şüphesini gidermesi farzdır. Zira şüphe imana zıttır ve imanı 
giderir. İslam’a hizmet için imana dair şüpheye sevk eden bid’atçıyı susturmak, şüpheleri 
izale etmek, imanı ve dini korumak amacı ile “İman İlmini” ve sahih doğru İslam Akaidini 
tahsil etmek ise “Farz-ı Kifaye”dir. İmanı korumak için imana ait bilgileri öğrenmek ise 
“Farz-ı Ayn”dır. 

Özellikle ahir zamanda dinsizlik cereyanlarının hükmettiği ve imanların tehlikede 
olduğu zamanda tahkika çıkartmak vaciptir. Marifetullah bilgileri ile aklı ikna ve kalbi tatmin 
ve tenvir ederek gönülleri Nur-u İlâhi ile aydınlatıp nurlandırmadıkça gerçek marifete 
ulaşılamaz. Bu zamanda şüpheleri gidermek için iman hakikatlerini öğrenerek imanı 
güçlendirmedikçe, bid’a ve dalalet fikirlere kapılmaktan kişi kendisini kurtaramaz. Taklidi 
olan iman bu zamanda kişiyi kurtarmaz. Bu sebeple taklidi imanı tahkika çıkarmak vaciptir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine 
indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 
peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.” (Nisa, 4:136.) buyurur.  

Bu ayette inananların imana davet edilmesi öncelikle iman ettiklerini söyleyen 
münafıkları ihlaslı bir imana, ihlasla iman edenleri bu imanda devam ve sebata, kâmil manada 
inananları da imanlarını devamlı olarak kuvvetlendirmeye ve taklitten tahkika, ilme’l-
yakinden, ayne’l-yakin ve hakka’l-yakîne terakki ve tekâmül ettirerek terakki etmeye davettir.  



Nitekim yüce Allah “Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında kalpleri titrer, 
kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca 
rablerine güvenirler, namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını 
Allah yolunda harcarlar.” (Enfal, 8:2-3.) buyurur. 

Kur’ân-ı Kerim nazil oldukça, Tevhid, nübüvvet ve haşir delillerini zikrettikçe ve 
sahabeler bunları okuyup öğrendikçe imanları artıyor, güçleniyor ve kuvvetleniyordu. Bu da 
onların iman konusunda devam ve sebatını artırıyordu. Bu sebeple en ağır işkencelere rağmen 
açıkça imanlarını izhar etmekten çekinmiyorlardı. Daha sonra Allah’ın emri ve yasaklarına 
muhatap oldukları zaman şevkle ve büyük bir iştiyakla bu emre itaate koşuyorlardı. 

Yüce Allah ayrıca “Görmedin mi Allah’ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara 
akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir, sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır; 
ardından onun sarardığını görürsün, sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. 
Kuşkusuz bunda akıl iz‘an sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslâm’a açmışsa 
o, rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah’ı anma konusunda kalpleri katılaşmış 
olanlara ise çok yazık! Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler.” (Zümer, 39:21-22.) buyurarak 
önce imana ait bir delili zikreder sonra yağmurla tabiatı canlandıran Allah’ın irade ve kudreti, 
hidayetiyle de insanın gönlünü İslâm’a açmakta; ona, ilâhî emirlere teslim olan bir ruh yapısı 
kazandıracağını ifade etmektedir. 

Göğsün yarılmasından kast edilen ise İslam alimlerine göre göğsün imanla 
doldurulması, melekî nurların üstün gelmesi, beşerî duyguların zayıflatılması ve kalp 
yapısının mukaddes âlemden gelecek feyizleri kabule hazır duruma getirilmesi ile kişinin 
ahirete iştiyak duyması ve ahiretine ciddi şekilde çalışmaya başlaması demektir. Nitekim 
“şerh-i sadr” Peygamberimize (asm) sorulunca “Yalan dünyanın aşkından vazgeçerek kalbin 
ve gönlün ebedî olan ahirete meyletmesi ve yönelmesi” (Gazali, İhya, 1:82.) şeklinde cevap 
vermiştir. 

 
Rahmet-i İlâhiyenin Genişliği 
Peygamberimiz (asm) “Ey Âdem! Zürriyetinden binde dokuz yüz doksan dokuzu 

cehenneme gidecektir.” (İhya, 1:82.) “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak yalnız birisi 
necat bulacaktır” (Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn-i Mace, Fiten, 17.) hadis-i 
şerifleri kesinlikle sahihtir ve doğrudur.  

Ancak bu hadislerin manası şöyledir: 
İnsan işlediği günahları sebebiyle cehennemi hak eder. Eğer yüce Allah adaleti ile 

hükmedecek olursa cehennemden kimse kendisini kurtaramaz. Ancak yüce Allah’ın rahmeti, 
atâsı ve affı ile, rahmetinin genişliği, Peygamberimizin (asm) şefaati ile aff-ı ilâhîye ve 
rahmet-i ilâhiye mazhar olur da mü’minler ya cehenneme girmeden veya cehennemde bir 
müddet azap ve ceza çektikten sonra imanlarının gereği cennete girecek ve kurtulacaklardır. 

Peygamberler hariç, günah işleyip dünyada tevbe ettiklerinden dolayı affa mazhar 
olanlar cehenneme girmeden cennete gireceklerdir. Onların da sayısı binde birdir. Nitekim 
yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Sizden cehenneme girmeyecek kimse yoktur” (Meryem, 
19:71.) ayeti bunu ifade etmektedir. (İhya, 4:504.) 

Yüce Allah insanların en seçkinleri ve fazietlileri olan sahabeler hakkında dahi “Biz 
onları affedeceğiz ve onlara büyük mükafat vereceğiz” (Fetih, 48:29.) buyurarak affın en 
büyük nimet olduğunu ifade eder. Zira sahbeler de Peygamberimizden (asm) sonra 
aralarındaki ihtilaflardan dolayı pek çok hata, zulüm ve günaha girmişlerdir. Ancak sebkat 
eden dine, imana ve Kur’ân’a ait hizmetlerinden dolayı yüce Allah onları affedeceğini haber 
vermektedir. 

Peygamberimiz (asm) “Hiç kimse ameli ile cennete giremez. Allah rahmeti ile onu 
kuşatır da cennete girer” (Buharî, Rikak, 18; Müslim, Münafikîn, 71-73.) buyurmuşlardır. Bu 
hadis-i şerif de bize Allah’ın cehenneme girmeyi hak edenleri rahmeti ile kuşatarak cennetine 



alacağını haber vermektedir. Ancak Peygamberimiz (asm) “Ümmetimden yetmiş bin kişi 
hesapsız ve azapsız cennete gireceğini Allah bana müjdeledi. İkinci olarak her yetmiş bin için 
yetmiş bin kişiyi; üçüncü olarak yine her yetmiş bin için yetmiş bin kişiyi hesapsız ve azapsız 
cennete alacağını müjdeledi” (İhya, 4:531.) buyurmuştur. Bir başka hadisinde “Benîkelp 
kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca” (Münziri, Terğib ve Terhib, 3:459.) buyurarak 
çokluğa işaret etmiştir. 

Hatta Peygamberin (asm) davetinin ulaşmadığı yerlerde, beldelerde kendi dinlerince 
samimi olarak Allah’a ibadet eden, insanlara faydalı olan, mahlukata şefkatle muamele eden, 
zulüm ve fesada bulaşmayan, Hz. Peygamberi (asm) ve İslam’ı yanlış tanıtanlar tarafından 
aldatılan ve gerçekleri öğrenme imkanından mahrum olanlar, zalimlerin zulümleri altında 
ezilen mazlumların da cehennemden kurtulacağını rahmet-i İlâhinin muktezasınca cennete 
gireceklerdir.  

 
İmam-ı Gazali (ra) böyle hükmettiği gibi, asrımızın alimi Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri de, Şeyhülislam Mustafa Sabri de aynı görüştedirler. Zira onların durumu “Fetret 
ehlinin durumu gibidir” demişlerdir. Aynı şekilde Muhiddin-i Arabî Fütuhat’ta, İbn-i Kayyum 
el-Cevzî “Hidâyetü’l-Hayârâ fî Ecvibeti’l-Yehûd ve’n-Nasârâ” isimli eserinde aynı görüşü 
nakletmişlerdir. 

 
“Fırka-i Naciye tekdir” hadisine gelince; necat bulanlardan kast edilen cehenneme hiç 

gönderilmeyen ve şefaate muhtaç olmayanlardır. Yine hadis-i şerifte “Zındıklar hariç 
ümmetimin hepsi sonunda cennete gireceklerdir” (Keşfu’l-Hafa, 1:149, 309.) Bu durumda 
esas olan helak olanların ebedî cehennemde kalmış olmalarıdır. Küfre ve nifaka düşen ve 
Cehennemden hiç kurtulma ümidi olmayanlardır. Cehennemden kurtulma ümidi olanlar ebedî 
helak olmuş sayılmazlar. Nitekim peygamberimiz (asm) “Kalbinde zerre kadar imanı olan 
cehennemden kurtulur” (Buhari, Tevhid, 19, 31, 36, 37; Müslim, İman, 322, 334; Muvatta, 
1:212.) buyurmuşlardır. 

 Şefaate muhtaç olanlar da mezellete maruz kaldıkları için mutlaka kurtulmuş 
sayılmazlar. Zira Peygamberimiz (asm) “Kim hesaba çekilirse azaba uğrar” (Terğib ve 
Terhib, 4:396.) buyurarak hesabı şiddetli olanın zillete ve azaba düçar olacağını haber 
vermiştir. Zira yüce Allah “Zerre kadar şer işleyen ve tevbe etmeyenlerin onun karşılığını 
göreceğini” (Zilzal, 99:7-8.) haber vermektedir. 

 
Netice 
Peygamberimiz (asm) “Yüce Allah’ın 

Levh-i Mahfuzda ilk yazdığı şey şudur: ‘Ben 
kendisinden başka ilâh olmayan Allah’ım. 
Rahmetim gadabımı geçmiştir. Lâ ilâhe 
illallah Muhammed Resulullah’ diyen herkesi 
cennetime alacağım.” (İhya, 4:529.) 

İman eden cehennemde cezasını ve 
azabını çeker ve sonuçta kurtulur. İman ve 
amel sahibi ise mutlaka kurtulur. İman, amel 
ve ihlas sahibi ise hesapsız cennete girer. 
Çalışalım ve gayretli olalım ki fazl-ı ilâhî ile, 
şiddetle hesaba çekilmeden ve şefaate muhtaç olmadan kurtulanlar zümresine girelim. İş 
şefaate kaldı mı durumumuz tehlikede demektir. 

Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; ama azabından da emin olmayınız. Havf ve 
Reca arasında bir yol takip ediniz. 

 



Sual: Tekfirde asl olan bilgi midir, iman mıdır? 
Cevap: Bazıları Allah’ı bilmenin asıl olduğunu, bilmeyenin kâfir olduğunu, arifin 

mü’min sayıldığını ileri sürerek aklı esas almışlardır. Cehm b. Saffan’ın görüşü böyledir. 
Filozoflar ve bazı mutasavvıflar da bu görüşü benimsemişlerdir. Halbuki kâfirin kanının helal 
olması ve yine onun cehennemde ebedî kalması aklî değil, şer’î bir hükümdür. Sahib-i şeriat 
olan peygamber gelmeseydi bu durum bilinmezdi. 

Onlar “Allah’ı bilmeyen cahilin kâfir sayılması şeriatın mantıkî bir neticesidir” 
diyebilirler. Halbuki küfür yalnız Allah’ı bilmemek değildir. Allah’ı bildiği halde peygamberi 
ahireti ve kitabı inkâr etmek de küfürdür. Halbuki bunlar aklen bilinmezler. Binaenaleyh 
tekfirde aslolan imandır, akıl değildir. 

 
Sual: Tekfir edeni tekfir câiz değil midir? 
Cevap: “İki Müslümandan birisi, diğerini küfürle itham ederse, bu itham mutlaka 

ikisinden birine râcih olur.” (Buhari, Edep, 73; Müslim, İman, 111.) hadisinin manası 
“Müslüman olduğunu bilerek tekfir ederse” demektir. Zan ile muayyen şahıslar hakkında 
verilen hükümler geçerli değildir. Zira o şahıs sanıldığı gibi olmayabilir. Onu tekfir eden 
imansızlığını kast etmediğinden inancına tam vakıf olmadığı için hata etmiş olur.  

Bediüzzaman hazretleri “Bazen söz küfür görünse de söyleyen kâfir olmaz” buyurur. 
Hallac-ı Mansur ve benzerlerinin söylediği sözler küfür görünse de söyleyeni kafir etmez. 
Zira İslamiyet “Ameller niyetlere göredir” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmâre, 155.) 
kaidesine göre kasıt unsurunu arar. Kesinlikle inkâr kast edilmemiş ve iddia edilmemiş ise o 
söz onun küfrüne sebep olmaz.  

Hz. Ali (ra) “Hilafete en layık kişidir” itikatında olan şiilerin bu inancı küfrü 
gerektirmediği açıktır. Şiilerin hata ile muhaliflerini tekfirine hükmetmeleri ile onların 
küfrünü gerektirmediği gibi onlar da bu itikat ile küfre girmiş olmazlar. Zira Hz. Ali’nin (ra) 
hilafete evlâ olduğuna inanmak, buna inanmayanları küfürle itham etmek şer’î bir hatadan 
ibarettir. Nitekim Hariciler Hz. Ali’ye hakemi kabul ettiği için “kafir” demelerine mukabil bu 
hadis-i şerifi hatırlatarak “Biz de onlara kâfir diyebilir miyiz?” dedikleri zaman Hz. Ali (ra) 
onlara “Tekfirden sakının. Namaz kılanları tekfir etmeyiniz!” demiştir. 

İslam alimleri kural olarak “Bir insanın küfrüne yüz alamet olsa, imanına bir alamet olsa 
onun imanına hükmedilir, küfrüne hükmedilmez” demişlerdir. 

 
  
 
  


