
İMAM EŞ’ÂRÎ 
(v. 324 / 936) 

Giriş 
Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’ârî Kelam ve İslam Akaidi konusunda Kur’ân ve 

Sünnet çerçevesinde Sırat-ı Müstakimi gösteren fikirleri ile “Ehl-i Sünnet” kelâmını oluşturan 
büyük bir İslam alimidir. İslam itikat ve Kelam’ın bir diğer imamı olan Maturudî (v.333/944) 
ile aynı dönemde yaşamıştır. Ancak o dönemde Eş’ârî daha meşhur olduğu için “Ehl-i 
Sünnet” denildiği zaman Eş’ârîlik anlaşılıyordu.  

Şafiî mezhebi mensupları itikatta İmam Eş’ârî’yi benimsedikleri için Eş’ârî mezhebi 
daha yaygın olmuştur. Ebubekir Bakıllânî, İmamu’l-Harameyn Cüveynî, İmam Gazalî, 
Şehristânî, Fahrettin Râzî, İmam Beydavî, Sa’d-ı Taftazanî gibi akaid, fıkıh ve tefsir uleması 
tarafıdan benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Bu sebeple görüşleri Şam, Bağdat, Mısır, Endülüs 
ve Osmanlı’da etkili olmuştur. 

İman ve itikat konusunda sahabeleri peygamberimize (asm) soru sormalarını 
peygamberimiz (asm) hoş karşılamış, kalbe gelen şüphelerin giderilmesinin imanı 
güçlendireceğini vurgulayarak “İşte bu imanın tâ kendisidir” (Müslim, İman, 211; Müsned-i 
Ahmed, 2:456; 6:106.) buyurmuşlardır.  

Müsteşrikler İslam hakkında yaptıkları araştırmalarında Peygamberimizin (asm) aklı 
kullanmayı yasakladığını iddia ederler. Zira onlara göre Allah’ın varlığı ispat edilemez. Bu 
sebeple Kur’an akla değer vermez. Victor Cousin İslam’ın dogmatizm ve despotizmden ibaret 
olduğunu, bilimsel ve felsefî hiçbir varlığının olmadığını iddia etmişlerdir. (Mehmet 
Bayraktar, İslam Düşüncesi Yazıları, Ankara-2004, s.14.) Hatta daha da ileri giderek 
“Kelam’ın kaynağının Hristiyan Azizlerinin fikirleri ve Yunan Felsefesi olduğunu iddia 
etmişlerdir. (H. A. Wolfson, Kelam Felsefeleri, İstanbul-2001, s.43.) Max Horten İslam 
Tasavvufu’nun kaynağının Hinduizm ve kadim İran dinleri ve Yahudi-Hıristiyan geleneği 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

İslamın ilk döneminde ve özellikle Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn döneminde İslam itikat ve 
inançları ile ilgili pek çok tartışmalar yaşanmış ve “İslam İtikadına” dair eserler yazılmıştır. 
Fıkıhla ilgili çalışmalar başladığı zaman ilm-i kelam ve akaide “Fikh-ı Ekber” adı verilmiş ve 
Fıkhu’l-Ebsat ismli risalesinde “Dinde fıkıh, ilimde fıkıhtan daha faziletlidir” (Beyâzizâde, 
Usulü’l-Münife li- İmam-ı Ebu Hanife, tahkik: İlyas Çelebi, İstanbul-2000, s.30.) demiştir. 
İmam-ı Azam’ın bize intikal eden eserinin isminin “Fıkh-ı Ekber” olması itikada ait 
meseleleri bir araya toplamış olması bunun en güzel ispatıdır. Kelam ilminin tanımını da 
“Deliller getirerek şüpheleri gidermek suretiyle dini akidelerin ispatını sağlayan ilim” 
(Adududdin İci, Mevafık fî İlm-i Kelam, Beyrut, s.7.) şeklinde tarif etmişlerdir. İslam 
itikadını ve inancını savunmak için cedeli ve diyalektik metodunu kullanmışlardır.  

Ama ne ki ilm-i kelam ile meşgul olanlar heva ve heveslerine göre Kur’an ayetlerini 
Kur’ân-ı Kerimin tümünü ve Peygamberimizin (asm) hadislerini nazar-ı dikkate almadan 
yanlış yorumlarla farklı manalara çekerek, akıllarını yanlış kullanıp, cedel metodu ile cerbeze 
yaparak kendi fikirlerini yaymaya çalıştıkları zaman ehl-i hadis uleması ve özellikle Hasen-i 
Basri (v.110/7) “Kendi arzu ve heveslerine uyanlarla bir araya gelmeyiniz; onlarla 
cedelleşmeyiniz ve onları dinlemeyiniz” (Fahrettin Olguner, Farabî, s.144.) demiştir. 
Özellikle Mutezile’nin aşırı akılcılık adı altında Aristo Felsefesini İslam itikadına sokarak 
inançta yanlış düşüncelere kapıldıkları ve fikirlerini akıl oyunları ile karşıdakini aciz 
bırakarak gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi iddia ederek kabul ettirmeye çalıştıkları için 
İmam-ı Ebu Yusuf “Dini kelam vasıtası ile öğrenmek zındıklığa götürür” (W. M. Watt, İslam 
Düşüncesinin Teşekkülü Devri, çev. E. R. Fığlalı, İstanbul-1998, s.230.) demiştir. 

Ehl-i Sünnet uleması, özellikler İmam-ı Azam (80-150 / 699-767) ve İmam-ı Şafi (150-
204 / 767-820) Peygamberimizin (asm) sahabelerini itikadi konularda münakaşadan men 



ettikleri için “İtikadi meseleler cedel ile değil, delil ve bürhanlarla ispat edilir” demişler, sırf 
akıl yürütme ve cedel metodununun gerçekleri bulamayacaklarını ifade etmişlerdir.  

Vekî b. Cerrah “Fıkıh ve Kelamda Ebu Hanife’nin sağladığı açılıma kimse 
ulaşamamıştır” derken İmam-ı Azamın Kur’an ve Sünneti anlamada kılcı yaklaşımının, delil 
ve ispata dayanan metodunun akılcı mutezile ve felsefecilerin akılcılığından daha mükemmel 
odluğuna dikkatimizi çekmektedir. İmam-ı Şafiî de “Tashihu’n-Nübüvve ve Reddü’l-
Berâhime ve Reddi alâ Ehli’l-Hevâ” isimli eseri ile felsefecileri eleştirir ve fikirlerini çürütür. 
Abdulkâhir el-Bağdâdî İmam-ı Şafiyi İmam-ı Azamdan sonra ikinci mütekellim olarak görür. 
Şafii, Hukuk Metodolojsi’nin kurucusu bürük bir Fıkıh alimi olduğu gibi aynı zamanda Hadis 
ve Kelam alimidir ve İlm-i Usulü’d-Dinin en büyük İslam filozofu sayılır. (Neşşâr, Neş’etü’l 
fikri’l-Felsefî fi’l-İslam, 1:244.) 

Bu sebeple İslam Felsefesi sayılan İlm-i Kelam ve akıl yürütme yoluyla İman ve Kur’an 
hakikatlerini ispat, yani, İlm-i Usulu’d-Din İmam-ı Azam ve Şafii ile başlamış; ancak 
mutezile bu ilmi yoldan çıkarmıştır. Mutezilenin bu sapmasını tespit eden İmam Eş’ârî 
onlardan ayrılarak Ehl-i Sünnetin İlm-i Kelam ve akaidini yeniden tasnif ederek akılcı şekilde 
Kur’an ve Sünnet çizgisine, Sahabe ve Tabiinin sünnetine ve caddesine yönlendirmiştir.  

Mutezile Hasan el-Basrî’nin ilk sünni anlayışından ayrılan Vasıl b. Atâ ve (v.131-748) 
ve Amr b. Ubeyd (v.144-761) tarafından ortaya çıktığı gibi, Eş’âri de Mutezile’den ayrılarak 
“Ehl-i Sünnet” itikadını daha sağlan bir şekilde tesis etmiş ve Mutezile’nin yanlışlarını tashih 
etmiştir.  

Her okuyan ve yazan alim olamaz. Mütekelliminden Ebu Osman Amr bin Bahr el-
Kinani el-Fukaimi el-Basri el-Câhız, (767- 868) “Mütekellim, kelam sahasındaki uzmanlığı 
felsefe sahasındaki uzmanlığına ulaşmadıkça kelâmın tüm konularına vakıf olamaz. Bu 
sahada reis mertebesine gelip söz sahibi olabilmek için gerekli niteliklere sahip olamaz. Bizim 
nezdimizde âlim her ikisini de mezcedebilendir” (Câhız, Kitabu’l-Hayavân, Beyrut-1969, s. 
2:134.) demiştir. 

 
İmam Eş’âri’nin Yaşadığı Dönem 
İmam Eş’ârî (260-324/874-936) “İbnü’z-Zaman” olduğu için yaşadığı dönemi de iyi 

tanımak gerekir. Eş’âriyi tanımak “Eş’âriliği” tanımak demektir. Yaşadığı dönem Abbasiler 
zamanında halife “el-Mu’temit” döneminden başlamış er-Radî’nin ilk yıllarını kapsayan altı 
halife dönemini kapsar. 

Abbasilerin iki dönemi vardır. İlk dönem Halife Mütevekkil dönemine kadar geçen 
dönem, (132-232 / 750-847) ikincisi de Mütevekkil’den sonraki dönemdir. (232-656 / 847-
1258) Halife Mu’tasım Horosan’lı Türklerden oluşan bir muhafız birliği teşkil etmiştir. Bu 
dönemden sonra genellikle yönetim bu muhafız ordusunun başında bulunan “Emirü’l-Ümera” 
adı verilen komutanın etkisinde kalmıştır. Emiru’l-Ümerâ da halifeye bağlı hareket etmiştir. 
Halife Mütevekkil’den sonra ise (232/847) Türklerden oluşan askerlerin idarede etkili olduğu 
bir dönem başlamıştır. (Celaleddin-i Suyutî, Tarihu’l-Hulefâ, Mısır-1952, s.346-399; Taberi, 
Tarih, Kahire-1326, s. 5:261.) 

Halife Me’mun, Mu’tasım ve Vasık döneminden Mutezile devlette çok etkim bir 
durumda idi. Bu dönemde Ahmed b. Hanbel “Kur’an mahluk değildir” dediği için mihneye 
uğramış ve hapsedilmişti. Mütevekkil döneminde bu anlayıştan vazgeçildi. Mütevekkil Şafiî 
mezhebine taraftar olan ve onu taklid eden bir halife olarak tanındı. Mütevekkil Ehl-i Sünnete 
değer verip yanına almaya başlamıştır. Bu da toplum tarafından hoş karşılandı ve desteklendi. 
Mütevekkil bundan sonra Ehl-i Hadisi yanına aldı ve Felsefe, Kelam ve Mutezililik 
yasaklandı.  

Abbasilerin ikinci döneminde Mutezile ile Ehl-i Hadis arasında, sufilerle fakihler 
arasında ve ehl-i ilim ile felsefeciler arasına münakaşalar yaşanıyordu. Her bir fırka 



karşısındakine galip gelmek için bütün gayretleri ile ilme çalışıyorlardı. (Abdulmecid Bedevî, 
Tarihu’s-Siyasi fi’l-Fikr, Cidde-1983, s.20.) 

Eş’ârî Basra ve Bağdat çevresinde yetişmiştir. Bu iki merkez de Abbasi hilafetinin 
önemli merkezleri idi. Basra Emeviler döneminde de önemli bir ilim ve kültür merkezi idi. 
Eş’âri’den önce Hasan el-Basri, (v.110/728) İbn-i Küllab el-Basrî (v.240/854) gibi önemli 
ulema yanında Mutezilî Vasıl b. Atâ (v.131/749) el-Câhız (v.256/869) Ebu Ali el-Cubbâî 
(v.303/915) ve Ebû Hâşim (v.321/933) Basra’da yaşamıştır. 

Bağdat şehri Abbasi Halifesi Ebu Câfer el-Mansur (136/754) tarafından kurulmuş ve 
kendisi bu şehre “Medinetü’s-Selam” adını vermiştir. Kısa zamanda gelişerek hem ticaret 
hem de siyasetin önemli bir merkezi haline gelmiştir. Farklı din, dil, ırk ve kültüre sahip 
insanlar buraya yerleşmişlerdir. Böylece beynel-milel bir şehir haline gelmiştir. Bir müddet 
sonra ilim, kültür ve tercüme şehri olmuş ve “Beytü’l-Hikme” burada tesis edilmiştir. 
Özellikle Mansur Camii bir ilim merkezi olmuştur. Eş’ârî Bağdat’a geldiği zaman dönemin en 
önemli Şafiî ulemasından Mevezî’nin bu camideki des halkasına katılmıştır. (Hatibu’l-
Bağdadi, Tarihu Bağdat, s.11:347.) 

Mütevekkil’in başlattığı Mutezile karşıtı yeni devlet politikası Eş’ârîliğin ortaya çıkıp 
yayılmasına zemin oluşturmuştur. Zira Büveyhî’lerin desteklediği Şiî ve Mutezilî düşünceye 
karşı kullanılacak en iyi argümanları ve delilleri Eş’ârî ve onun fikirleri oluşturmuştur. 

 
Hayatı 
İmam Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’ârî H. 260 / M. 874 tarihinde Basra’da doğmuş, 

daha sonra Bağdat’a yerleşmiş ve vefat edene kadar orada kalmıştır. (324/936) Çok anlayışlı 
ve zeki olduğu için hocası Ebu Ali Cubbâi kendi yerine tartışmalara onu gönderirdi. Allah 
korkusunu daima kalbinde taşıyan, haramlardan sakınan ve akşam abdesti ile sabah namazını 
çoğu zaman kılan müttaki bir Müslümandı. İlmi ile amil olmaya çok önem verirdi. Geçimini 
dedesinden kalan arazilerin gelirlerinden sağlar, kimseye muhtaç olmazdı. Bu gelirlerin 
senelik 17 bin dirhem odluğu ifade edilir. (Hatibu’l-Bağdadi, Tarih-i Bağdat, 11:347.) 

Eş’ârî’nin hocaları Ebu Ali Cübbâî’nin (235-849/303-915) himayesinde yetişmiştir. Zira 
babasının vefatı ile annesi Cubbâî ile evlenmiş ve ondan Kelam ve Fıkıh dersi almıştır. Bu 
arada Mutezile hocalarının derslerine de katılmış ve 40 yaşından sonra hocası Cubbâî’nin de 
irşadı ile Ehl-i Sünnetin haklılığına kani olmuştur.  

Zekeriya es-Sâcî eş-Şâfiî (v.307/919) Eş’âri’nin Selefin ve Ehl-i Hadis’in görüşlerini 
ondan almışlardır. Alim ve zahid Ebu İshak el-Mervezî (v.340/951) de Eş’âri’nin hocasıdır. 
Bağdat’ta fıkıh ilminin reisi olup kendisi Şafî fakihlerindendir. Eş’ârî fıkıh ilmini ondan 
almıştır. Mervezî’nin talebeleri de Şafî fıkhı ile Eş’ârî Kelamını doğrudan Eş’âri’den alarak 
gittikleri beldelere götürmüşlerdir. 

Eş’ârî’nin talebeleri ise Ebu Abdullah b. Mucahid el-Basrî (v.370/980) Usul ile ilgili 
pek çok eser vermiştir. Ebu’l-Hasan el-Bâhilî el-Basrî de Eş’ârî’nin talebelerindendir.  

 
Eserleri 
İmam Eş’ârî 70 kadar eser telif etmiştir. Bubların en meşhurları şunlardır: 
1. El-Fusul 
2. El-Mucez 
3. Kitap fî Halki’l-Â’mâl 
4. Kitap fî’l-İstitâa 
5. Kitabu’s-Sıfat 
6. Kiab fi Cevazi Ru’yetullahi bi’l-Ebsar 
7. El-Mecalis 
8. Risaletu’l-Fi’l-İman 
9. Tefsiru’l-Kur’ân 



10. Kitabu’t-Tebyîn an Usulü’d-Din 
11. Kitabu’l-İbane an Usûlu’d-Diyane 
12. Kitap fî’l-İçtihadi fi’l-Ahkâm 
 
Eş’ârî’nin Ehl-i Sünnete Katkısı ve Tecdidi 
İmam-ı Azam’ın “Rey Ekolü” ile Şafî, Malikî ve Hanbelî’nin Hadis Ekolü Eş’ârî’nin 

ortaya koyduğu ölçülerle doğruluğu ispat edilmiştir. Hanbelîlerin ifratkar düşüncesi de yine 
Eş’âri’nin ölçüleri ile mutedil hale gelmiştir. Eş’ârî’nin Şafii mezhebinin “Usulü’d-Din” 
kuralları ile oluşturduğu ölçülerle istikametli bir hale gelmiştir.  

Eş’ârî “Kitabu Cumelu’l-Makâlât” Şia ve Mutezile’nin düşünceleri Ehl-i Sünnetin fikrî 
mücadelesine zengin deliller ortaya koymuştur. Eş’ârî’nin düşünceleri ve getirdiği deliller Şii 
ve Mutezilî fikirleri çürütmüştür. 

Eş’ârî Mutezile’nin başını çektiği İslam Düşünce sistemi olan Kelam’a Ehl-i Sünnet 
düşüncesine uygun bir şekilde yeniden oluşturmuş Ehl-i Hadis ile Mutezile arasındaki ihtilafı 
ortadan kaldırmış ve istikameti temin etmiştir. Eş’ârinin bu telifi ve Kur’an ve Sünneti doğru 
yorumlaması Şafii, Hanbeli ve Malikîler tarafından benimsenmiştir. Eş’âri böylece İbn-i 
Küllab ve Hâris El-Muhasibî’nin başlattığı Ehl-i Sünnet kelamını kemâle erdirmiştir.  

Eş’ârî istikametli doğru yolu ihtiyar ederek Kur’ân-ı Kerimde ifade edilen “Vasat 
Ümmet” (Bakara, 2:143.) kavramını en güzel şekilde ortaya koymuş, ifrat ve tefrit görüşleri 
ortaya çekerek istikametli bir yola çekerek “Ehl-i Sünnet” Kelamını oluşturmuştur. Bunu 
yaparen “Ehl-i Kıbleyi tekfir etmeme” nokrasından hareket etmiştir. Böylece “Sizi vasat 
ümmet kıldık” (Bakara, 2:143.) ayetindeki vasat ümmet olma özelliklerini ortaya çıkarmıştır. 
Böylece Eşârî İslam düşüncesine “El-Vasatıyye” denen ifrat ve tefritten uzak, aşırılıklara 
kaçmayan, uzlaşmacı ancak temel esaslardan asla taviz vermeyen Ehl-i Sünnet kelamının 
oluşmasını sağlamıştır. Bu yönü ile İmam-ı Şafiden sonra Müceddit unvanını hak etmiştir. 

 
Sonuç 
İmam Eş’ârî’nin Ehl-i Sünnetin iman ve itikadını ortaya koyarak naslarla beraber aklî ve 

ilmî metotlarla savunup hakkaniyetini ispat etme çabası ve liderliği onu Ehl-i Sünnetin itikadi 
imamlarından, önderlerinden biri yapmıştır. Diğer imam ise hilafet merkezinden uzak olup 
Hanefî mezhebi içinde yetişen İmam Maturudî aynı çağda Kitap ve Sünnet kaynaklarını doğru 
yorumlayarak Ehl-i Sünnetin itikadi mezhebini bu iki imam sistemli hale getirmiştir. Sahabe 
Tabiîn elbette Ehl-i Sünnet itikadı üzere idiler. İnançlarını Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde 
oluşturmuşlardı. Ancak bu itikadı sistemli ve düzenli hale getirmiş, itirazlara cevap vererek 
nassları aklî ve ilmî dellillerle hakkaniyetini ispat ederek Şia ve Mutezile ile Havaricin 
düşünce ve inançlarının yanlışlarını göstermişlerdir. İfrat ve tefritten uzak vasat, istikametli, 
mutedil orta yolu temsil etmişlerdir.  

Eş’ârinin takipçileri Mütekaddimîn döneminde Ebubekir Bakıllânî (v.403/1013) Ebu 
Bekir Muhammed el-Furek (v.406/1015) Ebu İshak el-Isfereyânî (v.418/1027) Abdulkadir el-
Bağdâdî (v.429/1037) İmamu’l-Harameyn el-Cüveynî (v.478/1058) gibi İslam muhakkikleri 
Eş’ârî’nin sistemleştirdiği Ehl-i Sünnet itikadını takviye ederek, daha güçlendirmişlerdir. 
Aynı şekilde Mütekaddimîn uleması olarak bilinen Ebu Hamid Gazzalî (v.505/1111) 
Fahreddin-i Razî (v.606/1209) Seyfeddin el-Âmidî (v.631/1233) Nasiruddin et-Tûsî 
(v.672/1274) Adudüddin İcî (v.756/1355) Saadettin et-Taftazanî (v.792/1390) Seyid Şerif el-
Cürcânî (v.816/1413) Ehl-i Sünnet itikadını daha da geliştirerek yaygınlaştırmışlardır.  

Asrımızda ise Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Eş’ârî ve Maturudî’nin 
sistemleştirdiği Ehl-i Sünnet itikat ve inancını bu zamanın ehl-i felsefe ve dalalet, ehl-i ilim ve 
hikmete karşı bu asrın insanlarının anlayacağı gibi izah ediyor, onların tabiatçı ve maddeci 
fikirlerini aklî ve ilmî delillerle çürütüyor, akıllar ikna ve kalpleri tatmin ederek imanları 
takviye edip taklitten kurtarıp tahkiki hale getirmektedir. 



EŞ’ÂRÎ’NİN İTİKADİ İNANÇLARI 
AKAİD-İ ADUDİYE 

Adududdîn el-İcî 
Bismillahirrahmanirrahîm 
Resulullah (asm) buyurdu ki: “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır. Biri hariç hepsi 

cehennemliktir.” Onların kimler olduğu sorulunca; “Onlar benim ve sahabelerimin yoluna tam 
uyanlardır” buyurdular. 

İşte bu risâle de o kurtuluşa eren fırkanın akâidini tesbit ediyor. Bu fırka ise, 
Eş’arilerdir. Muhaddislerden ve Müslümanların imamlarından selefle, Ehli Sünnet ve’l-
cemaatin toplu görüşleri şudur: 

“Âlem hadistir. Hiç yokken Allah’ın kudretiyle halk ettiği şeydir. Ve bu alem yok da 
olabilir. “Allah’ı bilmede istidlal yolu şer’ân vaciptir. Bu da ya adeti cereyanı veya tevlid 
tarikiyle olur. Bunun için muallime de ihtiyaç yoktur. Marifet, Allah’ın varlığı tefekkürle yeni 
keşif ve istidlallerle bilinebilir. 

Alemin bir yaratıcısı vardır. O kadimdir. Olmadığı bir an geçmedi, geçmeyecek de. 
Onun varlığı vacib, yokluğu mümteni’dir. Onun varlığı zatının gereğidir ve sadece Ona hastır. 
Ondan başka ilah yoktur. Bütün kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Bütün noksan 
isimlendirmelerden de münezzehtir. O her bilinebileceği bilir. Her varlığı idare eder. O 
mütekellim, diri, işitici, görücüdür.  

O noksan sıfatlardan beri’dir. Benzeri, dengi, eşi, ortağı yoktur. O’na yardımcı yoktur, 
başka şeye hulûl etmez. O’nun zatıyla sonradan olma şeylere dayanmaz, bir şeyle birleşmez. 
O cevher değil, araz değil, cisim değil, mekân tutmaz, yönü yok…Orada burada diye işaret de 
olunamaz… O’nun hakkında hareket, intikal, cehalet, yalan asla düşünülemez. O Yüce Mevlâ 
ahirette kullarına görünecektir. Bu, cihetsiz, mekânsız, cephesiz olarak gerçekleşecektir. (Yüz 
yüze, karşı karşıya değil.) 

Allah ne dilerse o olur, neyi ki dilemedi o olmaz. Öyleyse, küfür ve günah O’nun 
yaratması ve iradesi ile gerçekleşir, rızasıyla değil. O ganîdir, zatında ve sıfatında bir şeye 
ihtiyacı yoktur. O’nun üstünde hükmeden yoktur. O halde, onun lütfetmesi, uygunu 
yaratması, birine çektiği eleme karşı taviz vermesi gerekeceğini tasavvur etmek caiz olmaz. 
Yani; İtaatli olana sevap vermek, kusurundan ve günahtan ötürü azap etmek O’na vacip 
değildir. Aksine sevap verirse fazlındandır. Azap ederse adaleti icabı olur. Kötülük ondan 
sadır olmaz. O’nun işleri ve hükümleri cevre, zulme nispet edilemez. Allah (cc) dilediğini 
yapar istediği gibi hükmeder. O’nun işlerinde garaz yok. Ama, yarattığında ve emrinde 
hikmeti gözetir. Bu ise, lütuf ve rahmeti gereğidir; onu zorunluluktan dolayı emretmez. 

O’nun dışında hüküm koyan yoktur. Bu durumda akılda eşyanın iyisi ve kötüsünü 
kavrama yetkisi yoktur. İşleri de sevap ve azaba vesile oluşu da; iyilik (Hüsn) şeriatın iyi 
görüp gösterdiği, kötü (Kubh) da şeriatın kötü dediğine bağlı olduğundandır. Bir fiilin iyi ve 
kötü oluşu yönünden gerçek ve itibari sıfatı yoktur. Eğer durum aksi olsa, mesele de ters 
olurdu. Fiil aslında iyi olunca şer’in tesbiti gerekmezdi. Veya iyiye kötü, kötüye iyi demek 
mümkün olurdu. 

O bölünmez parçalarına ayrılmaz, sınır ve sonu yoktur. Sıfatları zat yönünden birdir, 
taalluku yönünden ise sonsuzdur. O’nun takdir ettikleri arasında azlık çokluk, aralarında bir 
nispet değildir. Onun için, ziyade ve noksan mahlûkatındandır.  

Allah’ın (cc) dişilik erkeklik düşünülmemek kaydiyle melekleri vardır. Onların kanatları 
iki, üç veya dörtlü olabilir. Onlardan Cebrail, Mikâil, Azrail ve İsrafil belli vazife ve 
derecelere sahiptir. Onlar asi olmaz. Hep Allah’ın (cc) emirlerini yerine getirirler. 

Kur’an Allah’ın kelâmıdır. Mahluk değildir. Mushaflarda yazılmış, dille okunur. Yazılı 
olmak, yazıdan ayrı; okunur olmak, okumaktan ayrıdır. Ezberlenmiş olan da hıfzdan başkadır. 
Allah’ın (cc) isimlerine gelince, onlar tevkifidir, nasla sabittir izafî değil. 



Âhiret hayatı haktır. Cesedler haşrolunur, ruhlar yerine döner. Aynı şekilde ceza, hesap, 
sırat ve mizan da haktır. Cennet, cehennem de yaratılmış haldedir. Yani cennet ehli cennette, 
kafirler ise cehennemde ebedî kalırlar. Müslim olan ise, büyük günah işlemiş olsa bile ebedî 
cehennemde kalmaz, en sonunda cennete gider. 

Küçük günahların bağışlanması ise tevbesiz de olsa caizdir. Allah’ın (cc) izin vereceği 
herkesin şefaati de caiz olup, Resulullah’ın (asm) şefaati ise ümmetinden büyük günah 
işleyenleredir. O, bu insanlara şefaat eder. O’nun isteği de reddedilmez inşallah… 

Kabir azabı haktır. Münker ve Nekir’in suali haktır. Peygamberlerin mucizelerle 
desteklenerek gönderilmesi haktır ve Âdem’den son Peygambere (asm) kadar bu olmuştur. 
Ondan sonra de peygamber gelmeyecektir. 

Peygamberler, küfürden ve büyük günahlardan beri’ ve korunmuşlardır. Vahiy 
gelişinden önce de sonra da. Onlar meleklerin hepsinden üstündürler. Rıdvan bey’âtı ve Bedir 
savaşında bulunanların hepsi öbür ashabdan daha üstündürler.  

Evliyanın kerâmetleri haktır. Allah (cc) bu nimetiyle dilediği kimseye ikram eder, 
dilediği kulunu da rahmetiyle seçip üstün kılar. Resulullah’tan (asm) sonra hak imam Ebu 
Bekir Sıddık’tır. (ra) İmameti İcma ile sabittir. Rasulullah’tan (asm) ise herhangi bir kimsenin 
imamete tahsisine dair nassı yoktur. Ondan sonra Ömer’ül-Faruk (ra) sonra Osman Zi’n-
Nureyn (ra) ve Aliyy’ül-Mürteza (ra) gelir. Üstünlük sıraları da aynı sıraya göredir. Üstünlük 
ise Allah (cc) indindeki sevaba göredir. Yoksa, şöhret, neseb ve benzeri şeylere değil… 

Küfür imanın zıddı ve yokluğudur. Öyleyse hiçbir kıble ehli küfürle ittiham edilemez. 
Ancak: Âlim kadir, muhtar olan Halik’i inkâr ile olabilir. Bir de şirk, peygamberliği inkâr, 
Resulullah’ın (asm) bildirdiği ve ister istemez herkes tarafından bilinecek şeylerden birini 
inkâr veya üzerine icma-i ümmet vaki olan kesinleşmiş esaslardan bir şeyi inkar. Ya da 
haramları helal saymakla. Bunun dışındaki şeyleri inkâr eden ise, bid’atçı olur, kafir denmez. 
Mesela, Allah’a (cc) cisim demek gibi. Ama tevbe şarttır tabii. Ve onun ihsanı lütuf ve 
rahmeti icabı, bu tevbe makbuldur. 

Emri bil-ma’ruf da emredilen şeye göredir. İş vacipse o da vacib olur, mendupsa emri 
bil- ma’ruf da mendup olur. Ancak fitneye götürücü bir tutum ve durum olmamalı. 
Makbuliyet umulur, tecessüs caiz olmaz.  

Allah (cc) seni bu sağlam akide üzere sabit kılsın. Gerektiği ve kendisinin razı olacağı 
şekilde de ameller nasip etsin.  

Âmin. 


