
 

KELAM-AKAİD 
ÖABT DKAB VE İHL MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 
 
I. KELAM İLMİ 
 
A. Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı  

 Amacı, kesin deliller kullanarak ortaya çıkacak şüpheleri giderip İslam inanç esaslarını ispat etmektir. 
 Konusu, Allah’a, nübüvvete ve ahirete ilişkin inanç konularıdır.  
 Kelam, Allah’ın zatından ve sıfatlarından, peygamberlik ile ilgili konulardan, yaratılmışların başlangıç (mebde) ve sonundan 

(mead: ahiret) vahyin ilkeleri ışığında bahseden bir ilimdir.   
B. Kelam İlminin Yöntemi  

 Kelam ilmi, konuları mantık kanunlarına göre açıklar. 

 Kelam ilmi,  konuları aklî bir yöntemle açıklar. 
 

C. Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi 

 Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar Kur’an’la ve kendi düşünceleri ile baş başa kalmışlardır. 

 Artık yeni bir süreç başlamıştır.  

 Kelamın doğmasına zemin hazırlayan en önemli eseri Ebu Hanife (öl. 150/767)’nin ‘‘Fıkh-ı Ekber’’’idir. 

 Peygamberimizin vefatından sonra yaşanan siyasi olaylar nedeniyle ortaya çıkan büyük günah işleyenin durumu, iman amel 
ilişkisi, insan hürriyetinin sınırları gibi konular da bu süreci hızlandırmıştır. 

 Hasan el-Basrî ve İbrahim en-Nehâî gibi önde gelen tabiîn âlimleri, bu problemlerle ilgili görüşler ileri sürmeye başlamışlardır. 

 Kelamın doğuşu olarak adlandırılan bu dönemde özellikle büyük günah işleyenin durumu, imamet, Kur’an’ın yaratılıp 
yaratılmadığı, Allah’ın görülmesi, Allah’ın sıfatları ve kader meselesi gibi hususlar temel tartışma konularını oluşturmuştur. 

 
D. Kelam İlminin İslam Bilimleri Arasındaki Yeri  

 İslami bilimlerin hepsi kelime-i tevhid ile ifade edilen tevhit inancı üzerine kurulmuştur. 

 Kelam ile fıkıh arasında da çeşitli ilişkiler vardır. Örneğin; kelam âlimi mükelleflerin özgür eylemlerinin bulunduğunu ispat eder. 
Fakih ise fiillerin hükümlerini açıklar. 

 Kelama en yakın ilim dallarından biri mezhepler tarihidir. Kelam, itikadî fikirlerle ilgilenirken mezhepler tarihi bu fikirlerin sosyal, 
siyasal arka planını ve bu fikirleri savunan grupların görüşlerini kendi kaynaklarına dayanarak anlatmaya çalışır. 

  
E. Kelam İlminin Felsefe ile İlişkisi  

 Kelamın felsefeden ayrı olarak İslam’ı savunmak ve İslam inançlarının delillerini göstermek gibi başka görevleri de vardır. 

 Kelam tarihinde özellikle Gazalî ve Fahreddin er-Râzî kelam ile felsefe ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. 
 
F. Kelam İlminde Varlık Konusu 
 
Varlıklar, duyularımız tarafından algılanan nesneler âlemi (şahadet âlemi) ve duyularımızın ötesinde bulunan varlıklar (gayb âlemi) 
şeklinde ikiye ayrılır. Duyularımızla algıladığımız varlıklar, Allah’ın varlığını gösteren işaretlerdir. 
1. Allah-Âlem  
Allah’ın dışındaki her “mevcut” yani “var olan” her şey, âlemin bir parçasıdır. 
Kelam ilmi, Kur’an’ın yol göstericiliğinde evrene bakarak ondaki sonsuz düzeni açıklamaya çalışır. 
2. Madde  
Kelam ilmi, fizik biliminde olduğu gibi maddenin yapısı ve onun en küçük yapı taşıyla ilgilenmez. 
Madde, yaratılmış ve sonlu olması bakımından kelam ilmine konu olmuştur. 
3. Hayat  
Kelam ilmi Kur’an’dan hareketle biyolojik anlamda hayatın ilim, kudret ve hayat sahibi olan Allah’a dayandığını belirtmekte ve Allah’ın 
hayat veren olmasının inkâr edilerek biyolojik anlamda bir hayatın düşünülemeyeceğini ifade etmektedir. 
4. İnsan  
Kur’an’ın insana yüklediği sorumluklardan hareket eden kelam ilmi, yaratıcısını inkâr ederek insanı tanrılaştıran ve onu bütün ahlaki 
sorumluluklardan sıyıran düşüncelerin zararlarını açıklar. 
Kelam, yerlerin ve göklerin mutlak hükümranlığının, mutlak irade ve kudret sahibi Allah’a ait olduğunu belirtir. 
 
G. Kelam İlminde Bilgi Konusu 
 
1. Tanımı 

 Kelamcılar, konuların teorik bir çerçevesini oluşturmak için eserlerine bilginin tanımını vererek başlarlar. Bilgiyi kelam 
konularının teorik çerçevesini oluşturacak şekilde bağımsız bir konu olarak ilk ele alan, Maturidî’nin “Kitâbü’t-Tevhid” adlı 
eseridir.  



 

 Kelam âlimleri “Eşyanın gerçekliği sabittir.” ifadesiyle bilgiye konu olan nesnelerin kendinde bir gerçekliklerinin olduğunu kast 
ederler. 

2. Kaynakları  
a. Akıl  

 Kelam ilmine göre akıl, bilgi elde etme yollarından biridir. İmam Maturidî aklı “aynı nitelikte olanları bir araya toplayan ve farklı 
nitelikte olanları ayıran şey” olarak tanımlayarak, aklın varlıkları ve onlarla ilgili bilgileri tasnif ederek sonuçlar çıkarıp kıyas 
yapabilen bir zihnî güç olmasına dikkat çekmiştir. 

 Mutezile’nin büyük çoğunluğu, insanların peygamberler tarafından getirilen vahiy bilgilerine muhtaç olduğunu kabul etmekle 
birlikte aklı mutlak bir bilgi kaynağı olarak görmüşler, ona daima nakil karşısında hata yapmaz bir hakem rolü vermişlerdir. 

 Ebu’l-Hasan el-Eşarî, başta Allah’ın varlığına iman konusu olmak üzere bütün dinî bilgilerin kaynağını akla değil vahye bağlı 
görmüştür. 

 Yaratıcının varlığını bilmek ve nasları anlamak için akla başvurulması gerekir. 
 
b. Vahiy  

 Vahiy, insanın hayatının amacı üzerinde de durarak hayatını anlamlı kılması için yol gösterir. 

 Vahyin bilgi verdiği alanlardan biri de geçmiş milletlerin ve peygamberlerin hayatlarına ilişkin bazı olaylardır. 

 Kelam ilmi inanç konularının gaybî özelliklerinden hareketle haber kaynağı kabul edilebilecek naklî deliller konusunda bazı 
şartlar ileri sürmüştür. 

 
c. Duyular  

 Kelam âlimlerine göre duyu organlarıyla elde edilen bilgilerin, kesin bilgiler olarak kabul edilmesi için duyu organlarının sağlam 
ve sağlıklı olması gerekir. 

 
3. Bilgi-Değer  

 Maturidî ve Mutezilî âlimlerin fikirleri doğrultusunda inancı olmasa da birçok insanın ahlakî değerlere uygun davranabilmesi 
nedeniyle ahlakî değerlerin insanlardan bağımsız bir gerçeklikleri olduğu belirtilebilir. 

 
4. Bilgi-İnanç 

 Kur’an’da müşriklerin vahye dayanmayan bilgisizce oluşturdukları batıl inançları eleştirilmiştir. 
İnsan duyu organları vasıtasıyla çevresiyle sürekli bir etkileşim içerisindedir. 
 

 

II. KELAM İLMİ VE YORUMLAR 
 
A. Yorum Farklılıkları  

 Müslümanlar arasında dinî konularla ilgili olan farklı yorumların ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Bunların başında 
toplumsal, kültürel, siyasi, coğrafî, insanî farklılıklar, dinî metinler ve bireysel anlayış farklılıklarından kaynaklanan sebepler 
gelmektedir. 

B. Mezhepler  

 Fikir ve düşünce özgürlüğünün bir ürünü olan ve akla önem veren çeşitli yorum ve mezheplerin ortaya çıkması doğal bir 
durumdur. 

 Havaric, Şia, Mürcie, Mutezile, Eş’ariye ve Maturidiye gibi oluşumlar müslümanların inanç ve siyaset konusunda karşılaştıkları 
sorunların çözümü için farklı görüş ve düşünceler ileri sürmüş başlıca itikadî ve siyasi mezheplerdir. 

1. Havariç 
Haricîler, “Lâ hükme illâ lillah” (Hüküm yalnızca Allah’a aittir.) sloganıyla ortaya çıkmış, Hakem Olayını kabul ettiği için Hz. Ali’yi de 
reddetmiş ve belli bir süre sonra da itikadî boyut kazanmış bir gruptur.  
2. Şia  
Şia, Hz. Ali’nin Hz. Peygamberden sonra nass ve tayinle imam olduğuna, imametin kıyamete kadar onun soyunda devam ettiğine inanan 
şahıs veya toplulukların müşterek adıdır. 
Tarih içinde gelişerek itikadî, siyasî ve fıkhî konularda kendine özgü fikirleriyle bağımsız bir ekol olarak varlığını sürdürmüştür. 
3. Mürcie  
Haricîliğe karşı bir tepki olarak doğan Mürcie, Müslümanlar arasında yaşanan siyasî çatışmalara karışanlar ve bunun sonucunda ölen ve 
öldürülenleri tekfir edenler karşısında sessiz kalmayı tercih etmiştir. 
4. Mutezile  
Hasan Basri’nin ilim meclisinde iç savaşa katılanlar ile büyük günah işleyenlerin durumları tartışılırken Vasıl b. Ata büyük günah 
işleyenlerin ne mümin ne de kafir olduğunu, bu iki yer arasında bir yerde olduklarını ileri sürerek Mutezilenin temellerini atmıştır. 
 
Not:  
MUTEZİLE’NİN BEŞ TEMEL ESASI 
1. Tevhid: Allah zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birdir. Kıdem Allah’a mahsus en özel sıfattır. Allah’ın diğer sıfatları onun zatının aynısıdır. 
Allah zatı ile bilir, zatı ile görür ve zatı ile işitir. 
2. Adalet: Allah, çirkin ve kötü olan şeyleri yaratmaz. İnsan özgür ve sorumlu bir varlıktır, kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Eğer insan fiillerinin 
yaratıcısı Allah olsaydı, Allah’ın iradesine uymayan fiillerinden dolayı bu insanı cezalandırması anlamsız olurdu. İnsanın yaptıklarından 
sorumlu tutulması için tam bir irade ve eylem hürriyetine sahip olması gerekir. Dolayısıyla insanın özgür bir iradesi vardır ve Allah bu 
iradeye müdahale etmez. 
Çünkü insanın iradesine müdahale Onun ilahi adaletiyle bağdaşmaz. 



 

3. Vaad ve vaîd: Allah’ın, dünyada güzel amel ve davranışlarda bulunan kimseleri ahirette mükâfatlandıracağına söz vermesi vaad, 
Allah’ın kötü ameller işleyenleri cezalandırmakla tehdit etmesine de vaîd denir. Bu durum adalet ilkesinin doğal bir sonucudur. İyilik 
yapana mükâfat, kötülük yapana da ceza vermek Allah için vaciptir. Çünkü Allah ne vaadinden ne de vaîdinden döner. 
4. el- menzile beyne’l-menzileteyn: Büyük günah işleyen kimse ne mümindir ne de kafirdir, iman ile küfür arasında bir yerdedir. 
5. el-emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu ani’l-münker: İyiliği emredip kötülükten sakındırmak her Müslüman için farz olan bir görevdir. 
 
 
5. Ehl-i Sünnet  

 Ehl-i sünnetin inanç ve amel konusundaki görüşlerinin şekillenmesinde Hasan Basri’nin önemli katkıları olmuştur. 

 İmam Azam Ebu Hanife’nin fikirleri yoğun bir şekilde belirleyici olmuştur. 
 
Not:  
 
EHL-İ SÜNNETİN BAZI TEMEL GÖRÜŞLERİ 
1. Allah vardır, birdir, eşi benzeri yoktur. Allah’ın kendine özgü çeşitli sıfatları vardır. 
2. Allah, kâinatın tamamını yaratan yegâne yaratıcıdır. 
3. İman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdiktir. İman ve amel birbirinden farklıdır. 
4. İnsanlar özgür irade sahibi varlıklardır ve yaptıklarından sorumludurlar. 
5. İnsanlık tarihinin her döneminde peygamberler gönderilmiştir. Allah, Hz. 
Muhammed’i son peygamber, İslam’ı da son din olarak göndermiştir. 
6. Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Hz. Muhammed’e indirilmiş vahiydir. Hiç bozulmadan vahyedildiği günden kıyamete kadar varlığını 
koruyacaktır. 
7. İnsanlar öldükten sonra tekrar diriltilerek yaptıklarının karşılığını cennette veya cehennemde göreceklerdir. 
8. İlk dört halifenin hilafet sırası Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali şeklindedir. 
9. Günah işleyen bir Müslüman bu işlediği günahtan dolayı dinden çıkmaz. Bir Müslüman’a her ne sebeple olursa olsun kâfir demek doğru 
değildir. 
10. Ehl-i kıble olan hiçbir kimse tekfir edilemez. 
 

 Selefiliğin en belirgin özelliği inanç konularında akla yer vermeden ayet ve hadislerle yetinmek, anlamı açık bir şekilde 
anlaşılmayan, yoruma ihtiyaç duyan ve başka anlamlara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamaktan kaçınmaktır. 

a. Eş’ariye  

 Gazzalî ve Fahreddin Razî gibi âlimler Eş’arîliğin temel görüşlerini benimseyerek yazdıkları eserlerle bu mezhebin geniş bir 
şekilde yaygınlaşmasını sağlamışlardır. 

 
Eş’arîliğin temel görüşleri şunlardır:  

 Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. 

 Allah’ın zatı ile birlikte var olan ezeli sıfatları vardır.  

 Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamıdır ve mahlûk değildir.  

 Allah ahiret gününde müminler tarafından görülebilecektir. İnsanların fiilleri Allah tarafından yaratılmaktadır. 

 Eş’arî’ye göre iman bilgi ve kalp ile tasdikten ibarettir.  

 Büyük günah işleyen bir kimse günahkâr olur ama imandan çıkmaz. Günah işleyenin durumu Allah’a kalmıştır. Allah dilerse bu 
kimseyi bağışlar veya cezalandırır.  

 Kendilerine dinî tebliğ ulaşmayan kimseler, akıllarıyla Allah’ı bulmak ve iman etmekle yükümlü değildir. İyi ve kötü, güzel ve 
çirkin akıl ile değil vahiyle bilinebilir. Bir şey 

 Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için çirkindir.  

 Allah, kulları arasından seçtiği kişileri peygamber olarak gönderir. Peygamberlerin erkek olması şart değildir.  

 Ahiret hayatıyla ilgili konular ancak nassla bilinir ve akıl ise bunların imkan dahilinde olduğunu kabul eder. 
Ebu’l-Hasan el-Eş’arî, M. 874 yılında Basra’da doğmuş ve M. 936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. 
Bazı Eserleri: 
1. el-İbane an usûli’d-diyâne 
2. el-Lum’a fi’r-reddi alâ ehli’z-zeyği ve’l-bid’a 
3. Makâlâtu’l-İslamiyyîn 
 
 
 
b. Maturidiye 

 Maturidî mezhebi, dinî konularda nakli önceleyen hadis taraftarları ile aklı önceleyen Mutezile arasında orta bir yolu tercih 
etmiştir. 

 İmam Maturidi, İmam Azam Ebu Hanife’nin anlayışı doğrultusundaki fikirleri sistemleştirerek, daha sonra 

 Ehl-i sünnet adıyla ünlenecek olan itikadî bir yapıya kavuşturmuştur. 
 
Maturidiliğin genel prensipleri şöyledir:  
 

 Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur.  

 İnsanın, akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşması mümkündür. Çünkü Allah, insandan aklını kullanmasını, düşünmesini ve ibret 
almasını istemektedir. Bunun için de akıl Allah’ı tanıma konusunda bağımsızdır ancak yükümlülük ifade eden hükümleri tanıma 
konusunda bağımsız değildir.  

 Allah her şeyi bir hikmet üzere yaratır. Hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Din ve şeriat birbirinden farklıdır. Din tektir, şeriat 
birden fazladır.  



 

 Kur’an-ı Kerim Allah kelamıdır ve Allah’ın kelam sıfatı onun zatıyla birlikte var olan ezeli bir sıfattır. Kur’an’ın harfleri ve sesleri 
sonradan yaratılmıştır.  

 İnsanın fiilleri yaratma bakımından Allah’a kesb (kazanma) yönünden insana aittir. İnsana cüz’î irade verilmiştir. Bundan dolayı 
da insan tüm fiillerinden sorumlu olan bir varlıktır. İnsan bir şeyi yapmak istediği zaman 

 Allah, bu fiilin gerçekleşmesi için kudret yaratır ve insan da bu kudretle o fiili gerçekleştirir.  

 Büyük günah işlemek insanı dinden çıkarmaz. İman ve amel ayrı şeyler olduğu için büyük günah işleyen kimsenin günahı 
imanına zarar vermez. 

 Maturidî’nin ekolü, ilk önceleri Maveraünnehir ve Horasan’da sonları da Afganistan, Doğu Türkistan, Pakistan, Hindistan, 
Malezya, Endonezya, Kafkaslar, Rusya, Türkiye, Orta Doğu ve Balkanlar’da yaşayan Müslümanların büyük bir kısmı tarafından 
benimsenmiştir. 

 Türk kökenli bir aileye mensup olan İmam Maturidî, M. 852 yılında Semerkant şehrinde doğmuş ve M. 944’de aynı yerde vefat 
etmiştir. 

 Kur’an-ı Kerim’i tefsir eden “Te’vilatu’l-Kur’an” isimli kitabıyla önemli tefsirciler arasında yer almıştır. Ayrıca Maturidi’nin 
günümüze ulaşan “Kitabü’t-Tevhid” isimli eseri Türkçeye de tercüme edilmiştir. 

 
C. Fıkhi Yorumlar  

 Fıkhî mezhepler genellikle kurucuları kabul edilen müctehid imamların isimleriyle anılmaktadır. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, 
İmam Şafiî, İmam Ahmed b. Hanbel ve İmam Cafer Sadık gibi büyük fakihler bugün İslam dünyasında yaşamakta olan Hanefî, 
Malikî, Şafiî, Hanbelî ve Caferî mezheplerinin oluşmasına öncülük yapmışlardır. 

 Asıl adı Numan b. Sabit olan Ebu Hanife 80/699 yılında Kufe’de doğmuş ve 150/767 yılında vefat etmiştir. 

 Malik b. Enes, 93/712 yılında Medine’de dünyaya geldi. 179/795 yılında vefat etti. Muvatta isimli hadis kitabı vardır. 

 İmam Şafiî, 150/767 yılında Filistin’in Gazze şehrinde doğdu. Fıkıh usulünün temellerini ‘‘e’r-Risale’’ isimli eserinde kaleme alan 
İmam Şafiî, 204/820 yılında Mısır’da vefat etti. 

 Ahmed b. Hanbel 164/781 yılında Bağdat’ta doğdu. el-Müsned isimli hadis kitabında bir araya getirmiştir. 241/855 yılında vefat 
etmiştir. 

 Cafer-i Sadık Medine’de doğmuştur. 148/765 yılında Medine’de vefat etmiştir. 
 
 
D. Alevilik-Bektaşilik  

 Hoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Hacı Bektaş Velî, Mevlana, Ahi Evran ve Hacı Bayram Velî gibi şahsiyetler Anadolu’da sevgi, 
saygı ve hoşgörü kültürünün yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Bu şahsiyetlerin temel görüşlerini esas alarak ortaya çıkan tasavvufi 
yorumların başında Yesevilik, Nakşilik, Mevlevilik ve Alevilik-Bektaşilik gelmektedir. 

 
 
1. Kavramı 

 Hacı Bektaş Veli, Anadolu’da yaşayan toplulukları Bektaşîlik adı altında bir araya toplamış ve onlara önderlik yapmıştır. 
Kendisinden sonra gelen birçok Alevî-Bektaşî ozanına ve mürşidine ruh vermiştir. 

 Alevîlik İslam’dır. Hak- Muhammed- Ali yolunun Kırklar Meclisinde olgunlaştığı ve On iki imamlarla devam eden, 

 İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber olarak alan, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen, Hazreti Pir’le ve ulu 
ozanlarımızın nefesleriyle hayat bulan inancın adıdır. 

 
2. Gelişimi  

 Hacı Bektaşı Velî, Pîr-i Türkistan olarak anılan Hoca 

 Ahmet Yesevî’nin Allah sevgisi ve güzel ahlakı esas alan öğretilerini Anadolu’da yaygınlaştırmıştır. 
 
3. Hacı Bektaş Veli ve Dört Kapı Kırk Makam 

 Kul, Allah’a kırk makamla ulaşır, dost olur. Bu kırk makamın onu şeriat içindedir, onu marifet içindedir, onu tarikat içindedir, onu 
da hakikat içindedir. 

 
Dört Kapı Kırk Makam şunlardan oluşmaktadır: 
 
A. Şeriat Kapısı ve On Makamı:  
1. İman getirmek: Allah’a ve buyruklarına, meleklere, Kur’an’a ve diğer kitaplarına, peygamberlerine, dostlarına ve ahiret gününe iman.  
2. İlim öğrenmek.  
3. Namaz 
(kılmak), oruç (tutmak), zekât (vermek), hacca (gitmek), cihat (etmek) ve cünüplükten temizlenmek (gusül).  
4. Helal kazanmak ve faizi haram bilmek.  
5. Nikâh kıymak.  
6. Hayız ve loğusalıkta cinsî münasebeti haram bilmek.  
7. Sünnet ve Cemaat Ehli’nden olmak.  
8. Şefkâtli olmak.  
9. Temiz yemek ve temiz giyinmek.  
10. İyiliği emredip kötülüklerden sakındırmak 
  
B. Tarikat Kapısı ve On Makamı:  
1. Pirden el alıp tövbe etmek.  
2. Mürit olmak.  
3. Saç kesmek, giyim ve kuşamını döndürmek.  
4. Nefis savaşında olgunlaşmak, pişmek.  



 

5. Hizmet etmek.  
6. Havf tutmak.  
7. Ümit.  
8. Hırka, zenbil, makas, seccade, tespih, iğne ve hidayet.  
9. Cemaat, nasihat, kanaat ve muhabbet sahibi olmak.  
10. Aşk, şevk, sefa ve fakirlik. 
 
C. Marifet Kapısı ve On Makamı: 
1. Edeb. 
2. Korku.  
3. Perhizkârlık.  
4. Sabır ve kanaat.  
5. Utanmak.  
6. Cömertlik. 
7. İlim.  
8. Miskinlik.  
9. Marifet.  
10. Kendini bilmek. 
 
D. Hakikat Kapısı ve On Makamı: 
1. Toprak olmak (mütevazı olmak). 
2. Yetmiş iki millete aynı gözle bakıp hiç kimseyi ayıplamamak.  
3. Elinden gelen iyiliği hiç kimseye esirgememek. 
4. Dünyada yaratılmış bütün varlıkların kendisinden emin olması.  
5. Mülk sahibine yüzünü sürüp, yüzsuyunu bulmak 
(Yaratılış sebebi olan Muhammed nurunu bulmak).  
6. Sohbette hakikat sırlarını söylemek.  
7. Seyrüsülûk.  
8. Sır saklamak. 
9. Münâcaat.  
10. Tanrı’ya vuslat kavuşma 
 
 
4. Alevilik-Bektaşilik Düşünce Temeli  

 Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi, Tevella, Teberra, On iki İmam, Musahiplik, Ayin-i Cem ile Üç Sünnet Yedi Farz gibi konular 
Alevilik-Bektaşilik düşüncesinin temel unsurlarını oluşturur. 

 
a. Allah Sevgisi  

 Alevî-Bektaşî düşüncesinde yer alan hakikat makamı Allah sevgisine dayanır ve bunun için de tek amacın Allah sevgisi olması 
gerekir. 

b. Peygamber Sevgisi 

 Hz. Peygamberin konu edildiği naatlar, Alevî-Bektaşî edebiyatının önemli unsurları içerisinde yer alır. 
c. Ehl-i Beyt Sevgisi  

 Alevi-Bektaşi kültüründe Hz. Muhammed, Hz. 

 Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin isimleri beş parmaktan el ile sembolleştirilmiş ve Ali Pençesi adıyla levhalaştırılmıştır. 
d. Tevella, Teberra 

 Tevellâ, birisini dost edinmek ve sevmek anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Alevi-Bektaşi kültüründe ise tevellâ, âl-i abanın 
velayetini tanımak, onları sevmek, onlardan medet ve şefaat beklemek ve onları dost bilmek demektir.17 Teberra, beri olmak, 
sevmeyip yüz çevirmek ve uzaklaşmak anlamında kullanılan Arapça bir kelimedir. 

e. On İki İmam 

 On iki imamın ilki Hz. Ali olup diğer imamların tamamı onun soyundan gelmiştir. Alevi-Bektaşiler Hz. Muhammed’in getirmiş 
olduğu mesajın bu imamlar aracılığıyla devam ettiğine inanırlar. 

 
f. Musahiplik  

 Sohbet ve arkadaşlık yapmak, kardeş edinmek anlamlarına gelen musahiplik, Alevilik-Bektaşilikte evli iki çiftin birbiriyle yol 
kardeşliği kurmasıdır. 

 Musahiplik töreninde 12 hizmet yerini alır, saz, semah ve irşad eşliğinde lokmalar dağıtılır 
g. Ayin-i Cem  

 Alevilik- Bektaşilik düşüncesine göre cemaatle yapıla törenlere cem denir. 
h. 3 Sünnet 7 Farz  
 
A. Üç Sünnet 
1. Hakkı zikretmek 
2. Kalpte düşmanlığa yer vermemek 
3. Yola teslim olmak 
B. Yedi Farz 
1. Sırrını izhar etmemek 
2. Gördüğünü örtmek 
3. Özür ile niyaz eylemek 



 

4. Mürebbi hakkını gözetmek 
5. Musahip hakkını gözetmek 
6. Tövbe almak 
7. Taç giyip özünü üstada teslim etmek 
 

 
III. İMAN, BİLGİ, AMEL 
 
A. İman 

 Eş’arî ve Maturidî kelamcıların şu tanımıdır: ‘İman; 

 Peygamberimizi, Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde onaylamak, onun haber verdiklerini tereddütsüz kabul edip 
gerçek ve doğruluğuna gönülden inanmaktır. 

 İmanın geçerli olabilmesi için, hür iradeye dayalı kesin bir tercih olmalı, baskı, tehdit veya son nefeste (ye’s durumunda) 
gerçekleşmemelidir. 

 
B. Tasdik ve İnkâr  

 İman, akıl sahibi bir kişinin hür iradesiyle ve kalben tasdikiyle gerçekleşir. Eş’arî ve Maturîdî kelamcılara göre iman için kalp ile 
tasdik yeterlidir. 

 Bir kimse, kalbiyle tasdik etmeksizin yalnız diliyle inandığını söylemekle mümin olamaz. 

 Dinin bütün gereklerine kalben inanmayan, fakat diliyle inandığını söyleyen kişiye münafık denir. 

 Dinî esasların bir veya birkaçını yahut da tamamını açıkça inkâr etmek, beğenmemek, önemsememek ve değersiz saymak ise 
küfürdür. 

 Yüce Allah’ın zat, sıfat, fiil ve isimlerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğuna inanmak ise şirktir. 
C. İman Bilgi  

 Delile dayalı doğru bilgi ve kalpten bağlılıkla oluşan (tahkikî) iman asıldır. Bu iki özellikten yoksun olan taklidi iman ise eksiktir. 
 
D. İman-Amel  

 İlk dönem büyük din bilginleri ve ehl-i sünnet âlimlerine göre amel, imanın olmazsa olmaz parçası değildir. Bu sebeple dinin 
bütün esaslarını kalpten benimsemiş, fakat emir ve yasakların gereğini yapmayan kimse (fâsık/fâcir), işlediği günahı helâl 
saymadıkça günahkâr mümindir. 

E. Artma-Eksilme  

 Ehl-i sünnet kelamcılarına göre iman, inanılması gereken hususlar yönünden artmaz ve eksilmez. 

 Hangi seviyede olursa olsun bütün müminler, inanmakla yükümlü oldukları şartları kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etmekle eşittir. 
Bir mümin kesin ve güven duyarak bir defa tasdik etmişse artık imanında artma ve eksilme olmaz. 

 
 

IV. İman Esasları 
A. Allah İnancı 

 İslam dininin iman esaslarından ilki Allah’a imandır.  

 Allah’ın varlığına iman bu dinin inanç sisteminin özünü oluşturur.  

 İslam dinine girmek de Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmekle gerçekleşir. 

 Allah’a iman, aynı zamanda insanın yeryüzüne geliş gayesidir.  

 İnsanın dünyadaki asıl görevi kâinatı yaratan yüce güce inanmak ve onun emirlerini yerine getirmektir.  

 Tarih boyunca tüm toplumlarda bir yaratıcı fikrinin olduğu görülür.  

 Irkları, ülkeleri, dil ve kültürleri birbirinden farklı olan insanlar, onun varlığından şüphe etmemişlerdir.  

 Tarihin çeşitli dönemlerinde puta ve yıldızlara tapınma olmuştur. 

 Bu ihtiyaç inanmanın tüm insanları kuşatan evrensel bir nitelikte olduğunu göstermektedir. 

 İnkârın (inançsızlık) en uç noktasına ulaşmış olan kişiler bile zor durumda kaldıklarında yüce bir güce sığınmışlardır.  
 
 

Allah’ın Varlığı 
 Allah’ın varlığı, kendine özgü bir nitelik taşır. O’nun zâtı duyularla idrak edilemez. 

 Allah’ı kanıtlamak ancak O’nun dışındaki varlıklardan hareketle mümkün olabilir.  

 Allah’ın varlığına inanmak, zihinsel faaliyetle gönlün harekete geçirilmesi ve iradenin eğitilmesiyle mümkündür.  

 Kur’anda, inancın duyularla idrak edilemeyen mutlak varlığa kayıtsız şartsız bağlılığı esas alan bu yönü, “gayba iman” olarak 
belirtilmiş ve müminlerin özelliklerinden sayılmıştır.  

 Eflatun’un hareketin nihaî kaynağını ruha bağlar. Aristo’nun ilk sebep (illet-i ulâ) veya ilk hareket ettirici (muharrik-i evvel) 
teorisini benimser. 

 Tanrı’nın varlığı Kitâb-ı Mukaddes’in ulûhiyyet anlayışı ile bağlantılı olarak Yahudi ve Hıristiyan teolojilerinde yer almıştır. 

 Allah inancı insanda doğuştan varolan bir özelliktir. 

 Birçok âyette insanın yaratılışında varolan Allah’a yönelme duygusu üzerinde durulmaktadır. 

 Bundan dolayı yüzyıllar boyunca bütün toplumlarda Allah adı yüceltilmiştir. 

 Allah’ı inkâr ise aslında toplumsal sağduyuya aykırı bir durumdur. 

 Kur’an’da; inat, kibir, zulm, zorbalık, nankörlük ve saptırıcı dış etkenlerin tesiri altında kalmak gibi faktörlere bağlanmıştır.  



 

 
ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİ: TEVHİT 

 Kur’an sürekli olarak görünür âlem üzerinde gözleme dayalı bir düşünme yöntemi önermektedir. 

 İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere “isbâtı vâcip” denir. 

 Kur’an-ı Kerîm’de Allah’ın varlığından çok birliğine vurgu yapılmaktadır.  

 Bunun sebebi, insanların yaratıcı gücü inkâr etmelerinin zorluğuna karşın ona ortak koşmaya (şirk) yönelik gösterdikleri eğilimdir. 

 Kur’anın geldiği toplumun çoktanrılı bir yapısı vardır. 

 Cahiliyye Arapları Allah’a inanmakla birlikte ona ulaşmak için putları aracı kılıyorlardı. 

 Putlara bazı üstün özellikler vererek Allah’a şirk koşuyorlardı.  

 Kuran’da, âlemin yaratılmışlığını ve düzenli işleyişini öne çıkaran bir ispat yöntemi göze çarpar. 

 Kur’an’da, tabiattan hareket eden (kozmolojik) ve varlıklardaki gayeliliği vurgulayan (teleolojik) deliller vardır. 

 Kendiliğinden meydana gelmesi imkânsız olan evrenin ve onun varlıkları arasındaki uyum Allah’ın varlığına delil kılınmaktadır. 

 Kur’an’da “âfâk ve enfüs” olarak ifade edilen, dış ve iç âlemin varlıkları arasında görülen düzen, ahenk ve güzellik yüce bir 
yaratıcının varlığına en açık delil olarak sunulmaktadır. ( 

 Ayetlerde belirli bir ölçü ve plan içerisinde yaratılan varlıklar, kendisi hakkında bilgi vermek için değil, 

 Allah’ı gösteren bir işaret (âyet) olarak ele alınmıştır.  

 Kur’an’da Allah’ın varlığına götüren akıl yürütme metodu örnekleri bulunmaktadır. 

 Hz. İbrahim’in sırasıyla yıldız, ay ve güneşin ulûhiyyet ihtimalini bunların kayboluşlarından dolayı devre dışı bırakarak bunların 
ötesinde ve tüm bunları yaratan bir yüce varlığa iman edilmesi gerektiği sonucunu çıkarması bunlardan biridir:  

 İslâm âlimleri Allah’ın varlığını genelde kozmolojik ve teleolojik delillere dayalı bir yöntem içinde ispatlamaya çalışmışlardır.  

 Bu amaçla âlimler arasında hudûs, imkân ve gaye ve nizam delilleri şöhret bulmuştur. Bu delillere dinî tecrübe ve ahlâk 
delillerini de ilave edilmiştir. 

 

Varlık Delilleri  
a. Hudûs Delili 

 Hudûs delili, evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata 
çalışan bir delildir.  

 Hudûs delilinde cisimlerin değişkenliğinden yola çıkılarak tümevarım yöntemiyle âlemin sonradan yaratıldığı ve dolayısıyla bir 
yaratıcıya muhtaç bulunduğu ispatlanır.  

 Hudûs delilini ilk defa Mu’tezile kelâmcıları kullanmıştır. Bu delil, sünnî kelâmcılar tarafından da farklı biçimlerde işlenmiştir.  Bu 
delile İbn Rüşd ve İbn Sina gibi filozoflar eleştiri getirmişler ve zayıf bir delil olduğu söylemişlerdir. 

 Evren, her şeyiyle sonradan meydana gelmiş (hadis) bir varlıktır. Buna göre evrenin yaratılmış olmasından hareketle bir var 
edicinin (muhdis) bulun ması aklî bir zorunluluktur. 

 
 
b. İmkân Delili 

 İmkân delili, İslam filozofları tarafından kullanılmıştır. Varlıkları zorunlu (vâcib) ve zorunsuz (mümkün) varlıklar olmak üzere ikiye 
ayıran bu delile Aristo’da da rastlanmaktadır.  

 Âlimlere göre zorunlu varlık varlığı kendinden olan ve varolmak için bir başkasına muhtaç olmayan varlıktır. Bu özellik sadece 
Allah’ta mevcuttur. 

 Bu delil, Farabi ve İbn Sina tarafından tam olarak ortaya konulmuştur. Şehristani’den itibaren kelâm bilginleri tarafından da 
kullanılmaya başlanmıştır.  

 Âlem, içindeki her şeyle beraber mümkün bir varlıktır ve her mümkün, kendisini var eden bir vacibe ihtiyaç duyduğuna göre de 
bu vacip, varlığı zorunlu olan Allah’tır. 

 Allah’ın varlığı kendi zatının gereğidir ve yokluğu düşünülemez. O, var olmak için başka bir sebebe muhtaç değildir. 

  
c. Kemal Delili 
Allah dışında hiçbir şey mükemmel değildir. Kur’an’da onun yüce sıfatları söz konusu edilmiştir. Yetkinlik ve kusursuzluğa dair nitelikler 
yalnızca Allah’a aittir. Bunun karşısında evrendeki her şey, bir yönüyle eksiktir ve kemale doğru bir özlem duyar. 
 
d. Gaye ve Düzen Delili 

 İslâm düşüncesinde gaye ve nizam delili olarak bilinen teleolojik delil, temelde evrende bir düzenin olduğu ve bu düzendeki her 
varlığın belirli bir gayeye yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareket eder. Neticede, bu düzenin kendiliğinden meydana 
gelemeyeceği dolayısıyla da bir yapıcısının olması gerektiği sonucuna ulaşır. Buna göre âlemin varlıklarının belirli bir estetik 
bütünlük ve uyum içinde işleyişi sonsuz kudret sahibi bir varlığın kanıtıdır.  

 Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O’dur. 

 Bu delil, Gazzâlî, İbn Rüşd, İbn Teymiyye ve İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye’nin de içinde bulunduğu birçok âlim tarafından tercih 
edilmiştir. İbn Rüşd bu delili hikmet ve inâyet delili olarak tanımlanmıştır.  

 Kâinat, birbiriyle uyumlu bir sebepler ve gayeler sistemi arz eder. Bu gaye ve düzense ancak yaratıcı ve düzenleyici bir iradenin 
eseri olabilir. Öyleyse evren, yüce bir yaratıcının eseridir ki bu da Allah Teâlâ’dır. 

 
e. Fıtrat Delili 
İnsanın yardıma ihtiyaç hissettiği zor zamanlarında hemen her şeyden vazgeçerek Allah’a yöneldiği görülür. İnsan zorda kaldığı her anda 
ona sığınıp ondan yardım ister. Bu yöneliş, 
Allah’ın varlığının apaçık delillerinden sayılır. 
 
f. Temanu Delili 



 

Birden fazla ilah olması ve onların aralarında çekişme halinin tasavvuru da mümkün değildir. Bu çekişme durumunda âlemin yok olacağı 
ve düzenin bozulacağı açıktır. Bütün bunlar tek bir ilah anlayışını zorunlu kılmaktadır. 
 

g. Dînî Tecrübe ve Ahlak Delili 
 

 İnsanın şahsî tecrübesiyle yaşadığı ve sonuçta onu inanmaya götüren manevi deneyimleri esas almaktadır. Buna göre tüm 
insanların farklı coğrafyalarda benzer tecrübeleri yaşaması, ortak bir dini temelin varlığını ispat etmektedir. 

Modern dönemde ortaya çıkan ahlak delili ise, Allah’ın varlığını bir bilgi meselesi olmaktan çok erdemli bir hayatın ön şartı olarak ele 
almaktadır. Buna göre insanın ahlâkî olarak en iyiye ulaşması için bunu sağlayacak bir varlığın (Tanrı) mevcudiyeti gereklidir. 
 
 

Allah’ın Birliği 
 

 İslâm dininin insanlığa sunduğu ulûhiyyet anlayışında “tevhid” düşüncesi büyük bir önem taşır.  

 İslam’ın Allah kavramı etrafında örgülediği sistemin merkezinde bu düşünce bulunur.  

 Allah’ın birliğini ifade eden tevhid, inancın yapısına rengini veren en temel ilkedir. Bu nedenle İslâm dinine “Tevhid Dini” denilir. 

 Evrende olup biten her şeyi bir olan Allah’a dayandırmak insanı özgürleştirir. 

 Kur’ân-ı Kerîm’de müslümanlar, bütün insanlığın faydalanması için yaratılan ve her tür aşırılıktan sakındırılan “mutedil bir 
ümmet” olarak nitelenmektedir. 

 Tevhid inancının yaşatılması İslam’da göze çarpar.  

 Hz. Muhammed tevhid inancının henüz yerleşmediği bir dönemde kabir inancını yasaklamış, Allah’tan başka herhangi bir şey 
üzerine yemin edilmesini ise menetmiştir. 

 İslam âlimleri, Allah’ın birliği konusunu naklî deliller yanında aklî delillerle de ispatlamaya çalışmışlardır. Bu konuda, yeryüzünde 
Allah’tan başka tanrılar olması durumunda tabiattaki düzenin bozulacağını beyan eden ayetlerden yola çıkan âlimler “burhân-ı 
temânû” olarak bilinen bir delil oluşturmuşlardır.  Bu delile göre tabiatta gözlemlenen kozmolojik düzen Allah’ın bir olduğunun 
delilidir. Aksi halde çok tanrılı bir dünyada kargaşanın olması kaçınılmazdır. Çünkü er ya da geç bu tanrıların iradeleri çatışacak 
ve sonuçta evrene bir karmaşa ve düzensizlik hâkim olacaktır. 

 

 
İnanma  

 Tevhit, bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağının bir olduğunu anlatır ve bu yönüyle İslam dininin özünü oluşturur. Allah, dinde 
ayrılığa düşmemizi istememiştir. Gönderdiği elçilerin tamamı iman açısından aynı ilkeler üzerinde durmuştur. 

 Tevhit, insanın güven duygusunu geliştirir. Bir olan Allah’a iman, aynı zamanda emniyette olmak anlamına gelir. İnsan, Allah’ın 
emirlerini yerine getirip yaratılış gayesine uygun hareket ettiğinde kendisini güvende hisseder. 

 Tevhit, insanı özgürleştirir. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırır. Yaşamında Allah’tan başka hiçbir gücün etkisi olamayacağını bilmek 
insan açısından oldukça rahatlatıcıdır. 

 Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmiş ve bu imanın gereğini yerine getirmiş olanlar için sayısız mükâfatlar vaat edilmiştir. 

 
Allah’ın Sıfatları  
A. Subûti Sıfatlar: 
1. Hayat 
Hayat sıfatı, Allah’ın diri ve canlı olduğu anlamına gelir. 
2. İlim 
İlim sıfatı, Allah’ın her şeyi bildiği anlamına gelir. 
3.Semi 
Semi sıfatı, Allah’ın her şeyi işittiği anlamına gelir. 
4. Basar 
Basar sıfatı, Allah’ın her şeyi gördüğü anlamına gelir. 
5. Kudret 
Kudret sıfatı, Allah’ın her şeye kadir olduğu anlamına gelir. 
6. İrade 
İrade sıfatı, Allah’ın irade sahibi olduğu anlamına gelir. 
7. Kelam 
Kelam sıfatı, Allah’ın konuşması anlamına gelir. 
8. Tekvin 
Tekvin sıfatı, Allah’ın yaratıcı olduğu anlamına gelir. 
 
B. Zatî Sıfatlar: 
 
1. Vücud 
Vücud, sıfatı Allah’ın var olması demektir. 
2. Kıdem 
Kıdem sıfatı, Allah’ın ezelî olduğu anlamına gelir. 
3. Beka 
Beka sıfatı, Allah’ın ebedî olduğu anlamına gelir. 



 

4. Vahdaniyet 
Vahdaniyet sıfatı, Allah’ın bir olduğu anlamına gelir. 
5. Muhâlefetün li’l-Havâdis 
Muhâlefetün li’l-Havâdis sıfatı, Allah’ın yarattıklarından hiçbirine benzemediği anlamına gelir. 
6. Kıyam bi Nefsihî 
Kıyam bi Nefsihî sıfatı, Allah’ın hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın bizzat var olması anlamına gelir. 
 
 

C. Fiilî Sıfatlar 
 
İlâhî sıfatlar gibi sonsuz olup daha çok “yapmak, yaratmak ve oluşturmak” anlamlarına gelen tekvîn kavramıyla ifade edilmektedir.  
Kâinatta mevcut oluşum, Allah’ın ilim, kudret, irâde ve yaratma fiillerinin bir sonucudur. O, yoktan varettiği kâinatı başıboş bırakmamış, 
hayatın sürekliliği adına müdahaleyi sürdürmüştür. Kâinatta gerçekleşen her fiil, Allah’ın onu bilmesi, dilemesi ve kudretiyle yaratmasının 
bir sonucudur.  
 

 Naslarda geçen ve zahirî mânalarıyla Allah’a nisbet edilmesi mümkün olmayan kavramlardır. Bunlar sonraki dönem 
kaynaklarında “haberî sıfatlar” olarak anılmıştır. Ayet ve hadislerde zikredilen el (yed), yüz (vech), göz (ayn), ayak (kadem) gibi 
kavramlar İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu tarafından İslâmiyetin tenzih inancına uygun bir şekilde yorumlanmıştır. 

 
 
D. İsimleri  

 Allah’ın isimlerine “el- Esmâu’l-Hüsnâ” (En Güzel İsimler) denir. Bu isimlerin her biri onun ilahlığının birer ifadesidir. Allah’ı 
isimleriyle tanımak ve bu isimlerden hareketle onun vasıflarını öğrenmek gerekir. 

 Allah’ı isim ve vasıflarıyla tanıyan birinin davranışları olumlu yönde gelişir. Bu isimlerin ifade ettiği anlamlardaki doğru ve güzel 
karşılıklar kişinin onlardan etkilenerek olumlu davranışlar geliştirmesine ve ahlakını olgunlaştırmasına vesile olur. 

 Kur’an’da Allah’ın sıfatlarından değil, isimlerinden bahsedilmektedir. 

 Kur’an’da en güzel isimlerin O’nun olduğu bildirilmekte ve bu isimlerle O’na dua etmemiz istenmektedir.  

 Ayette geçen “esmâü’l-hüsnâ” yani “en güzel isimler” tabiri zamanla Allah’ın isimlerini niteleyen bir kavram haline gelmiştir.  

 Âlimler âyetlerde ve hadislerde Allah’a nispet edilen yüzlerce isim tespit etmişlerdir. Bununla birlikte çoğunluğun görüşü: O’nun 
isimleri sonsuzdur. 

 

V. MELEK İNANCI 
 Görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme yolumuz ancak vahiydir. 

 İslam dininin iman esaslarından biri de meleklerin varlığına inanmaktır. 

 Melekler, duyu organlarıyla algılanması mümkün olmayan varlıklardır. Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kur’ân-ı Kerim’dir.  

 Bu nedenle onların mahiyetleri hakkında vahyin dışında söylenen şeylere itibar edilmez. 

 Pozitif bilimlere dayanarak meleklerin varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir sonuca varmak da mümkün değildir.  

 İnsan aklı, meleklerin varlığını kavrayabilir. Çünkü varlıklar âlemini duyulur alanla sınırlamak doğru değildir.  

 Nitekim birçok ayette Allah, yerde ve göklerde görmediğimiz birçok ordular yarattığını bildirmektedir. 

 İslam’da melek inancı aynı zamanda cin ve şeytan adı verilen varlıkların bulunduğunu kabul etmeyi de gerektirir.  

 Allah, bu varlıkların mevcudiyetinden Kur’ân’da açıkça bahsetmektedir.  

 Duyu organlarıyla idrak edilememe konusunda meleklerle ortak özelliğe sahip olan cinler ve şeytanlar, görevleri ve yaratılış 
amaçları bakımından onlardan farklıdırlar. 

 Allah tarafından yaratılan, çeşitli şekillerde görünebilen, zor işlere güç yetirme özelliğine sahip, ancak iyi nitelikte işler yapabilen, 
erkeklik ve dişilik vasıfları bulunmayan ve Allah’a itaatten ayrılmayan nurani varlıkların adıdır. 

 Meleklerin varlığına inanmak, iman esasları içinde sayılmaktadır.  

 Meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında da birçok bilgi verilmektedir.  

 Meleklerin Hz. Âdem’in yaratılışından önce var oldukları ve Allah’la konuştukları da ifade edilmektedir.  
 
A. Varlığı  

 Melek, gözle görülemeyen, Allah’ın emriyle verilen görevleri yerine getiren, güçlü, hızlı ve zor işlere gücü yeten bir varlıktır. 

 Melekler, Allah’a isyan etmezler ve asla günah işlemezler. Emrolundukları işleri aksatmadan yaparlar. 

 Melekler; yemekten, içmekten, cinsellikten, uyumaktan, yorulmaktan, usanmaktan, yaşlanmaktan ve benzeri özelliklerden 
arınmış varlıklardır. 

 Allah tarafından kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. 

 Günah işlemezler 

 Yalnızca Allah’ın emriyle hareket ederler 

 Allah’a asla itaatsizlik etmezler.  

 Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.  

 Meleklerde erkeklik ve dişilik özelliği yoktur.  

 Melekler, yorulma, usanma vb. bedensel özelliklerden arınmışlardır. 

 Melekler son derece güçlü ve üstün özelliklere sahip varlıklardır. 

 Melekler de diğer varlıklar gibi gaybı bilemezler.  

  
 
B. Görevleri  



 

 Meleklerin esas vazifeleri Allah’a kulluk ve onun emirlerini yerine getirmektir. Bunlardan Cebrâil, Mîkâil, İsrâfil ve Azrâil büyük 
meleklerdir. 

 Cebrâil peygamberlere ve meleklere vahiy getirmekle görevlidir. 

 Mîkâil, İbranice veya Süryanice’de “Allah’ın kulcağızı/Ubeydullah” anlamındadır. 

 Kıyameti koparacak ilk ve yeniden dirilişi başlatacak ikinci üflemeyi (nefh) İsrâfil yapacaktır. 

 ‘Melekü’lmevt (ölüm meleği) Azrâil kastedilmiştir. 

 ‘Kirâmen Kâtibîn, Rakîb-Atîd’ veya ‘hafaza’ melekleri insanın iyi ve kötü, gizli ve açık amellerini yazmak ve onu korumakla 
görevlidir. 

 Allah’ı hamd ile yüceltmek 

 Peygamber’e salat ve selam getirmek 

 Müminlere âhirette şefaat etmek ve insanlara dünyada hayır duada bulunmak 

 Meleklerin herhangi bir ayrımda bulunmaksızın dünyadaki tüm insanlar için dua etmek.  

 İnsanları iyi işlere sevk etmek, onları korumak amacıyla takip etmek 

 Peygamberlere vahiy getirmek 

 İnsanların yaptıklarını kaydetmek.  

 Tabiatın yönetimi ve ilâhî kanunların icrasıyla meşgul olmak 

 İlâhî cezaları yerine getirmek.  

 Cennet ve cehennemde görevli melekler. Bunlara genel olarak “hâzin” adı verilmiştir. Cehennem bekçilerini temsil eden melek 
bir âyette Mâlik, Cennet meleği ise hadislerde Rıdvân ismiyle geçer. Cehennem görevlileri ayrıca “zebânî” olarak da 
adlandırılmıştır . 

 
C. Meleklere İman  
 

 Meleklerin varlığına inanan kimse, Allah tarafından görevlendirilmiş yazıcı meleklerce gözetlendiği bilinciyle hayırlı işler 
yapmaya yönelmekte ve ölçülü davranmaktadır. 

 Bu inanç kişiyi kötülük yapmaktan alıkoymaktadır. 

 Zihnini ve davranışlarını kötülükten korumakla da huzurlu bir hayata kavuşturmaktadır. 

 Melek inancı, maddeci ve pozitivist anlayışlara karşı varlığın sadece görünen nesnelerden ibaret olmadığını hatırlatıp manevî ve 
ruhanî âlemlerin bulunduğunu da hatırlattığı için bütün dinlerde olduğu gibi İslâm’da da önem kazanmıştır.  

 Allah’ın melekleri yaratmasının şüphesiz daha başka gayeleri ve hikmetleri de vardır. 

 Kur’an’da belirtilen çerçevede Allah’a teslimiyetin sembolü olan melekler, fizik âlem ile ulûhiyet makamı arasında bir köprü 
vazifesi görmektedirler.  

 Allah mesajlarının insanlığa iletilmesinde melekler etkin rol oynamaktadırlar. 

 Peygamberlere iletilen vahiy, Allah tarafından insanlara iletilen emir ve yasakları ihtiva etmektedir.  

 Melekler Allah’ın emirlerini insanlığa ileten bir elçi konumundadır. 

 Melekler insanoğlunun sürekli olarak yanında bulunan, onu koruyan kollayan, yaptıklarını kaydeden varlıklardır. Bu durum 
insanda bir tür kontrol duygusu oluşturur.  

 Latîf ve nuranî bir yapıda bulunmaları, melekleri diğer varlıklardan farklılaştırmakla birlikte onların gerçek bir varlık türü 
olmasına engel olmaz.  

 Meleklerin görevlerine işaret eden ifadeler, tabiattaki işleyişin ilâhî bir kontrol altında bulunduğunu vurgulamaya yöneliktir. 
Dolayısıyla melekleri bu görevlere karşılık gelen tabiat olaylarıyla eşleştirmeye gerek yoktur.  

 Meleklerin türlerini ve sayılarını ancak Allah’ın bilir. diği belirtilmektedir.  

 Kur’ân’da onların sayısının “on dokuz” olduğunu bildirmektedir. (el- Müddessir 74/31) 

 Bu ifadelerden yola çıkarak meleklerin adedinin sayılamayacak kadar çok olduğunu anlamaktayız. 

 Ayet ve hadislerde meleklerin özel görevler sırasında çeşitli maddî suretlere büründükleri (temessül) ve peygamberlerle 
konuştukları haber verilmektedir. Hz. Peygamber, kendisine vahiy getiren Cebrâil’i aslî hüviyetiyle görmüştür.   

 
D. Meleklerin Türleri 
 
1. Dört Büyük Melek 
 

1. Cebrâil, vahiy meleğinin özel adıdır.  
2. Mikâil,  tabiat olaylarıyla görevli meleğin adıdır. Mîkâil, rızık ve rahmet meleği olarak da nitelenmiştir. 
3. Azrâil, eceli gelenlerin ruhunu kabzetmekle görevli olan meleğin özel adıdır. Kur’an’da Azrail ismi geçmemekle birlikte, bunun 

yerine ölüm meleği (melekü’1-mevt) ile yaşam süresi bitenlerin ruhunu alan meleklerden söz edilmektedir.   
4. İsrâfil, Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçmez. Birçok ayette kıyametin kopması ve âhiret hayatının başlaması sırasında Sûr’a üfleme 

olayından (en-Neml 27/87) ve yeniden dirilişi haber veren bir çağrıcıdan (el- Kamer 54/6) bahsedilmektedir. Ancak hadislerde 
söz konusu duyuruyu yapacak olan İsrâfil meleğinin adı büyük melekler arasında sayılmıştır. (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 200). 

 

2. Mukarrebûn Melekleri 

 
 Bu meleklere illiyyûn veya kerrûbiyyûn melekleri de denilmektedir. 

 Bunlar Kur’ân’da ulûhiyet makamına en yakın melekler olarak zikredilirler.  

 Bu meleklerin Allah Teâlâ’nın huzurunda bulundukları, O’na sürekli olarak ibadet ettikleri ve gece gündüz O’nu yücelttikleri 
kaydedilmektedir. Arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunan melekler de bu gruba girer. 

 
3. Hafaza ve Kirâmen Kâtibîn Melekleri 



 

 
 Bu melekler insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden meleklerdir.  

 Kur’ân’da bu melekler; koruyanlar, izleyenler, yazıcı elçiler, karşı karşıya olan iki melek, gözetleyip yazmaya hazır olanlar ve 
değerli yazıcılar şeklinde çeşitli ifadelerle nitelenmektedirler.   

 

4. Cennet ve Cehennemde Görevli Melekler 

 
 Kur’ân-ı Kerîm’de Cennet’te ve Cehennemde görevli olan bazı meleklerin bulunduğu bildirilmektedir. Bunlardan Cennet’te 

bulunanlar, müminleri karşılayacaklar… Âyetlerde Cehennemin başında iri gövdeli, sert tabiatlı, Allah’ın buyruklarına karşı 
gelmeyen ve sadece kendilerine emredilen işleri yapan meleklerin bulunacağı da ifade edilmektedir.   

 

5. Hârût-Mârût 

 
 Kur’an’da adı geçen bu iki meleğin Bâbil halkını imtihan etmek ve onları sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderildiği 

belirtilmektedir. Geldikleri toplumu inançsızlığa karşı uyarma görevi bulunan bu meleklerin günahkâr olarak nitelendirilmesi 
doğru değildir. Her şeyden önce İslam inancında melekler günah işlemekten uzak varlıklardır. (el-Bakara 2/103). Bu ayet dışında 
Hârût ve Mârût melekleri hakkında Kur’an’da ve hadis herhangi bir kitaplarında bilgi yoktur. Bu melekler hakkında Yahûdiler 
arasında yaygın olarak anlatılan hikâyelerin İslam inancıyla uyuşması ise söz konusu değildir. 

 

6. Münker-Nekîr 

 
 Bu melekler, kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir. Bu meleklerin adı hadislerde geçmektedir. Burada, ölü 

defnedildiğinde Münker ve Nekîr adları verilen siyah tenli, mavi gözlü iki meleğin ona geldiği, bazı sorular sorduğu ve verdiği 
cevaplara göre kabrini genişlettiği ya da daralttığı belirtilmektedir. (Tirmizî, “Cenâiz”, 70) 

 

E. Meleklerin Üstünlüğü 

 
 Akâid kitaplarında, meleklerin mi yoksa peygamberlerin mi daha üstün olduğu konusu (tafdîl) tartışılmıştır. Bu husus, itikadı 

ilgilendiren temel bir mesele değildir. 

 İslâm filozofları, bazı Eş’arîler, Mu’tezile kelamcıları: Meleklerin Allah’a yakın olmaları ve nefsin isteklerinden yoksun 
bulunmaları nedeniyle peygamberlerden ve diğer insanlardan üstün olduğunu savunmuştur.  

 Ehl-i sünnet ve Şîâ âlimlerinin çoğu, peygamberlerin, bir kısmı ise müminlerin, meleklerden üstün olduğu görüşündedirler. Bu 
kişiler, peygamberlerin ve insanların diğer varlıklar içindeki yüksek konumuna dair çok sayıda ayetin bulunduğunu ve burada 
meleklere öğretilmeyen bazı bilgilerin Hz. Âdem’e verildiğinden bahsedildiğini, ayrıca bir ayette meleklerin insana secde 
etmelerinin istendiğini delil getirmektedirler. Ayrıca bu âlimler, insanın tabiatında bulunan menfi eğilimlere rağmen, iradesini 
kullanarak ibadetlere ve iyiliklere yönelme kapasitesini geliştirdiğinin altını çizmişlerdir. 

  
 
F. Cin ve Şeytan 

 Kur’an-ı Kerim ve sahih hadisler cinlerden bahsetmektedir. Cinlerin yalın ateşten ve insan türünden önce yaratıldıkları, beyan 
edilmiştir. 

 Cinler iradeli varlıklardır ve Allah’a kulluk için yaratılmışlardır. 

 Cinlerin de gayba dair bilgileri yoktur. 

 Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerde kesin biçimde haber verilen şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Şeytan, azgınlık ve kötülükte aşırı 
giden, kibirli ve insanları ısrarla haktan saptırmaya çalışan44 cinlerin genel adıdır. Cinlerin atası İblis’tir. 

 Allah, şeytan kelimesini sıfat veya mecaz anlamlarda insan ve cinlerin şerlileri için kullanılmıştır. 
 

Cinler 
 

 Duyularla idrak edilemeyen ve insanlar gibi ilahî emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türünün adıdır.  

 Kur’ân-ı Kerîm’de cinlerin Allah’a itaat eden melekler ile O’na isyan eden şeytanlardan ayrı bir statüde bulundukları beyan 
edilmektedir.  

 Cinler de aynen diğer gaybî varlıklar gibi varlıkları vahiy yoluyla ispatlanan varlıklardan olup onları inkâr etmek küfre girmeye 
sebep olur. 

 Kur’ân-ı Kerim’de genel olarak cinlerle ilgili şu bilgiler verilmektedir. Buna göre cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmeleri için 
yaratılmıştır. 

 Cinlere de peygamber gönderilmiş, bir kısmı iman etmiş, bir kısmı kâfir olarak kalmıştır.  

 Son Peygamber olan Hz. Muhammed, insanlara olduğu gibi cinlere de Allah’tan aldığı emirleri iletmiştir.  

 Cinler insanlara nispetle daha üstün bir güce sahiptirler. Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri kat edebilir, insanlarca 
görülmedikleri halde insanları görebilir, insanların bilmediği bazı hususları bilebilirler. Fakat geleceği (gayb) onlar da bilemezler. 
Cinler gökteki meleklerin konuşmalarından gizlice haber almak isterlerse de buna imkân verilmez. 

 Cinler insanlarda olduğu gibi evlenip çoğalırlar, doğar, ölür, yer ve içerler.  

 İblis de cinlerdendir ve onun insanların yanı sıra cinlerden de yardımcıları vardır. 

 Bazı cinler, Hz. Süleyman’ın emrine girerek ordusunda hizmet görmüş, mabet, heykel, büyük çanak ve kazan gibi bazı nesnelerin 
yapımında insanlarla birlikte çalışmışlardır. 



 

 Kur’an’da el-Cin (72/1-28) adıyla müstakil bir sure bulunmakta ve burada cinlerin kendi aralarında yaptıkları konuşmaların 
Peygambere vahyolunduğu bildirilmektedir. 

 Hadislerde de cinlerle ilgili bazı bilgiler bulunmaktadır. Burada, her insanın yanında bir cin bulunduğu, bunların müminlere 
vesvese vermeye çalışırlarken, Kur’an okunan yerde bu etkilerini kaybettikleri bildirilmektedir. 

 Ayrıca hadislerde Hz. Peygamberin cinlerle konuştuğu ifade edilmektedir. (bk. Müsned, VI, 153, 168; Buhârî, “Menâkıbu’l-ensâr”, 
132, “Salât”, 75) 

 Cin inancına eski toplumlarda da rastlanmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm kendinden önceki milletlerde var olan bu inancı düzelterek 
sınırlarını çizmiştir. 

 İslâm öncesinde Araplar, cinleri, melek ve şeytanlarla birlikte yarı tanrısal özelliğe sahip bulunan varlıklar olarak kabul etmekte 
ve onların kötülüklerinden emin olmak için kurban kesip tapınmaktaydılar. İslâm dini bu anlayışı reddederek onların da insanlar 
gibi şuur ve irade sahibi, Allah’a karşı sorumluluğu olan varlıklar olduğunu, insanlar gibi Allah’a kulluk etmek için yaratıldıklarını, 
kendilerine elçiler gönderildiğini ve içlerinde inananların ve inanmayanların bulunduğunu haber vermektedir. 

 Ayet ve hadisleri incelediğimizde, cinlerin kendilerine özgü bir yapıya sahip bulundukları, çeşitli şekil ve bedenlere girebildikleri 
(temessül) anlaşılmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de cinlerin atası sayılan “cânn”ın ise karışık ve çok zehirleyici bir ateşten yaratıldığı 
beyan edilmektedir (er-Rahman 55/15).  

 Hz. Âişe’den rivayet edilen bir hadiste, insanın çamurdan, meleklerin nurdan, cinlerin ise karışık ateşten yaratıldığı 
belirtilmektedir (Müslim, “Zühd” 10).  

 Gazzâli, cinlerin gayr-i maddî cevherlerden oluştuğunu öne sürmüş, meleklerin, cinlerin ve şeytanların bu açıdan birbirlerine 
benzediklerini belirtmiştir.  

 Eş’arîlerin çoğunluğuna göre ise; cinler, maddî cevherlerden oluşmakla birlikte, her şeye gücü yeten Allah onları duyularla 
algılanamayan bir yapıda yaratmıştır.  

 İslâm filozofları ise cinleri, “cismanî olmayan cevherler” olarak kabul etmişlerdir. 
 
 

Şeytan 

 
 Şeytan; “ateşten yaratılan, insanları saptırmaya çalışan, azgın, kibirli ve gözle görülmeyen ruhanî varlık” şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

 Kur’ân-ı Kerîm’de bu manada geçen İblis kelimesinden iki önemli olay etrafında bahsedilmektedir. Bunlardan ilki, Hz. Adem’in 
yaratılması sırasında meleklerin Allah’a secde etmesinin emredilmesi, ancak buna karşılık İblis adındaki varlığın kibirlenerek bu 
emre itaatsizlik etmesi ve bu sebeple Allah’ın rahmetinden kovulmasıdır. Diğeri ise İblis’in Cennet’te Adem ve Havva’yı 
kandırarak yasak meyveden yemelerini temin etmesi ve bunun üzerinde onların Cennet’ten kovularak yeryüzüne inmelerine 
sebep olmasıdır. 

 Kur’ân’da İblîs’in mahiyeti hakkında fazla bilgi verilmemekle birlikte ateşten yaratıldığı vurgulanmaktadır. O, şeytan cinsinin ilk 
ferdi olarak Âdem’e secde etmeme nedeni sorulduğunda; ateşten yaratıldığını ve bu nedenle Âdem’den üstün olduğunu 
belirtmektedir (el-Hicr 15/32-35). 

 Kur’an’da İblis’in cinlerden olduğu belirtilmekle birlikte İslâm âlimleri bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir görüşte 
şeytanın başlangıçta melek iken Allah’ın emrine karşı gelmesi sonucu bu rütbeyi kaybettiği belirtilmektedir. Bir diğer görüşte ise 
onun cinlerin atası olduğu iddia edilmektedir. Bazı âlimler ise şeytanın melek ve cin dışında üçüncü bir tür ruhanî varlığı 
nitelediğini söylemekte, İblîs’i ise bu türün ilk örneği olarak göstermektedirler. 

 
 
 

VI. NÜBÜVVET İNANCI 
 
A. Resul, Nebi ve Vahiy  

 Elçi anlamına gelen resul, risalet görevini yerine getiren kimsedir. Buna mürsel de denir. Elçilik görevine ise “risalet” denir. 

 Nebi, Allah’tan gelen vahyi insanlara haber veren kimsedir. Haber verme işine ise “nübüvvet” denir. 
 
B. Allah’ın Peygamber ve Vahiy Göndermesi  

 Allah, insanlara birtakım sorumluluklar yüklemiş ve bunların neler olduğunu ve nasıl yerine getirilmesi gerektiğini açıklamak için 
de peygamberler göndermiştir. 

 Peygamberler aile hayatı, toplumsal yaşam, ticari ilişkiler gibi hayatın her alanında insanlara örnek olmaları için gönderilmiştir. 

 Peygamberler de sonuç olarak birer beşerdir ve içinde bulundukları toplumun birer ferdidir. Dolayısıyla diğer insanlar gibi yeme, 
içme, giyinme ve barınmaya ihtiyaç duymuşlar ve bu ihtiyaçlarını karşılamak için herkes gibi onlar da çalışmışlardır. İnsanlardan 
farklı olarak Allah’tan vahiy almışlardır. 

 Peygamberlerin insan olarak gönderilmesinin en önemli sebeplerinden birisi, insanlara örneklik yapacak kişinin yine insan 
olmasıdır. İnsan ancak kendisi gibi bir insanı örnek alabilir. 

C. Nitelikleri  
a. Sıdk (Doğru Olmak): Sıdk sözlükte doğru olmak demektir. 
b. Emanet (Güvenilir Olmak): Emin ve güvenilir olmak demektir. 
c. Fetanet (Akıllı ve Zeki Olmak): Peygamberlerin akıllı, zeki, kavrayışlı ve anlayışlı olmaları demektir. 
e. İsmet (Günahlardan Korunma): Günah işlemekten kaçınmak demektir. Peygamberler, peygamberlik görevini üstlenmeden önce ve 
sonra her türlü küfür, şirk ve büyük günahlardan uzak durmuşlardır, hayatlarında bilerek hiçbir günah işlememişlerdir. 
Özet olarak: 

1. Doğru olmak 
2. Güvenilir olmak 
3. Sabırlı olmak 



 

4. Zeki ve anlayışlı olmak 
5. Korunmuşluk (ismet) 
6. Beşer olmak 

 
 
D. Mucize  

 Peygamberlik iddiasında bulunan kişinin doğruluğunu ispat ve inkârcılara meydan okumak için peygamberlerin 

 Allah’ın izniyle ortaya koydukları olağanüstü olaylardır. Mucizenin benzerini ortaya koymak mümkün değildir. Mucizede asıl 
maksat, peygamberin nübüvvet davasını ispat ve doğrulamaktır. 

 Herhangi bir olayın mucize olabilmesi için onun nübüvvet görevi verilmiş kişilerin elinde zuhur etmesi gerekir. Dolayısıyla 
herhangi bir kimse nin gösterdiği harikulade olaya mucize denmez. Mucize gerçekte Allah’ın fiilidir, “peygamber mucizesi” 
denilmesi mecazîdir. 

 Allah mucizelerle peygamberlerini desteklemiş ve her peygambere zamanının koşullarına göre birtakım mucizeler vermiştir. Bir 
peygambere verilen mucize her peygambere verilmemiştir. 

 Vahiy, genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesidir. Metafizik âlemden fizik 
dünyaya bilgi akışını sağlayan bu manevî iletişimin mahiyeti, zamanı ve şekli tamamen Allah’ın iradesiyle belirlenmiştir. 

 Mucize: Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunlarını aşan bazı 
olaylarla onları desteklemiştir İslâm itikadında bu tür harikulâde hal veya olaylara denir. Mucizeler hiç bir zaman insanların güç 
yetirebileceği olaylar değildir. 

 

E. Mucizeler üçe ayırırlar 
 

1. Hissî (Maddî) Mucizeler: İnsanların duyularına hitap eden mucizelerdir.  
2. Aklî (Manevî) Mucizeler: Mânevî mûcize veya bilgi mûcizesidir. 
3. Haberî Mûcizeler: Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri 

haberlerden oluşur.  
 

F. Kur’an’da Söz edilen Bazı Mucizeler 
 

 Allah, Hz. İbrahim’i ateşin yakıcılığından kurtarmıştır.  

 Hz. Salih’n devesi 

 Hz. Ya’kub’un âma gözleri görmüş. 

 Hz. Mûsâ’ya asâ mûcizesi verilmiş. 

 Hz. Süleymân’a karıncalarla ve kuşlarla konuşması 

 Hz. İsa’nın mucizeleri genelde tıbbî konularda cereyan etmiştir.  

 Son peygamber Muhammed aleyhisselâmın en büyük mucizesi ise Kur’ân-ı Kerîm olmuştur.  

 Peygamberler güvenilir, doğru, ileri görüşlü, ihlâslı ve seçkin insanlardır. Allah insanlar tarafından benimsenip ilâhî görevlerini 
yerine getirebilmeleri için onlara mucize gösterme imkânı bahşetmiş ancak bunu hiç bir zaman O’nun izni olmadan 
gerçekleştirememişlerdir. Kur’an mucize dışında peygamberlere manevî destek bahşedildiğini de belirtmektedir. 

 Peygamberler Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar. Tebliğ ettikleri hususları kabule 
kimseyi zorlamadılar, kendileri de insan oldukları için Allah katında diğer insanlar gibi kulluktan sorumlu idiler. 

 İnsanlara Allah’tan mesaj getiren kimse veya Allah katında yüksek makam sahibi kimse anlamlarına gelen “nebî”, diğeri ise 
kendisine belli bir görev verilerek bir yere gönderilen elçi mânasına gelen “resûl”dür. 

 
 

F. Peygamberliğin Yapısı 
 Bu görev sadece Allah tarafından verilir 

 Her ümmete peygamber gönderilmiştir 
 

G. Peygamberlerin Sayısı 

 
 Peygamberlerin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Bu konuda Kur’an’ın beyanı açısından da isabetli olan 

sayıların üzerinde durmadan peygamberlerin hepsinin Allah tarafından gönderildiğini kabul etmektir. 
 

H. Peygamberlerin Cinsiyeti 

 
 Kur’an’da isimleri geçen peygamberlerin hepsi erkek olup her hangi bir kadının peygamberliğinden bahsedilmemektedir.  

 Eş’arî kadınların nebiliğini kabul etmiş, ancak onlardan resul gönderilmediğini ifade etmiştir. 
 

F. Kur’an’da Geçen Peygamberler 
 

 Hz. Âdem yaratılan ilk insan olduğu gibi aynı zamanda peygamberlerin de ilkidir.  

 Hz. Âdem’le birlikte Kur’an’da isimleri belirtilen peygamberlerin sayısı yirmi beştir: Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İbrahim, Lût, 
İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyûb, Zülkifl, Şuayb, Musa, Harun, Dâvûd, Süleyman, İlyas, Elyesa’, Yunus, Zekeriyyâ, Yahya, İsa ve 
Muhammed olmak üzere yirmibeş adettir.  



 

 Bunların dışında Kur’an’da isimleri geçen Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyir ile adı geçmemekle birlikte “Musa’nın genç adamı” diye 
kendisinden bahsedilen zatın peygamber olduklarına dair görüşler varsa da genel kanaat onların birer sâlih kul konumunda 
bulundukları yönündedir. 

 
 
G. Kitaplar  

 Suhûfların hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Bunlar hakkında Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Bunlar toplam 
100 sahife olup, Hz. Âdem’e 10, Hz. Şit’e 50, Hz. İdris’e 30 ve Hz. İbrahim’e 10 suhuf indirilmiştir. 

1. Tevrat 

 Tevrat, Hz. Mûsâ aracılığıyla İsrâiloğulları’na İbranice olarak indirilmiştir. 
2. Zebur  

 Zebur, Hz. Davud’a indirilmiş olan ilahî kitabın adıdır. 
3. İncil  

 Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğulları’na indirilmiştir. 
4. Kur’an 

 Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirilen, hiç değişmeden günümüze kadar ulaşan, okunmasıyla ibadet edilen, 
başkalarının benzerini getir mekten âciz kaldığı Arapça bir kelâmdır. 

 Kur’an-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmış ve indiriliş süreci yaklaşık 23 yılda 
tamamlanmıştır. 

F. Peygamberimiz  
1. Mesajı  

 İslamiyet, insanı insan yapan yüksek ahlakî ve evrensel değerleri insanlara kazandırmak için vardır. 
2. Örnekliği  

 Hz. Muhammed (s.a.v.), hem peygamber olmadan önceki dönemde, hem de peygamber olduktan sonra güzel ahlakıyla dikkat 
çekmiştir. O, kendisinin güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini belirtmektedir. İslam’ın esas hedefi, ahlaklı bireylerden 
oluşan ahlaklı toplumları oluşturmaktır. Hz. Muhammed (s.a.v.), düşünüşü, yaşayışı ve davranışlarıyla insanlık için örnekliğini 
ortaya koymuştur. 

3. Son Peygamber Oluşu  

 Hz. Muhammed’e “peygamberlerin sonuncusu” anlamında ‘hâtemu’l- enbiyâ’ denir. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.)’in son Peygamber oluşu, Müslümanlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. 

 Her şeyden önce her Müslüman, Hz. Peygamberin “tebliğ” görevini üstlenmek zorundadır. 

 Bunun için de, İslam’ı vahye uygun olarak bilmesi ve anlaması gereklidir. 

 

VII. Kutsal Kitap İnancı 
 
 

 Allah’ın kendi iradesini çeşitli yollarla seçmiş olduğu peygamberlere bildirmesine vahiy denilmektedir.  

 Kur’an’da ilâhî bilginin peygamberlere aktarılmasını ifade eden temel fiil “fısıldamak, telkin etmek, süratli bir şekilde işaret 
etmek, yazı yazmak, ilham etmek” anlamlarına gelen “vahy”dir. 

 Vahyi terim olarak, Allah’ın, peygamberlerine dilediği bilgileri doğrudan veya bir vasıta ile kendisinden geldiğine şüphe 
edilmeyecek şekilde ve alışılmamış bir tarzda gizlice bildirmesi diye tanımlamak mümkündür. 

 

A. İlâhî Hitabın Şekilleri 
 

1. Doğrudan vahyetme: Vahyin bu şekli herhangi bir vasıta olmadan ilham, mananın kalbe aktarılması veya rüyâ yoluyla 
gerçekleşir.  Musa’nın annesine, ayrıca İbrahim’e de İsmail’i kurban etmesi için yapılan vahiy rüya ile olmuştur.  

 
2. Perde Arkasından Konuşmak: Bu hitap şeklinde Allah, peygambere perde arkasından konuşur. Bu da ilâhî kelâmın belirli bir 

cisimde (meselâ ağaçta) yaratılması suretiyle gerçekleşir. Allah’ın perde arkasından konuşmasının anlamı, görülemeyeceği 
şekilde konuşması demektir.  

3. Elçi ile Vahiy: Allah’ın peygamberlere hitabının üçüncü şeklinde vahye Cebrail isimli melek aracılık etmektedir. Cebrail ya bir 
insan suretinde ya da aslî şekliyle ilâhî mesajı ulaştırır.  

 
 

B. Vahyin Mahiyeti 

 
 Kur’an’da vahyin mahiyetine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Onun mahiyeti Allah ile peygamberleri arasında 

nübüvvetin bir sırrı olarak kalmıştır.  

 Hz. Peygamber, vahyi alırken onun kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberlemenin ve korumanın son derece gerekli olduğunu 
gayet iyi biliyordu. Kur’an’da vahyin mahiyetine dair ifadelere rastlanmamakla birlikte, vahyin gerek peygambere 
ulaştırılmasında gerekse peygamber tarafından hiç bir değişikliğe uğratılmadan insanlara ulaştırılmasında son derece hassas 
davranıldığı görülmektedir. Hz. Peygamber Kur’an’ı lafız ve mâna olarak telakkî etmiş ve öylece tebliğ etmiştir.  

 

C. İlâhî Kitaplar 

 
1. Suhûf (Sayfalar) 



 

 
 Bazı peygamberlere gönderilen vahiyler küçük risâleler halinde kaydedilmiş ve onlara suhûf adı verilmiştir.  Hz. Şît’e 50, İdris’e 

30, İbrahim’e 10 ve Musa’ya 10 olmak üzere toplam 100 sayfa indirmiştir. 
 

2. Kitaplar 
 

2.1. Tevrat 
Kanun, şeriat anlamlarına gelen Tevrat Hz. Musa’ya indirilen kitabın adıdır. Tevrat’ın aslının Allah’ın kelâmı olduğuna ve Hz. Musa’ya 
vahyolunduğuna inanmak her müslüman için gereklidir ve bunun inkârı küfre götürür. Yahudi geleneğinde Tevrat’ın yeri çok önemlidir. 
Onun kelime kelime Rab Yahova tarafından vahyedilmiş bir kitap olduğu kabul edilmiştir. 
 

      a. Tevrat beş bölümden meydana gelmektedir: 

 
1. Tekvin (Yaratılış): Evren’in ve ilk insanın yaratılışından, Hz. Âdem’ ve Havva’nın işlediği ilk suçtan, onların yeryüzüne inişlerinden, Hz. 

Nuh, İbrahim ve İsrâiloğulları’nın Mısır’a girişlerinden ve oradaki hayatlarından bahseder. 
2. Hurûc (Çıkış): İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarmak üzere Hz. Musa’nın Rab Yahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun’un 

zulmünden kurtararak Mısır’dan çıkarması, Hz. Mûsâ’nın Sînâ dağında Rab Yahova’dan On Emir’i almasından bahseder. 
3. Levililer: İbadetler, dinî ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümleri konu eder. 
4. A‘dât (Sayılar): İsrâiloğulları’nın çöldeki hayatları, Hz. Musa’nın vefatından sonra onların Sina dağından ayrılıp Kenan ülkesine 

girmeleri sürecini ele alır. 
5. Tesniye: Hz. Mûsânın ölümünden ve defnedilmesinden, On Emir ve diğer dinî hükümlerden bahseder. 
 
 

2.2. Zebur 
 

 Müslümanların Allah tarafından Hz. Dâvûd’a Zebûr isimli bir kitabın indirildiğine inanmaları gerekir. 
 

2.3. İncil 

 
 Müjde veya yeni öğreti anlamına gelen İncil Hz. ‘Isâ’ya vahyedilmiş olan ilâhî kitaptır.  

 Müslümanların Allah Taâlâ’nın Hz. Îsâ’ya İncîl adında bir ilahî kitap vahyettiğine inanmaları gerekir. 

 Hz. İsa’ya vahyolunduğu bilinen İncîl orijinal haliyle günümüze ulaşamadığı gibi Hıristiyanlığın ilk çağlarında birbirini tutmayan 
yüzlerce farklı İncîl ortaya çıktı. Her grup ve toplumun kendine has bir İncil’i bulunmaktaydı.  

 Suriye’deki Hıristiyanlar Matta, Yunanistan’dakiler Luka, Roma’dakiler Markos İncîli’ni kullanmışlardır.  

 Yuhanna İncili ile bu sayı dörde çıkmış, yüzlercesi arasından söz konusu dört İncîl Hıristiyan kutsal metnine dâhil edilmiştir. 

 Hıristiyanlar Kitâb-ı Mukaddes’i oluşturan yazıların tamamının ilham edilmiş Tanrı kelâmı olduğuna inanmışlardır. 
 

2.4. Kur’ân-ı Kerîm 

 
 İlâhî kitapların sonuncusu olan Kur’ân-ı Kerîm Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’e indirilmiş, Peygamberimizden de hiçbir 

değişikliğe ve bozulmaya uğramadan tevatür yoluyla bize kadar ulaşmıştır. 
 

 Kur’ân-ı Kerîm Hz. Peygambere yirmi iki yılı aşkın bir süre içinde vahyolunmuştur.  

 Kaynakların verdiği bilgilere göre Hz. Peygamber hayatta iken Kur'an kendisi ve sahabe tarafından ezberlenmiş, vahiy kâtipleri 
tarafından da yazıya geçirilmiştir. 

 Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti döneminde Kur'ân-ı Kerîm vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbit tarafından çok hassas prensipler çerçevesinde bir 
araya getirilmiş ancak çoğaltılmamıştı.  

 Üçüncü halife Hz. Osman hicrî 25 yılında Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. el-Âs ve Abdurrahman b. Hâris'ten oluşan bir 
heyete daha önce biraraya getirilmiş olan Kur’an’ı istinsah ettirmeye başlamıştır.  

 Bazı kıraat farklılıklarının ihtilaflara sebep olmaması için yapılan bu çalışma sonucunda çoğaltılan mushaflar İslâm coğrafyasının 
dört veya yedi büyük merkezine gönderilmiştir. 

 
 

 
VIII. AHİRET İNANCI 
 
 
A. Hayat  

 Dünya hayatı geçici olmasına rağmen insan için, sonsuz ahiret hayatını kazandıracak büyük bir fırsattır. Bu durumda insan dünya 
hayatını en güzel şekilde değerlendirmelidir. Doğru bir inanç üzere dürüstçe bir yaşam sürmelidir. 

 
B. Ölüm  

 Ölüm insana sessiz ve kelimesiz dersler veren bir öğretmen gibidir. Bu öğretmen düşünen kimseler için hayatî mesajlar verir. Bu 
mesajlar bazen o kadar etkili olur ki, insanı gaflet uykusundan uyandırır; hakikatle yüzleştirir ve insanı kötü alışkanlıkların ve 
dizginlenemez hırsların esaretinden kurtarır. 

 



 

A. Ölüm ve Kabir Hayatı 
 

 İslâm inancında insanın ölümü, meleklerin insanın ruhunu bedeninden çekip alması anlamına gelir. Ölüm işlerini yürütmekle 
görevli melek Azrail ve onun yardımcılarıdır. Ruh ise anne rahminde yaratılışı anında insanın bedenine melek tarafından üflenen 
ve onu diğer canlılardan ayıran algılama gücüdür. 

 Kaynaklarda kabir, kıyametin kopmasının ardından evrenin yeniden inşa edilmesiyle dirilme gerçekleşene kadar ölenlerin ruhî 
hayatlarını geçirdiği bir mekân olarak kabul edilmiş, Kur’an’da kâfirlerin âhiretten ümitsiz oldukları gibi kabirlerde 
bulunanlardan da ümit kestikleri vurgulanmıştır.  

 Akâid kitapları kabir âleminde ölülerin sorguya çekildikten sonra azap veya nimet içinde bulunacaklarına dair bilgiler içerir. 
Bunların bir kısmı sahih hadislerde, bir kısmı âyetlerde yer almıştır.  

 
 

B. Kıyametin Kopması 
 

 Kur’an’da belirtildiğine göre kıyamet Sûr’a ilk defa üfürülmekle kopacak ve evrenin kozmik düzeni bozulacaktır. İsrâfîl adlı melek 
tarafından Sûr’a ilk defa üflenince, Allah’ın dilediği kimseler müstesna, göklerde ve yerkürede bulunan bütün canlılar ölecektir. 
Yeryüzü sarsılacak, dağlar sökülüp paramparça haline gelecek ve bunlar atılmış renkli yünler veya kum yığını gibi olacaktır. Uzay 
dürülecek ve erimiş maden gibi olacak, ay tutulup güneşle bir araya gelecek, güneş de dürülüp yıldızlar düşecek ve dağılıp yok 
edilecektir.   

 

C. Ölülerin Diriltilmesi 
 

 Sûra ikinci defa üflenince Allah evreni yeniden inşâ edecek, yer başka bir yer olacak ve dümdüz yapılacak, gökler de başka gökler 
haline getirilecek, yer küre yükünü dışarı atacak, kabirler deşilecek, ruhlar bedenleriyle birleştirilip ölüler bir anda diriltilecek ve 
insanlar çırpınıp yayılan kelebekler veya çekirge sürüleri gibi bölük bölük mahşere doğru sevk edilecek ve hakîr bir halde Allah’ın 
huzuruna varacak, o gün kâfirler için çok zor bir gün olacaktır. Kur’an’da yapılan diriliş tasvirlerine göre o günde insanlar 
arasındaki soy yakınlığı fayda vermeyecek, herkes kendi derdine düşecek; kimse birbirine bir şey sormayacak, insanlar 
kardeşlerinden, anne-baba, eş ve çocuklarından kaçacak, bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacaktır.   

 

D. Haşir 
 

 İslâm inancında haşir ise âhirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere “arasât” veya “mevkıf” yahut “mahşer” denilen 
maydanda toplanmalarını ifade eder. Haşir dirilişten sonraki merhaleyi teşkil eder. Kur’an’da bildirildiğine göre insanlar, cinler, 
melekler ve tapınılan putlar hesaba çekilmek için haşredilecektir.   

 

  
C. Diriliş  

 “Ba’s”, Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere, kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi, onları kabirlerinden çıkararak 
hayata döndürmesdir. 

 Kıyamet “sûra üflenince” başlayacak ve kıyametin kopması sonucu evrendeki düzen bozulup hayat son bulacaktır. 

 Ölüm sonrası hayat insan için gaybtır. Yani insan bu hayata ilişkin gözlemde bulunamaz, deney ve tecrübeye başvuramaz. 
İnsanın bu konudaki bilgisi yalnızca Allah’ın bildirdiklerinden ibarettir. 

 Kur’an, ölümden sonra yeniden dirilişi anlatırken insanın aklına hitap eder. 

 Dünya hayatında adalet her zaman yerini bulamamakta birçok insan yaptığı kötülüklerin karşılığını görmeden göçüp gitmektedir. 
Bu dünyada zalim-mazlumdan; iyi-kötüden tam olarak ayırt edilememekte, mutlak adalet gerçekleşmeden bu hayat sona 
ermektedir. Bu durum herkesin hakkını alacağı ve yaptıklarının hesabını vereceği yeni bir hayatı zorunlu kılmaktadır. 

 Ahiret hayatında ba’s’tan sonraki aşama “haşr”dır. 

 Haşr, Kıyamet gününde yeniden diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere Allah’ın huzurunda toplanmasıdır. 

 Toplanılacak yere “mahşer” denir. 

 Mahşer günü insanlar, inançlarına ve amellerine göre farklı hâllerde bulunacaklardır. 
 
D. Sorgulanma   

 Ahiret hayatındaki olayların “sorgu-sual”, “amel defterlerinin verilmesi”, “mizan” ve “hesap” şeklinde bir sıralama ile 
gerçekleşecektir. 

 Önce peygamberler ilahî tebliği ulaştırıp ulaştırmadıklarından, diğer insanlar ise bu tebliği benimseyip benimsemediklerinden 
sual olunacaklardır. 

 Ardından herkese amel defteri (kitabı) verilecek daha sonra bu defterde kaydedilmiş olan iyilik ve kötülükler tartılacak (mizan) 
ve nihayet ortaya çıkan sonuçtan dolayı herkes hesaba çekilecektir. 

 Amel defterleri, bir kısım insanlara sağdan, diğer bir kısmına da soldan veya arkadan verilir. 

 Amel defterini sağdan alanlar cennete girmeyi hak eden mü’minlerdir. Onların hesabı kolay ve sevinci fazla olacaktır. 

 Amel defterlerini soldan veya arkadan alanlar ise çetin bir hesap sonucu cehenneme gidecek kimselerdir. 

 İnsanların dünyadayken yaptıkları gizli açık her şey belgelenip ortaya çıkarıldıktan sonra “mizan” kurulur. Mizan, Allah’ın 
adaletinin herkes tarafından açıkça görülmesi için, ahirette günah ve sevapların iyilik ve kötülüklerin ölçülüp tartılması anlamına 
gelmektedir. 

 Mizan kurulup insanların iyilik ve kötülükleri tartıldıktan sonra “hesap” başlar. “Hesap” insanların ahirette sorgulanmasıdır. 

 Ahiretteki hesapta Allah’ın affetmeyeceği en büyük suç “şirk”tir. 

 Ahirette mutlaka hesaba çekileceği diğer bir günah ise “kul hakkı”dır. 



 

 İnsan ektiğini biçer ve eğer iradesini yanlış yönde kullanırsa karşılığını görür. 
 Arapça bir kelime olan “hisâb”ın dilimize uyarlanmış şekli hesaptır. Sorumluluk yüklenenlerin dünyadaki inanç ve 

davranışlarından ötürü ahirette hesaba çekilmelerine inanmak da âhiret inancı içindeki konulardan birini oluşturur. Kur’an’da 
âhirete verilen isimlerden biri hesap günü anlamına gelen “yevmu’l-hisâb”, bir diğeri de ayırma günü manasındaki “yevmu’lfasl” 
dır. 

 Kur’an’da çok açık ifadelerle yer almamakla birlikte “İçinizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur” (Meryem 19/71-72) 
anlamındaki âyetin yorumuna ve çok sayıda hadis rivayetine dayanılarak âhirette cehennem üzerinde kurulmuş “sırat” adı 
verilen bir köprüden geçileceğine inanılır.  

  
 
E. Cennet ve Cehennem 

 Cennet insana Allah’ın bir hediyesidir. Ancak bu hediye insanın yaptıklarının birebir karşılığı değildir. Çünkü cennetin nimetleri 
sınırsız; insanın iyilikleri ise sınırlıdır. Bu durumda insanın cennetle ödüllendirilmesi ancak Yüce Allah’ın sınırsız cömertliği ile 
açıklanabilir. 

 Cehennem ehli için fizyolojik cezalardan başka, psikolojik cezalar da vardır. Bunların başlıcaları ‘dünyada 

 Allah’ı unutmalarına karşın ahirette Allah tarafından unutulmaları, horlanıp aşağılanmaları, 

 Allah’a eş koştukları varlıklar tarafından terk edilmeleri, el, ayak ve derilerinin aleyhlerine şahitlik etmesi, derin pişmanlık 
yaşamaları’ olarak sayılabilir. 

 Müslümanların âhiret âleminde mutluluk ve huzur yurdu olan cennete; kâfirlerin ve ilâhî buyruklara uymayanların ise azap 
yurdu olan cehenneme gireceklerine iman etmek İslâm dinindeki ahiret inancının son merhalesini oluşturur. 

 Kur’an ve sahih hadislerde yapılan tasvirlerden anlaşıldığına göre cehennmede biyolojik ve psikolojik olmak üzere iki türlü azap 
uygulanacaktır. 

  
F. Ahirete İman  

 İnsanın dünya hayatını anlamlı kılan şey ise ahiret hayatıdır. Bu hayatın kendisi için bir sınav olduğunu bilen insan yeryüzündeki 
sorumluluğunu doğru algılar. Bu sorumluluk duygusuyla dünya hayatında yapıp ettiği hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağı bilinci 
ile hareket eder. 

 Dünya hayatının anlam ve amacını keşfeden insan hayatın zorluklarına sabreder. 

 Ahiret inancı insanı cesaretli ve güçlü kılar ve insanın inandığı değerler için ölümü göze almasını sağlar. Çünkü ahirete inanan 
insan için ölüm bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. 

 Ahiret inancı insanı kanaatkar yapar. Çünkü ahirete gerçekten inanan bir insan için dünyevi menfaatler geçici birer araçtır. Amaç 
Yüce Allah’ın rızasını kazanmaktır. 

 Ahirete inanan insanın suç işlemesi zorlaşır. 

 Ahiret inancı insanda erdemli bir yaşam ideali oluşturur. 

 Kur’an-ı Kerîm’de âhiret âlemine inanmak Allah’a îmânın ardından zikredilerek önemine dikkat çekilir ve iyi davranışlarda 
bulunmak şartıyla inananların âhirette korku ve üzüntüden kurtulacakları bildirilir. Ahrete inanmak bütün peygamberlerin 
insanları inanmaya çağırdığı evrensel bir inanç esasıdır.   

 
 
 

IX. KAZA VE KADER İNANCI 
 

A. Kaza ve Kader 
 

 Kader ve kaza inancı Allah’ın ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatlarının yetkinliğine ayrıntılı olarak iman etmeyi ifade eder.  

 Kader Allah’ın canlı ve cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, kaza da bu planını gerçekleştirmesini anlatır.  

 Kader “Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesi”,  

 Kaza “Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip yaratması” şeklinde tanımlanır.  
 
 

B. Farklı Mezheplerde Kader ve Kazâ 
 

 Cebriye: İnsanlara ait bütün fiillerin ilâhî ilim, irade ve kudretin, yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğuna inananların ortak 
adıdır. Allah’ın ilmi, iradesi ve yaratması bütün varlık ve olayları kuşattığından insanın irade özgürlüğü ve eylem yapma gücü 
yoktur. İnsanı her yönden kuşatan kader çizgisinin dışına çıkmak mümkün değildir. 

 Mu‘tezile ve Şia: Mu’tezile âlimlerine göre Allah ezelî ilmiyle bütün varlık ve olayları meydana gelmeden önce bilir, ancak bu 
insanların fiil yapma irade ve gücünü yok etmez ve herhangi bir zorlayıcı etki meydana getirmez. Mu’tezile’ye göre insanların 
sorumlu olduğu fiillerin Allah tarafından değil kendileri tarafından yaratılır. Şîâ’ya bağlı âlimlerin çoğunluğu da kader konusunda 
Mu’tezile’ye benzer görüşleri benimsemişlerdir.  

 Ehl-i Sünnet: Kader ve kazâ inancında Mâtürîdîlerle Eş’arîler arasında önemli sayılabilecek farklar yoktur. Allah bütün varlık ve 
olayları doğrudan doğruya yaratır, ondan başka hiçbir yaratıcı yoktur. Bu sebeple insanların bütün fiillerini de tercihlerine göre 
yaratan Allah’tır. İnsanların sorumluluğu ise fiillerinin iman veya inkâr, itaat yahut isyan, iyi ya da kötü şeklindeki niteliklerini 
irade ve kudretlerini kullanarak belirlemelerine, itikadî terimle ifade etmek gerekirse fiillerini “kesb” etmelerine dayanır. 

 
A. Kader ve Kaza  

 Allah’ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin zaman, mekân ve özelliklerini bilip ezelde o şekilde takdir etmesidir. 



 

 Kader, Allah’ın bütün kâinatı içindekilerle beraber bir ölçü ve düzene göre yarattığını ve yaratılanlar arasında bir uyumu 
gözettiğini ifade eder. 

 Varlık âleminde her şeyin ölçülebilir değerler açısından bir yeri vardır. Bu yüzden kader kavramı bugün ifade edilen yaygın 
anlayıştan farklı bir içeriğe sahiptir. Kelamcılar, yaratılmış olan âlemde söz konusu edilen bu ölçüleri tercih eden bir yaratıcının 
takdirini gerekli görmüşlerdir. 

 Bu anlamda kader, yaratılıştaki ölçü ve uyuma işaret eder. 

 Allah’ın her şeyi bilmesine ve varlıkları bir ölçüye göre yaratmasına kader denir. 

 Evrenin yaratılışı kaderdir. İçinde yaşadığımız evren bir düzen içinde yaratılmıştır. 

 Her şey, Allah’ın koyduğu biyolojik, fizikî ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir. Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için 
koyduğu yasalara “sünnetullah” denir. Buna kader de denilir. Her şey ilahî bir ölçüye göre gelişir ve hayatiyetini sürdürür. 

 Allah’ın yaratma işi olmuş bitmiş bir şey de değildir. Sürekli devam etmektedir. 

 İnsanın yaratılışı da kaderdir. İnsanın sahip olduğu her şey, Allah tarafından yaratılan ve kendisine verilen imkânlardan oluşur. 
İnsanın, iyilik ve kötülük yapabilecek şekilde yaratılması, akıl ve irade gücünü kullanması gibi kendisine verilen kabiliyetler onun 
kaderini oluşturur. 

 İnsan, bazı sınırlılıklara rağmen aklını ve iradesini kullanıp seçimlerini yaparak kendi davranışlarının şekillenmesinde etkin bir rol 
oynar. Sonuçta iyi ya da kötü olanı tercih eder. 

 
B. İnsanın Kaderi  

 İnsan, akıllı, özgür ve sorumlu bir varlıktır. Onun kaderini belirleyen başlıca özellikleri şunlardır: 
 
1. Akıl:  

 İnsan, akıllı bir varlıktır. Akıl, insanın tercihlerini belirleyen önemli bir araçtır. İnsan, Allah’ın kendisine verdiği aklı kullanmak 
zorundadır. Akıllı insan düşünerek hareket eder. Olaylar ve konular arasında seçim yapma özgürlüğünün onu farklı kıldığını anlar. 
Bu seçimlerinin ona sorumluluk yüklediğini fark eder. 

2. Özgür İrade  

 Özgür olmak, insan için önemli bir ölçüdür. İnsan, Allah tarafından yeryüzünde iyi ve ahlaklı olma görevini gerçekleştirmek için 
özgür bırakılmıştır.16 Bu amaca ulaşmak için çaba gösterecek olan insanın kendisidir. İnsanın sorumlu olması için hür olması 
gerekir. Allah, insana özgürce hareket edebileceği geniş bir alan açmış ve onu özgürlüğü oranında da sorumlu tutmuştur. İnsanın 
kaderi, fiillerinde özgür olması ve istediğini yapabilmesidir. İnsan, yapmadığı veya gerçekten yapmak zorunda kaldığı hiçbir şey 
için hesap vermez. 

 İnsan; iyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin olan şeyleri ayırt edebilecek, karşılaştığı şeylere değer atfedebilecek ve bu 
değerler arasında seçim yapabilecek kabiliyettedir. İnsana bu güç ve imkânı veren Allah’tır. Bu imkânı, insan özgür iradesi 
doğrultusunda kullanır. 

3. Sorumluluk  

 Sorumlu olmak, insan için önemli bir ölçüdür. İnsan, kendisinde potansiyel olarak var olan seçme ve tercih yapabilme yeteneğini 
kullanır ve bu yönüyle diğer varlıklardan ayrılır. İnsan, sorumluluğunun farkında olarak hesap vereceği bilinciyle hareket etmeli 
ve iyilik yapmanın yollarını aramalıdır. Çünkü Kur’an’a göre o zerre kadar da olsa yaptıklarının hesabını verecektir.19 İnsan, 
özgür iradesi sonucu ortaya çıkan eylemlerinin sorumluluğundan kaçamaz. 

 Kişinin hiç emek harcamadan kendini olayların akışına bırakması, başarı veya mutluluğun ayaklarına gelmesini beklemesi doğru 
değildir. 

 
C. Kavramlar  
1. Ecel ve Ömür  

 Ecel, insanın ömrünün bittiğini, dünya hayatının sona erdiğini anlatır. Ömür ise insanın doğumundan ölümüne kadar geçen 
süreye verilen addır. 

 
2. Rızık  

 Allah’ın bütün canlılara lutfettiği nimetlerdir. 

 Bu nimetler maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. 
3. Afet  

 Gerekli tedbirleri alıp can ve mal kaybının önlenmesi mümkün iken bu afeti alın yazısı veya kader olarak karşılamak doğru 
değildir. İnsan aklını kullanarak bu tür afetlere karşı önlemler alabilir. Ahiret ve hesap bilinci, afetlerle mücadeleden insanın 
sorumlu olduğunu anlatır. 

 
4. Sağlık ve Hastalık 

 Allah, her hastalığın çaresini yaratmıştır. İnsan, bu çareleri bulmak ve tedavi olmak zorundadır. Dua dahi kişinin sıkıntılı 
durumunu değiştirme isteği ve çabasıdır. 

5. Başarı ve Başarısızlık  

 İnsan, iradesini doğru yolda kullanıp güzel şeylere yönelirse başarı kazanır. Buna “tevfik” denir. 

 İnsanın yanlışa yönelmesi ve kötü olanı tercih etmesiyle başarısızlık gelir. Buna da “hızlan” denir. Hızlan, 

 Allah’ın yanlış yönde hareket eden kulundan yardımını kesmesidir. 

 Başarı bir kader ya da yazgı sonucu çalışmadan kendiliğinden gerçekleşen bir şey değildir. 

 Kişi çok çalışarak başarılı olmayı Allah’tan beklemeli ve başarılarını başkalarının mağduriyetine dayandırmamalıdır. 

 İnanan kişi, her şeyi kendisinin yaptığını iddia edecek kadar kibirli veya hiçbir şey yapmadan başarılı olmayı bekleyecek kadar 
tembel olmamalıdır. 

 
6. Tevekkül  

 Kişinin gerçekleştirmek istediği işi konusunda elinden geleni yaptıktan sonra Allah’a güvenip dayanması ve onun yardımını 
beklemesi anlamına gelir. 



 

 Tevekkül, güzel bir davranış ve ahlaki bir tavırdır. Allah, kendisine inananları savunacağını ve hemen her konuda onlara yardım 
edeceğini söylemiştir. 

 Hiçbir önlem almadan ve elinden geleni yapmadan kişinin Allah’a tevekkül etmesi İslam’ın sorumluluk anlayışı ile bağdaşmaz ve 
tutarlı bir tavır olarak da görülemez. 

7. Hayır ve Şer  

 Hayır, Allah’ın emrettiği, razı olduğu ve sevdiği davranışlar anlamına gelir. Şer, Allah’ın yasakladığı ve hoşnut olmadığı, sonuçta 
yerilen ve cezayı hak eden davranışlardır. 

 İnsanın filleri iyi ve kötü (hüsun ve kubuh) ve bu fillerinin sonuçları da hayır ve şer olarak bir değer taşır. 

 Değerleri takdir eden Allah’tır. İnsan aklı ise bunları kavrama ve bulma yeteneği ile donatılmıştır. 

 Allah hayrı mükâfatlandıracak şerri ise cezalandıracaktır. 

 Bu yüzden insanın hayır işlemesi ve şerden kaçınması gerekmektedir. İnsanın hayra ulaşması ya da şerre yönelmesi kendi 
elindedir. 

 Hayra ulaştıran, Allah’tır. 

 Şer ise hayrın yokluğundan ya da terkinden kaynaklanır ve bizzat insan elinden çıkar. 
 
8. Hidayet ve Dalalet  

 Hidayet, küfür ve şirk gibi kötü yollardan kurtularak kişinin amacına ulaşması ve doğru yolu bulmasıdır.  

 Dalâlet yanlış yol; dalâlete düşmek ise yoldan çıkmak, şaşırmak, kaybolmak, sapıklık veya sapkınlık demektir. 

 Dalâlet, kişinin Allah’ın gösterdiği doğru yoldan saparak başka yollara girmesidir. 

 İnsanlar arasında bazı şeyler vardır ki o konuda hiçbir gayret göstermedikleri hâlde “nasip”, “kısmet” “takdir-i ilahî” diyerek 
bekledikleri görülür. 

 Şüphesiz Allah’ın dilemesi olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Ancak onun dilemesi ve yaratması için kulun adım atması gerekir. 
 

X. GÜNÜMÜZDEKİ BAZI İNANÇLARIN DURUMU  
 
A. Kelam İlmi  

 Günümüz kelam ilmi, İslam’ın inanç ilkeleri etrafında oluşan klasik kelam kültürünü eleştirel bir yöntemle incelemekte ve 
geçmişle bağını koparmadan yeni dinî düşüncenin oluşmasına katkı sağlamaktadır. 

 Müslüman toplumlarda bugün kelam ilmi, inanç alanında naklin yanında, yeni bilimsel verilerden hareketle akla daha fazla rol 
vermenin önemini belirten akademik seviyedeki çalışmalar ile varlığını sürdürmektedir. 

 Bugünün kelam ilmi, insanın hem zihnine hem de gönlüne hitap edecek şekilde iman şuurunu ve dinî hayatı canlı tutan bir 
yöntem geliştirmek istemektedir. 

B. Problemleri  
 
1. Deizm (Yaradancılık  

 Günümüzde ise deizm, vahyedilmiş herhangi bir dine bağlı olmaksızın Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade 
gibi sıfatlarını reddeden, onun evrende fiilini, hikmet ve inayetini kabul etmeyen, vahyi, nübüvveti ve ahireti inkâr eden akımdır. 

2. Çok Tanrıcılık (Politeizm  

 Tarih boyunca Allah’ı bırakıp kendilerine başka tanrılar edinen insanlar var olmuştur. Bunlardan bir kısmı tabiat güçlerini, bir 
kısmı ruhları, bir kısmı da kendi yaptıkları putları tanrılar olarak kabul etmişler ya da Allah’ın yanında başka tanrıların da 
olduğuna inanmışlardır. Bazı toplumlarda ise çok tanrı inancı her kabileye ait tanrılar olarak kendini göstermiştir. 

3. Gizemcilik (Mistisizm 

 Bütün mistik ekoller, insanın normal sınırlarını aşarak ruhunda var olan üstün bir idrakle yücelebileceğine ve Tanrı ile bir 
olabileceğine inanırlar. Bu akıma göre insanda iki “ben” vardır. Bunlardan aşağı ve bencil olan ben, mistik tecrübenin önündeki 
en büyük engeldir. Ruhu temizleme, nefse hâkim olarak dünya zevklerinden uzaklaşma yoluyla aşılan bu benin ötesinde ise 
evrenin iç birliğini kavrayan ve mutlak hakikat ile bir olabilme yeteneğine sahip olan yüce bir ben vardır. 

4. Bilinemezcilik (Agnostisizm 

 İnsan, hakikatin ve bilginin var olup olmadığını bilemez. 

 Kelamcılar, insan aklının ve duyularının objektif bilgiye ve Tanrı’nın varlığının bilgisine ulaşabileceğini ifade etmişlerdir. 

 Kur’an, insanın Allah’ın varlığına ve birliğine inanması; yeryüzünde ahlaka ve adalete dayalı bir toplum inşa etme yönünde özgür 
iradesini kullanması gerektiğini bildirmektedir. 

5. Pozitivizm (Olguculuk  

 Pozitivizmin temel iddiası; insanlar, evrendeki varlıkları önce canlı olarak tasavvur etmişler, ardından evrendeki olayları yöneten 
çeşitli tanrılara inanmışlardır. Daha sonra insanlar, çok tanrı yerine evreni tek başına yaratan, yöneten ve gerektiğinde yarattığı 
düzeni mucizelerle bozan tek bir tanrıya ulaşmışlardır. Bugün ise insanlar deneysel olarak ispat edilemeyen her bilgiyi 
reddetmektedirler. 

 İnsanın inanma ihtiyacı, pozitivizmin iddialarının geçersizliğini ortaya koyan en büyük engellerden biridir. 
 
6. Tanrı Tanımazlık (Ateizm  

 Tanrı’nın yokluğuna inanan ve akıl yürütmelere dayanarak Tanrı’nın olmadığına karar veren ve ona göre davranan kişilerin 
savunduğu bir görüştür. 

 Allah inancı karşısında tepkisel bir düşünce olan ateizm, Batı dünyasının bazı filozofları tarafından benimsenmiş ancak 
günümüzde düşünsel dayanaklarını yitirerek zayıflamıştır. 

 İlhad, Allah’ın varlığı ve birliği, ahiret gibi dinin temel esaslarını inkâr etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek ve kuşku 
uyandırmak anlamında kullanılmıştır. 

 Kur’an’a göre; insanın fıtratında Allah inancı vardır ve onu inkâr sadece bir yanılsamadan ibarettir. Dış dünya ise Allah’ın varlığını 
gösteren işaretlerle doludur. 

7. Nihilizm (Hiççilik) 



 

 Nihilist, felsefî yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen, sosyal yönden var olan toplum düzenini benimsemeyen, siyasî yönden her 
türlü otoriteyi reddeden, ahlakî yönden hiçbir ahlakî değer tanımayan kişidir. 

 Nihilizm, evrendeki kötülüklere odaklanarak bunalımlı bir ruh hâliyle evreni tek yanlı okumaktadır. İslam inancına göre evrenin 
kötülüklerden ibaret olduğu düşüncesi, Allah’ın rahmet, lütuf ve inayetine aykırıdır. 

8. Satanizm  

 Hıristiyanlığın şeytan anlayışına, hayat, dünya ve ahlâk görüşüne karşıt olarak doğmuştur. 

 Satanizm bireysel açıdan ruhsal bir bozulmanın işaretidir. Toplumsal açıdan ise ahlakî çöküntü, toplumu bir arada tutan temel 
değerlerde yozlaşma, sosyal ve kültürel dokudaki zedelenme, millî ve manevî duygulara yabancılaşma gibi olumsuzlukların 
kaynağıdır. 

 
9. Tenasüh ve Reenkarnasyon  

 Ölen insanların ruhunun bir hayvan ya da bir insan bedenine girmesi inancını ifade eder. 

 Tenasüh inancını kabul eden dinler, ahiret inancını kabul etmezler. 

 Hinduizm’deki dinsel ve sosyal sınıflar arası (kast sistemi) geçişler de ancak ruh göçü ile sağlanabilir. 

 Diğer semavî dinlerde olduğu gibi İslam inancında da tenasüh inancı reddedilmiştir. 

 Ahiret inancına sahip olan İslam dini, insanın öldükten sonra ruhunun yeni bir bedende dirilmesini kabul etmez. ahiret inancına 
sahip 

 Bir insanın; ruhun bir bedenden diğer bir beden göç edip durmasına inanması bir çelişki olacaktır. 
 
C. Yeni İlm-i Kelam  

 Yeni İlm-i Kelam, bütün şekilleriyle inançsızlığı (ateizm, agnostisizm, pozitivizm, nihilizm vb.) reddeden, dine karşı yapılan her 
türlü tenkide cevap veren, çağımıza uygun metotlarla Allah’ın varlığını ispat eden ve İslam inanç esaslarını açıklayıp savunan bir 
ilimdir. 

 Yeni dönem kelamcıları arasında İzmirli İsmail Hakkı, İsmail Fenni Ertuğrul, Filibeli Ahmed Hilmi, Cemaleddîn el-Afgânî, 
Muhammed Abduh ve Muhammed İkbal en fazla bilinenlerdir. 

 
 

XI. DİN VE VİCDAN  
 
A. İslam ve Özgürlük  

 Özgürlüğün temeli seçmektir. Seçmek farklı alternatifler arasında yapılan tercihtir. Bir şeyi seçmek bilinçli olmayı gerektirir. 
Bilinç ise muhakeme ve mukayese sonucunda oluşur. Bu durumda seçmek için; özgür bir iradenin, farklı seçeneklerin ve bilincin 
bulunması gerekir. “Seçme”den sonra “eylem” gelir. İnsanın seçtiği şeyi yapma hakkının olmaması, seçme hakkını da anlamsız 
kılar. Bu durumda gerçek anlamda özgürlük; “seçme” ve “eylem” hakkına sahip olmak demektir. 

 İslam’ın insan özgürlüğüne verdiği değer kendisini en belirgin biçimde tevhid inancında gösterir. 

 Tevhid inancı, insanın hiçbir şeyi ilahlaştırmaksızın, her şeyin üstünde, her şeye gücü yeten, her şeyin gerçek sahibi olan Allah’a 
inanıp, yanlızca ona boyun eğmesidir. Tevhidin zıttı “şirk”tir. Şirk insanın kendisi için araç olabilecek şeyleri, amaç edinmesi ve 
bunları hayatın en üstün ve belirleyici değerleri konumuna yükselterek ilahlaştırmasıdır. 

B. Din Seçme Özgürlüğü  

 İnanmak gönüllülük işidir. İnsanın bir dine inanması, o dinin ilke ve kurallarını beğendiğini ve gönülden benimsediğini gösterir. 
Bu nedenle baskı ve zorlamayla gerçek bir inanç oluşturmak mümkün değildir. Özgür iradeyle gönülden benimsenmemiş bir 
dindarlık ikiyüzlülük (nifak) anlamına gelir. Böyle bir dindarlığın Allah katında hiçbir değeri yoktur. 

C. Din İçinde Özgürlük  

 İslam’da insanın özgürlüğünü koruyup geliştiren iki temel ilke; “tevhid” ve “takva”dır. Tevhid inancı, Allah’tan başkasını 
ilahlaştırmama bilinci kazandırır. Böylece insanın kendinden aşağı varlıkları yücelterek özgürlüğünü kaybetmesini engeller. Aynı 
şekilde takva da insanı günahlardan uzak tutar. 

 Her tür kötü alışkanlığa bağımlılıktan korur. Böylece insanın ruhen özgür kalmasını sağlar. Kur’an’da “takva”, insanın Allah 
katındaki değerinin ölçüsü olarak kabul edilir.27 Kur’an’ın getirdiği takva ölçüsü, İslam’ın tüm insanları doğuştan Allah katında 
eşit kabul ettiğini gösterir. 

D. Laiklik 

 Laiklik, din ile devlet işlerinin birbirinden ayırmanın yanında, tüm vatandaşların vicdan, ibadet ve din hürriyetini tekeffül eder. 

 Laik devlette din hürriyeti, belli bir dine inanma ve onun gereklerini yerine getirme hürriyetini ifade ettiği gibi kişinin isterse 
hiçbir dine inanmama ve hiçbir dini ibadetlerini yerine getirmeme hürriyetini de kapsar. 

 
XII. İnanç, Davranış İlişkisi ve İnançsızlık 
A. Dinî Davranış Bakımından İnsanlar 

1. Sorumluluk Bilinci Taşıyanlar 
2. İçtenlikle Hareket Edenler 
3. Günah İşleyenler 
4. Riyakâr Davrananlar 

 

B. İnançsızlık 
 

 İslâm kaynaklarında inançsızlık anlamında kullanılan küfür sözlükte bir şeyi örtmek ve gizlemek anlamına gelir. 

 İnançsızlığın felsefî karşılığı ateizmdir. 



 

 Terim olarak küfür Allah’ın varlığını ve birliğini, Kur’an’da açık ve kesin olarak belirtilen hükümlerin tamamını veya bir kısmını, 
nübüvvetin gerekliliğini ve ölüm ötesi hayatı kabul etmemek gibi inanış ve davranışlardır. 

 
 

C. Şirk 
 

 Allah’ın ulûhiyet, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğunu kabul etmek ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir. Bu da putlara, 
ağaçlara, hayvanlara, kabirlere, semavî cisimlere, tabiat kuvvetlerine, ruhanî varlıklara ve insanlara ulûhiyet vererek tapınmak 
şeklinde meydana gelir.  

 Allah’a şirk koşmak, günahların en büyüğüdür.  

 Şirk ile küfrün Allah tarafından bağışlanamayacağı, bunun dışında kalan günahlardan dilediğini Allah’ın bağışlayacağı, şirkin en 
büyük zulüm olduğu belirtilmiştir.  

 Büyük şirk Allah’tan başka varlıkları sevmede ve onlara ta’zimde aşırı gitmek suretiyle de ortaya çıkabilir. 

 Tevhid inancına göre hiçbir insan peygamber derecesine çıkamaz, hiçbir peygambere de insanüstü bir konum biçilemez. 
 

D. Nifak 
 

 Nifak dıştan Müslüman görünmek içten ise Allah’ı, Resulünü ve onun ilettiklerini yalanlamaktır.  

 Münafıkların kalplerinde tasdik bulunmadığı için itikadi açıdan kâfir hükmündedirler ve cehennemde ebedî olarak kalacaklardır.   
 

E. İrtidat 
 

 İslam’a girdikten sonra tekrar İslam’dan çıkarak küfre geri dönmektir. 

 Dinden dönen kimseye de mürted adı verilir. 

 İtikâdî irtidat: Allah’ı, Resulünü ve O’nun getirdiklerini inkâr ederek başka dine veya anlayışa dönmektir.  

 Amelî irtidat: Şuursuzca dini uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmektir.  
 
 

F. Tekfirin sebepleri: 
 

 İslam dini aklı kullanmaya, tefekkür ve özgür irade sahibi olmaya büyük değer verir.  

 Taassup ise muhalife karşı itidal ve hoşgörüden uzak, sert tutumlar ve aşırı dinî görüşleri tetikler.  

 Taassup ve bir inanca körü körüne bağlı kalma ya da şartlanma hali, hoşgörü, tahammül gösterme ve ötekine saygı gibi değerleri 
ortadan kaldırır.  

 Şiddet dilinin benimsenmesi düşüncelerin tükenmesi ve uygarlık bakış açısının kaybolmasını da beraberinde getirir.  

 Tekfire yönelmenin bir diğer nedeni de bilgisizlik ve körü körüne taklitçiliktir.  

 Halk arasında ihtilafların çok olması bilgisizliğe dayanır. İslâm dininin yüceliklerini ve insana verdiği değeri bilmeyen cahil 
kimseler körü körüne kendilerinden öncekilere bakarak aynı kanaat ve fikirleri paylaşmayan, İslam dinini kendilerinin 
anladıklarından farklı anlayan şahısları dışlamaktadırlar. 

 Maddi servet ile manevi nüfuz ve şöhret elde etmek için başkalarını tekfir etmek çok çirkindir. Kendinin yükselmesi için nefsinde 
istidat ve irade bulamayanlar başkalarını suçlayarak layık olmadıklara yerlere gelmeye çalışırlar. 

 
G. Çağdaş İnkârcı Akımlar 
 

 16. yüzyılın sonlarına doğru Batı toplumlarında köklü değişimler yaşandı. 

 Endüstriyel kapitalizm geliştikçe inançların önemini yitireceği iddia edildi.  

 19. yüzyıla gelindiğinde bazı düşünce biçimleri dine karşı saldırgan bir tutum benimsemişlerdir. 

 Ekzistansiyalist felsefenin ateist kanadı insan hayatından Allah inancını söküp atmaya çalışmıştır. 

 Bu da insanın yalnızlığa terkedilmesine sebep olmuştur.  

 İnkârcı akımların temel felsefesi, insanı Tanrı’ya karşı yüceltme ve özgürleştirme iddiasıdır.  

 
1. Materyalizm 

 
 Bu düşünceye tabiatçılık ve materyalizm adı verilir.  

 Materyalizm, maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayar. 

 Materyalizm, madde âleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımaz. 

 Materyalizm, Allah, ruh ve ahireti inkâr eden felsefî bir akımdır. 

 Materyalizme göre maddenin üstünde bir yaratıcı, etkileyici ve idare edici herhangi bir varlık yoktur. 

 Materyalistler zihnî ve ruhî hadiseleri beynin fonksiyonları, tabiattaki düzen ve işleyişi de tesadüf diye izah ederler. 

 Materyalizmin kökü milattan önceki dönemlere kadar uzanır. 

 Madde üzerinde ilk tartışmayı başlatanlar antik çağ Yunan düşünürlerinden Demokrit ve Epikür’dür.  

 Bu filozoflar bütün olay ve olguları mekanik nedenlerle açıklar. 



 

 Atomu her varlığın ilk unsuru olarak nitelendirirler. 

 Materyalizm 18. yüzyıla kadar zayıf bir akım olarak varlığını sürdürmüştür. 

 Karl Marks gibi diyalektik materyalizmin savunucuları eliyle 20. yüzyılın başlarında yeniden taraftar kazanmıştır.  

 Batı’da din karşıtı inkârcı akımların kilise mensuplarının baskıcı din anlıyışının etkili olmuştur. 

 Tabiatın pozitif bilim mensuplarınca incelenmesiyle materyalist yaklaşımlar itibarını kaybetmiştir. 

 Materyalistlerin Allah yerine koydukları maddenin günümüzde bir enerjiden ibaret olduğu açığa çıkmıştır. 

 Bugünkü ilmi ilerleyiş karşısında materyalizm zayıflamıştır. 

 
2. Darwinizm 

 
 Charles Darwin: (1809–1882) maddenin yaratıcı kudret olan Allah tarafından yaratılmadığına inanan bir akımdır.  

 Evrim teorisinin iki temel görüşü vardır: 

 Doğal seleksiyon: Tabiatta kuvvetli olanın zayıfı elemesi fikri 

 Türler arasında geçişin varlığı: İnsan türü tekâmülden (nebatat, hayvanat) geçtikten sonra insanlığa dönüşmüştür. 

 Her türün kendine ait bir yaratılış biçimi ve sûreti vardır.  

 İnsan ve maymun türünün her biri kendisine özgü bir yaratılışa sahip olup türler arası geçiş yoktur. 

 Doğal seleksiyon tabiatta geçerli olsaydı canlı türleri zayıfları tamamen yok olurdu. 

 Milyonlarca sene geçmesine rağmen canlılar arasında denge hala korunmaktadır.  

 Dolayısıyla evrim teorisi soyut ve temelsizdir. 
 
 

3. Pozitivizm 

 
 Olguculuk duyu-ötesi alanı tamamen dışlayar. 

 Gerçekliğin bilgisini deney ve gözlemin sonuçlarına bağlayan bir akımdır. 

 Auguste Comte (1798–1857) tarafından kurulmuştur. 

 Pozitif felsefe, insan zekâsının ulaşabileceği son aşama kabul edilir.  

 Toplumlar hedefe üç hal yasası (teolojik, metafizik ve pozitif hal) süreçlerini yaşayarak ulaşabilirler.  

 İlerlemecilik nazariyesi de denilen bu akıma göre, yasanın üçüncü halkasına ulaşıldığında artık dinlerin çağı kapanmış olacaktır.  

 Böylece dinin yerini bilim, vahyin yerini seküler akıl, mucizenin yerini de ilmi keşifler alacaktır. 

 Pozitivizmde din ve bilim birbirine rakip iki güç olarak düşünülmüştür. 

 Bilim verilerle hareket eder. Doğrulayamadığını değil, yanlışlığını ortaya koyduğu şeyi reddeder.  

 İnsan hayatı salt rasyonalist ve olgusalcı bir bakış açısıyla açıklanamaz.  

 İnsanın etrafını kuşatan dünyası sadece fizik alandan da ibaret değildir.  

 Onun duygu, sanat, estetik ve din gibi fenomenlerle kuşatılan bir büyük metafizik dünyası vardır.  

 21. yüzyıla gelindiğinde dünyada dini canlanmanın artması pozitivizmin geçersizliğini ortaya koymuştur. 

 Kâinatı ve insan hayatını anlamlı hale gelmesi için aşkın bir varlığa bağlanmak kaçınılmazdır. 
 

4. Freudizm 
 

 Sigmund Freud (1856–1939): İnsan şuurunu metafizik boyuttan kopararak salt akli araştırma alanıyla sınırlandırır. 

 Ona göre insana hâkim olan ve onu yöneten iki içgüdü korku ve cinsiyet duygularıdır.  

 İnsanın davranışlarına yön veren, ondaki anne-baba, vatan ve 

 Allah sevgisi gibi yüksek değerlere kaynak oluşturan bu iki duygudur. 

 Özellikle cinsiyet içgüdüsü bunda daha çok etkilidir. 

 Freud’e göre insan psikolojisinde Allah’a inanma eğilimi yoktur.  

 İnsan korkuların, diğer yandan engeller karşısında tatmin edilemeyen cinsel duyguların baskısı altındadır. 

 Şuur altındaki bu rahatsızlık vatan sevgisi, insanlık sevgisi, Allah sevgisi tarzında kendini gösterir. 

 Dini inanç, temayül ve hazları, ahlakî davranış örneklerini, yüksek insanî duyguları, aile bağlarını, sanatı cinsel duygulara 
bağlamak, bütün bunların sebep ve neticelerini ona indirgemek insan için düşünülebilecek en acındırıcı hal ve davranıştır.  

 Bu davranış gözlem ve deneylere dayanan görüşler ilmî bir kanaatten değil, sadece vehim, kuruntu, belki de bir ruh bunalımı 
veya intikam duygusundan kaynaklanmaktadır.  

 Elbette çağdaş inkârcı akımlar, yeni inanç biçimleri ve felsefi görüşlere deizm, okültizm, satanizm, ruh göçü gibi diğer akım ve 
düşünsel anlayışları da eklemek gerekir.  

 

H. İnkârın Psikolojik ve Sosyolojik Sebepleri 

 
Psikolojik inkâr, duygusal nedenlere dayanmaktadır: 

 Şahsi kaprisler, 

 Büyüklük kompleksi,  

 Kıskançlık,  

 Dünya sevgisi 

 Önyargılılık gelmektedir.  

 İnkâr sebeplerinin başında sosyal baskı grupları gelmektedir. 
 



 

 

KELAM ÖZETİ 
 
1. ÜNİTE: KELAM İLMİ 
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1. Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı 

 Amacı açısından kelam, kesin deliller kullanarak ve karşıt görüşlü kişi ve grupların ortaya attığı şüphe ve itirazları gidererek 

İslam inanç esaslarını ispata güç kazandıran bir ilimdir. 

 Konusu açısından ise kelam, Allah’ın zat ve sıfatlarından, peygamberlikle ilgili konulardan, başlangıç (mebde) ve sonları (mead) 

bakımından varlıkların durumlarından (yaratılış ve ahiretten) İslam esaslarına ve vahye bağlı kalarak bahseden bir ilimdir. 

 Allah’a, peygamberlere ve ahirete iman İslam dininin temel inanç konularıdır.  

 Kelam ilmi de bu konular hakkında vahyin bildirdikleri çerçevesinde akli açıklamalar yapar.  

 
Kelam ilminin üç temel konusu vardır: 

 ✓✓ Tevhid 

 ✓✓ Nübüvvet 

 ✓✓ Ahiret 

NOT EDELİM 
Kelam İlminin Diğer İsimleri 
Kelam ilmi, 

✓✓ Dinin itikat esaslarını konu edindiği için akaid 

✓✓ Dinin aslını oluşturan akideyi, temel inanç ilkelerini kendisine konu edindiği için usûlü’d-din 

✓✓ Konularının ağırlığını Allah’a iman, Allah’ın birlenmesi (tevhid) ve sıfatları oluşturduğu için ilm-i tevhid 

✓✓ Fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için Fıkh-ı Ekber (en büyük fıkıh) 

✓✓ Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için ilm-i istidlal ve nazar gibi çeşitli adlarla da anılmıştır. 
B BİLGİ KUTUSU 
“Kelam, İslam dininin inanca ve davranışlara dair ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akli yöntemlerle temellendirip destekleyen 
bir ilimdir.” 
Gİ KUTUSU 
Kelam İlminin Öncelikli Konuları 

✓✓ Allah’ın varlığının delilleri 

✓✓ Allah’ın birliğinin delilleri 

✓✓ Allah’ın sıfatları ve fiillerinin delilleri 
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 Kelam ilminde âlemdeki düzen ve varlıkların çeşitliliği, düşünen insan için Allah’ın varlık ve birliğinin en büyük kanıtı kabul 

edilmiştir.  

 Bu nedenle, evrenin nasıl oluştuğunu düşünen kimse Allah’ı bulabilir.  

 Kelam bu yönüyle benzer konuları ele alan akaid, tevhid ve usûlü’d-din gibi ilimlerden ayrılır.  

 Zira bu ilimlerde daha çok inanç esasları açıklanır.  

 İnanç esasları akli ve mantıki yöntemlerle delillendirme ve ispat yoluna gidilmez. 

 Kelamın ikinci temel konusu nübüvvettir.  

 Allah, mesajlarını peygamberleri vasıtasıyla insanlara ulaştırır.  

 
Buna göre nübüvvet,  

 peygamberliğin imkânını,  

 diğer peygamberlerin risaletini,  

 vahyi,  

 ilahî kitapları,  

 Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatını kapsamaktadır. 

 
Kelamın bir diğer önemli konusu da ahiret inancıdır.  
Kur’an’da insanların bu dünyadaki söz ve davranışlarından sorumlu oldukları dile getirilir.  
Ahiret inancıyla ilgili deliller ortaya konarak ahiretin varlığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. 
 

 Gazzâlî’den (ö. 505/1111) sonraki kelamcılar döneminde kelam ilminin kapsam ve içeriği daha da genişleyerek felsefenin 

konularıyla birlikte mantığın birçok temel konusu da kelamda yer almıştır. 

 Bu dönemde kelam, bilinebilir (malum) olan hemen hemen tüm konularla ilgilenmeye başlamıştır. 

T TARTIŞALIM 
Bir ilmin önemi, o ilmin konusuna ve muhtevasına göre belirlenip değerlendirilir.  



 

Aynı şekilde o ilimle elde edilen bilginin değeri de insana sağladığı fayda ile doğru orantılıdır. 
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 Zamanla temel konuları açıklamada izlenen yol ve yöntemlerin değişmesi, felsefenin İslam dünyasında yayılması, dönemin 

sosyal ve kültürel değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan problemler kelamın konularının da genişlemesine sebep olmuştur. 

 Bundan dolayı Gazzâlî (ö. 515/1111) başta olmak üzere bazı kelamcılar, kelamın konusunun varlık (mevcud) olduğunu 

söylemişlerdir.  

 Felsefe ile kelamın iç içe geçtiği daha sonraki dönemlerde ise kelamın konusunu - dinî esaslarla uzak veya yakın bir ilişkisi 

bulunmak şartıyla - bilinebilen her şey (malum) oluşturmuştur. 

 İslam âlimlerine göre iman, bilgi temeli üzerine kurulur.  

 Yanlış bilgiler hem tevhid ilkesinin zedelenmesine hem de inanç alanında birtakım sapmalara yol açmaktadır.  

 Bilgisizlikten ve cehaletten kaynaklanan bu inanışların düzeltilmesi ancak inanç alanında doğru bilgilenme ile mümkündür.  

 İşte kelam ilmi de ilahî vahye dayanan doğru bilgileri vererek insanları yanlış inançlardan korumayı ve doğru inancı bilgi ile 

temellendirmeyi amaçlamıştır. Böylece kelam, bir ilim olarak insanların inanç konusunda doğru bilgilenmesini sağlamaktadır.  

 Bu sebepledir ki İslam âlimleri imanın tasdik ve ikrar boyutunun yanında bilgi boyutunun olduğuna da dikkat çekmişlerdir. 

N NOT EDELİM 
 

 Kelam ilminin temel amacı, diğer İslami ilimlerde de olduğu gibi insanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesini sağlamaktır. 

 Doğru bilgi vererek insanları yanlış inançlardan korumak. 

 Kişinin imanını taklit düzeyinden kurtarıp tahkikî bir iman derecesine yükseltmek. 

 Diğer İslam ilimleri için sağlam bir inanç temeli oluşturmak. 

 Amellerin bilinçli ve ihlaslı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak. 

 Sapkın düşünce sahiplerine karşı inanç esaslarını akli ve nakli delillerle korumak ve savunmak. 

 Hurafe ve batıl inançlar konusunda Müslümanları bilinçlendirmek. 

 İslam’a yönelik şüphe ve itirazları akli ve nakli delillerle çürüterek cevap vermek. 
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2. Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi 
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 Hz. Peygamber’in vefatından hemen sonra gelişen fikrî ve siyasi olaylar, yeni anlayış ve farklı yorumları da beraberinde 

getirmiştir.  

 Hz. Peygamber’in vefatından sonra başlayıp hicri birinci asrı içine alan bu süreç kelam ilminin doğmasına zemin hazırlayan 

 “ilk fikrî hareketler” devri olarak isimlendirilir.  

Bu dönemde yaşanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle ortaya çıkan 

 büyük günah işleyenin durumu,  

 iman-amel ilişkisi,  

 kader meselesi,  

 insan fiilleri ve 

 hilafet gibi meseleler, inançla ilgili bazı tartışmaları ve farklı yeni yorumları da beraberinde getirmiştir.  

 

 Bu dönemin en önemli ismi, İmâm-ı Âzam Ebu Hanîfe’dir (ö. 150/767).  

 Onun inançla ilgili konuları ele alan en önemli eseri ise Fıkh-ı Ekber adlı risalesidir. 

 Hicri I. asrın sonları ile II. asrın başlarından itibaren Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları artmış, siyasi ve itikadi mezhepler 

ortaya çıkmaya başlamıştır. İslam düşünce tarihinde inanç konuları üzerinde düşünme ve bu alanda ilk defa akla dayalı 

yöntemleri kullanma Mutezile ile başlamıştır.ELAM 

İLMİNİN 
DÖMutezile,  

 büyük günah işleyenin durumu (mürtekib-i kebire),  

 et meselesi,  

 Kur’an’ın yaratılıp yaratılmadığı (halku’l-Kur’an),  

 Allah’ın  görülmesi (Ruyetullah),  

 Allah’ın  sıfatları ve kader meselesi gibi hususlar temel tartışma konularını oluşturmuştur.  

 
 

 Mutezile, Hasan el-Basrî’nin (ö.110/728) ders halkasından ayrılan Vâsıl b. Atâ’nın (ö. 131/748) öncülüğünde bir ekol hâline 

gelmiştir. 

 Hicri III. asırda inanç alanındaki ana ekoller ortaya çıkmıştır. 

 Bu dönemde belirgin bir şekilde ekolleşen Ehl-i sünnet iki gruba ayrılarak gelişmiştir.  

 

 Biri Ashabu’l-hadîs, Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) öncülük ettiği akımdır.  

 Buharî, Müslim, Ebu Dâvûd, Nesâî, Tirmizî gibi hadisçiler nasları anlamada akılla hareketi etme benimseyen Mutezile’ye karşı 

çıkmıştır. 

 

 Diğeri grup vahyi akılla yorumlayanlardır. 

 İbn Küllâb (ö. 240/854) ve Hâris el-Muhâsibî’nin (ö.243/857) Ehl-i sünnet düşüncesinin habercileridir. 



 

 Hicri IV. asır, Ehl-i sünnet kelam ekolünün kuruluş dönemidir. 

 Mutezile egemenliği, daha önce Mutezile olan Ebü’l-Hasan el- Eş’arî (ö. 324/936) ile sona ermiştir.  

 Eş’arî, kelam anlayışını Basra ve Bağdat’ta yaymıştır. 

 Ebu Mansûr el-Mâtürîdî (ö.333/944) de Maveraünnehir’de yaymıştır. 

 Ehl-i sünnet ekollerinde bilginin kaynakları havass-ı selîme, akl-ı selîm ve haber-i sadık olarak kabul edilir. 

 
 
Vahiy Akıl 

 Ehl-i sünnet vahyi akli ilkelerle temellendirmişlerdir. 

 Felsefi eserlerin tercümelerinin de etkisiyle kelami tartışmalar başlamıştır. 
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 Eş’arî’nin yorumlarını Bâkıllâni (ö. 403/1013) ve İmâmü’l Haremeyn Cüveynî (ö. 478/1085) geliştirmiştir. 

 Mâtürîdî’nin yorumlarını Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115) geliştirmiştir. 

 

 Kelam ilmi Gazzâlî (öl. 555/1111) ile birlikte yeni bir döneme girmiştir.  

  Gazzâlî, İslam akaidiyle uyuşmayan felsefi görüşleri eleştirmiş ve mantığı kelama dâhil etmiştir.  

 Ayrıca tasavvufla kelamı uzlaştırmaya da çaba göstermiştir. 

 
Gazzâlî öncesi döneme Mütekaddimîn Dönemi adı verilir. 
Gazzâlî sonrası döneme Müteahhirîn Dönemi denmiştir. 
 
Gazzâlî’den sonra yaşamış Müteahhirîn Dönemi ünlü kelam âlimleri arasında  

 Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1210),  

 el-Beyzâvî (ö. 685/1286),  

 Sa`düddîn Teftâzânî (ö. 793/1391),  

 Seyyid Şerif Cürcânî (ö.816/1413) ,  

 İbnü’l-Hümâm (ö. 861/1457) sayılabilir. 

 
XIX. yüzyıldan günümüze kadar geçen süre Yeni İlm-i Kelam Dönemi olarak adlandırılmıştır.  
Bu dönemde kelam ilmi, felsefi bir görüş olarak materyalizmi bütün biçimleriyle reddeden, biyoloji ve psikoloji disiplinleri üzerinden gelen 
Darwinizm ve Freudizm akımlarının eleştirilerini cevaplayan, yeni felsefi akımları İslam esasları açısından eleştiren, tabiî bilimlerden 
yararlanarak 
Allah’ın varlığını kanıtlayan, İslam’ın inanç ilkelerini açıklayan bir ilim durumuna gelmiştir. 
 
 
3. Kelam İlminin İslami İlimlerle İlişkisi 
İslam âlimleri kelamı öğrenip geliştirmenin farz-ı kifaye olduğunu belirtmişlerdir.  
B BİLGİ KUTUSU 

 Kelam ilmine göre bilgi elde etme yollarından biri beş duyuya havass-ı selîme denir.  

 Akl-ı selîm; doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir. 

 Haber-i sadık ise hem peygamberlerin haber verdiği vahiyler hem de mütevatir haber için kullanılır. 

19Y YORUMLAYALIM 
“Dinî ilimler içinde külli olan kelamdır. Fıkıh, usûl-i fıkıh, hadis ve tefsir gibi diğer ilimler ise cüzi ilimlerdir. 

✓✓ Müfessir, kelamcının inceleme alanına giren şeyler arasından özel birini yani Kitap’ı alır ve onun tefsiriyle uğraşır. 

✓✓ Muhaddis, kelamcının inceleme alanına giren şeyler arasından özel birini yani sünneti alır ve bunun sübût yollarını araştırır. 

✓✓ Fakih bunlar arasından özel birini, yani mükellefin fiilini alır ve hükümlerini belirtir.  
Öyleyse kelam ilmi bütün dinî ilimlerin ilkelerini ispat görevini yüklenmiş olmaktadır.” 
(Gazzâlî, el-Mustasfâ, C. 1, s. 5-7.) 
 
İslam dininin muhtevasını oluşturan temel esaslar şunlardır: 

✓✓ İman 

✓✓ Amel 

✓✓ Muamelat 

✓✓ Ahlak 
 
Teftâzânî kelamı İslami ilimler içerisinde, “eşrefü’l-ulûm” en şerefli ilim olarak saymıştır. 
  
4. Kelam İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi 
Kelam, dinî meselelerde temel kaynak olan vahyi esas alır ve ele aldığı konulara din eksenli yaklaşır.  
Ayrıca felsefeye göre insan için bilgi kaynakları sadece beş duyu ve akıldır.  
Kelamda ise insan bilgiyi üç kaynaktan elde eder: Doğru haber (haber-i sadık), duyu organlarının verileri (havass-ı selîme) ve akıl (akl-ı 
selîm). 
Kelam metodu genel olarak vahiy ile aklı bir arada tutmayı temel almaktadır.  
Kelam ilmi başta felsefe olmak üzere varlık âlemiyle ilgilenen diğer ilimlerle ilişkilidir. 
B BULALIM 
 



 

5. Kelam İlminin Yöntemi 
Kelam ilmi tarihî süreç içerisinde iki temel bilgi kaynağına dayanarak yöntemini geliştirmiştir.  
Bunlardan birincisi vahiy, diğeri de akl-ı selîmdir.  
 
Kelam ilminin meselelere yaklaşımı normatiftir.  
Yani inanç ve düşünce ile alakalı hususlarda kesin hükümler ve kurallar ortaya koyar.  
“Cennet ve cehennem haktır.”,  
“İnanç esaslarını kalben tasdik eden mümindir.”,  
“İnanç esaslarından herhangi birini inkâr eden kâfir olur.” gibi hüküm ifade eden cümle ve önermeler kelam ilminin normatif oluşuna 
örnektir. 
B BİLGİ KUTUSU 
Tarihi süreç içerisinde kelam ilmiyle alakalı telif ve tercüme pek çok eser yayımlanmıştır.  
Bu eserlerden bazıları şunlardır: 
 
1. el-Fıkhu’l-Ekber, -ı A’zam Ebu Hanîfe (ö. 150/767) 
Aliyyü’l-Kârî’nin yaptığı şerh, en çok tanınan şerhlerinden biridir. Türkçeye çevrilerek basılmıştır. 
I İNCELEYELİM5 
2. Kitâbu’t-Tevhîd, Ebu Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) 
Kitâbü’t-Tevhîd bir mukaddimeden sonra beş bölümden oluşur: 

1. İlâhiyyât… 

2. Nübüvvet 

3. Kaza ve kader...  

4. Ahiret… 

5. Ahiret… 

 
3. el-İbâne an Usûli’d-Diyâne, Ebu’l-Hasan el-Eş‘ârî (ö. 324/935-36) 
Ehl-i sünnet kelam anlayışının sistematik hâle gelmesine zemin hazırlayan eserlerin başında gelir.  
Bir mukaddime ve on dört bölümden oluşur. 

 Ruyetullah, Allah’ın cennette görüleceğini kabul etmeyen Mutezile’yi eleştirilir. 

 Halku’l-Kur’ân konusunu işler. 

 “istivâ, nüzûl, ayn, yed” gibi haberî sıfatları anlatır. 

 Allah’ın ilim sıfatı, 

 Kader konuları, 

 Şefaat ve kabir azabı konularına temas eder… 

 Hilafet meselesini ele alır. 

 Bu eser, Türkçeye de tercüme edilmiştir. 
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4. Mâtürîdiyye Akâidi, Nûreddin Es Sâbunî (ö. 580/1184) 

 Klasik kelam kitaplarının konularını içerir. 

 Türkçeye tercüme edilmiştir. 

 
5. Yeni İlm-i Kelam, İsmail Hakkı İzmirli (1869-1946) 
Yeni ilm-i kelam döneminin Türkiye’deki en önemli temsilcisidir. 
 Bu eserinin en belirgin özelliği modern bilim ve felsefenin görüşlerine en fazla yer verilen bir kitap olmasıdır.  
 
6. Kelam İlmine Giriş, Bekir Topaloğlu (1936-2016) 
Son dönemlerde yazılan kelam ilmine dair bir eserdir. 
DEĞERLENDİRELİM 
 
 
2. ÜNİTE: KELAM İLMİNDE TEMEL MESELELER 
30 
1. Varlık Meselesi 
İnanç ilkeleri üç başlıkta incelenir:  

1. Allah’a imanı içeren ilahiyyat,  

2. Peygamberler ve kitaplara imanı kapsayan nübüvvat;  

3. Melekler ve ahirete ilişkin hususları ele alan sem’iyyat.  

 

 Kelam ilminde bu ana konulara mesâil (temel meseleler) ya da makâsıd (amaçlar) adı verilir.  

 Bunların anlaşılması ve açıklanmasına yardımcı olan varlık ve bilgi gibi konularına vesâil ya da mebâdi denir. 

 

 Kelamcılar, varlık (vücud) yerine, var olan (mevcûd) üzerine fikir yürütmüşler. 

 Varlık, yokluğu mümkün olmayan şey anlamında “kadim / ezelî ifadesi kullanılır. 

 Varlığının başlangıcı olan ve yoktan varlık sahasına çıkan şeye de “hâdis / yaratılmış” denir. 

 
 
1.1. Allah-Âlem İlişkisi 



 

Kur’an’da âleme ilişkin ayetlerde, yasaların araştırılması talep edilir. TARTIŞALIM 
Ömer en-Nesefî (ö. 537/1142), el-Akâidü’n-Nesefiyye’ye Sofistlerin görüşlerini reddeder. 
İnsanın bilgi edinme vasıtaları da üçtür:  
“Sağlıklı duyu organları, doğru haber ve akl-ı selim.  
İlham ise ehl-i hakka göre bir şeyin gerçekliği ve doğruluğu hususunda bir bilgi kaynağı değildir.” 
 
Varlık ikiye ayrılır: 

1. Kadim (Ezeli): Allah (zatı ve sıfatları) 

2. Hâdis: Yaratılmış (âlem) 

 
 
Varlık Var olan, mevcût 
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1.2. Madde 

 Madde; sonlu ve sınırlı olan, her biri Allah tarafından yaratılmıştır. 

 Maddenin temelini teşkil eden atomlardan (cevher veya cüz) oluşur.  

 Bu atomların hareket, renk, şekil, tat, koku vb. akla gelebilecek her türlü niteliği ise araz adını alır.  

 
1.3. Hayat 
Âlemdeki varlıkları birbirinden ayıran temel özelliklerden birisi hayattır.  
Bitkiler, hayvanlar ve insanlar hayat sahibi iken toprak, taş ve madenler canlı değildir.  
Eş’arî kelamcı Gazzâlî: “Biz âleme âlem, cisim, gök ve yer olarak bakmıyoruz, bilakis onu Allah’ın yarattığı bir varlık (sun’ullâh) olarak 
değerlendirmeye alıyoruz.” (Gazzâli, İtikadda Orta Yol, s. 17.) 
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1.4. İnsan 
Yaratılmış varlıklar içerisinde insanlar; akıl, idrak ve irade sahibi varlık kategorisini oluşturur.  
D DEĞERLENDİRELİM 
İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) kelamın âleme yönelik ilgisi: 
Filozof, hareketli veya durağan olması açısından cismi tetkik ederken, kelamcı Yaratıcı’ya (Allah’a) delil olması yönüyle onu inceler. 
(İbn Haldûn, Mukaddime, C. 2, s. 1087) 
D DEĞERLENDİRELİM 
 
2. Bilgi Meselesi 

 Kelamcılar, varlıkların gerçekten var olduğu reddedilemez. 

 İnsanın varlıklara dair bilgi sahibi olması mümkündür. 

 Evren sanal ve bir yanılsamadan ibaret değildir. 
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2.1. Bilginin Tanımı 

 Bir şeyi olduğu hâl üzere bilme 

 Cahillik, şüphe ve zandan uzaklaştıran nitelik 

 İnsanın bilgisinden farklı bir bilgiye “kadim bilgi” adı verilir. 

 İnsana ait bilgi ise öğrenme ile sonradan meydana gelen “hâdis (yaratılmış) bilgi”dir.  

 
2.2. Bilginin Kaynakları 

✓✓ Havass-ı selime: Sağlam duyular. 

✓✓ Akl-ı selim: Selim akıl. 

✓✓ Haber-i sadık: Doğru haber 
B BİLGİ KUTUSU 
2.2.1. Akl-ı Selim 

 Akıl düşünme, anlama ve kavrama gücüdür. 

 Selim akıl insanın doğru karar vermesini sağlayan akla denir. 

. 
B BİLGİ KUTUSU 
Akl-ı selim 

 Haber ve duyuların sağladığı verileri değerlendirip bilgiye dönüştürür. 

 Duyuların yanılma ihtimaline karşı duyu verilerinin sağlamasını yapar. 

Haber-i sadık 

 Mütevatir haber 

 Haber-i resûl (Kur’an ve Sünnet) 

Havass-ı selime 

 Dış dünyadan haber ve diğer verileri alır. 

 Aldığı verileri akla aktarır. 

 
Bilgi Kaynaklarının İşleyiş Şeması 
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Dinin temeli iman meselesinde aklın işlevi vardır. 
İmanın gerçekleşmesi için kişinin kalben tasdik etmesi esastır.  



 

Ancak bu tasdik akılla değerlendirilir. 
 
2.2.2. Haber-i Sadık 

 Güvenilir bir kişi olan peygamber aracılığıyla insanlara duyurulduğu için gerçeğe uygun, doğru haberdir (haber-i sadık).İLGİ 

KUTUSU 

 Dinin, ibadetlere ilişkin alanında aklın belirleyici rolünden bahsedilemez.  

 Kulluğun yerine getirileceği fiillerin ne olduğu, şekli, sayısı, biçimi vb. hususlar tamamen vahiy tarafından belirlenir 

 Akıl, ayet ve hadislerin belirlediği ilke ve hükümlerin hikmetlerini, nedenlerini ve gerekçelerini anlamaya aracı olabilir.  

 Hz. Ömer’in, bir haccında Hacerülesved’e yaklaşıp dokunarak öptükten sonra “Çok iyi bilirim ki sen zararı ve faydası olmayan 

bir taş parçasısın. Eğer Resûlullah sana dokunmamış ve seni öpmemiş olsaydı seni asla öpmezdim.” demesi, 

 Hz. Ali’nin “Eğer din sadece akılla olsaydı, ben mestin üstünü değil altını meshederdim; hâlbuki Resûlullah’ı üstünü 

meshederken gördüm.” buyurması, aklın yetki ve belirleyicilik sınırlarını ortaya koyan örneklerdir. 
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Doğru haber ise onlara göre gerçeğe (vakıaya, realiteye) uygun olan haber demektir ve iki kısma ayrılır: 
Mütevatir Haber: Yalan üzerine birleşmelerini aklın imkânsız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği haberdir.  
Peygamberden Gelen Haber: Peygamberin verdiği haber ya da bilgidir.  
 
2.2.3. Havass-ı Selime 

 Duyu organları kelamcılar tarafından bilgi kaynakları içerisinde önemli bir yere sahiptir.  

 Onlara göre herhangi bir eksiklik ve kusuru bulunmayan duyularla elde edilen bilgiler; aklın, doğruluğuna apaçık hüküm verdiği 

zorunlu bilgilerdir.  

 İslam’da vahiy temel bilgi kaynaklarındandır ve haber-i sadık başlığı altında değerlendirilir. 
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2.3. İman-Bilgi İlişkisi 

 Kelamcıların bilgi konusuyla ilgilenmelerinin temel sebeplerinden birisi de imanla bilgi arasındaki doğrudan ilişkidir.  

 İman; bilinçli bir tasdik, benimseme ve kabullenme eylemidir. DİKKAT EDELİM 

 Tasdikin bulunmadığı soyut bilme, iman değildir. 

 Mümin olmak için sadece bilmek yeterli değildir.D DİKKAT EDELİM 
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2.4. Akıl-Vahiy İlişkisi 
Kelamcılar; sağlıklı düşünebilen anlamında “akl-ı selim olmayı kabul eder.  
 
3. Delil 

 Kelime anlamı itibariyle delil; mürşid, rehber ve kılavuz anlamına gelir.  

 Terim olarak ise, “doğru bir düşünceyle bakıldığı zaman, insanın sonuca ulaşmasını sağlayan şey” demektir. 

 “Kendisiyle başka bir şeyin de bilgisine ulaşılan şey” olarak da tanımlanmıştır.  

 
3.1. Naklî Deliller 

 Öncülleri, ayet ve hadislere dayanan delile naklî ya da dinî delil denir.  

 İslam’a göre akıl ile nakil arasında uyumluluk ilişkisi vardır.  

 Sahih nakil ile selim akıl birbiriyle çelişmez.  

 
3.2. Akli Deliller 

 Öncülleri akla dayanan delile akli delil denir.  

 Mesela “Âlem değişkendir, her değişken sonradan meydana gelmiştir.” cümleleri birer akli delildir.  

 Biz âlemin değişkenliğini ve böyle olanın sonradan meydana geldiğini, duyu organlarımızla veriler elde edip aklımızla idrak 

ederiz. 

 Kesin olan akli delile burhân ve huccet adı da verilir. 

 
Akıl yürütme (istidlâl) üç şekilde olur: 

1. Bütünden parçaya veya sebepten sonuca gidiş.  

 Buna tümdengelim (ta’lîl, dedüksiyon) denir.  

 “Bütün insanlar ölümlüdür. 

 Ali de bir insandır.  

 O hâlde Ali de ölümlüdür.” çıkarımı gibi. 

 
2. Parçadan bütüne veya sonuçtan sebebe gidiş.  

 Buna da tümevarım (istikrâ, endüksiyon) adı verilir.  

 “Ali, Ahmet, Mehmet ölümlüdür.  

 Ali, Ahmet, Mehmet birer insandır.  

 O hâlde bütün insanlar ölümlüdür.” çıkarımı gibi. 

 
3. Parçadan parçaya gidiş  

 İki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkında verilen hükmü diğeri hakkında da vermek.  

 Bu da kıyastır (temsîl, analoji).  



 

 “Ali insandır.  

 Ali ölümlüdür.  

 Ahmet de insandır.  

 O hâlde Ahmet de ölümlüdür.” çıkarımı gibi. 

 

 Kelamcılar hem naklî hem de akli delilleri kullanmışlardır.  

 Naklî deliller olarak ayetleri öne çıkarken akli delillerde tümdengelim, tümevarım ve kıyas yöntemlerine başvurmuşlardır.  

 Varlık, bilgi gibi kelami konuların izahında kelamcılar bilimsel verilere, tecrübeye, deney ve gözleme de yer vermişlerdir. 

B BİLGİ KUTUSU 
 
İslam’da Dinî Hükümler Üç Başlıkta İncelenir 

 İtikadi Hükümler: Akaid ve kelam ilimlerinin incelediği iman esasları ve inançla ilgili konulardır. 

 Amelî Hükümler: Fıkıh ve İslam hukuku ilimlerinin incelediği ibadet ve muamelat konularıdır. 

 Ahlaki hükümler: Ahlak ilimlerinin incelediği iyi ve kötü huylar, kalbî ve vicdani hükümlerle ilgili konulardır. 
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4. Hüküm 

 Hüküm, mantık ilmi ile dinde farklı biçimlerde tanımlanır.  

 Dinde mükelleflerin davranışları ile ilgili farz, vacip, sünnet, haram gibi nitelemeleri koyan dinî hitaba hüküm adı verilir.  

 Hükümler “dinî hükümler” ve “akli hükümler” olarak ikiye ayrılır.   

 
4.1. Dinî Hükümler 
Dinî hükümler (ahkâm-ı şer’iyye, ahkâm-ı ilâhiyye), ayetlerden ve mütevatir sünnetten çıkarılan hükümlerdir. 
  
Dinin getirdiği bu hükümler üç başlık altında incelenir: 
1- İtikadi Hükümler 
2- Amelî Hükümler 

 İbadetler  

 Muamelât  

3- Ahlaki Hükümler 
 
İtikadi Hükümlerin Özellikleri 

✓✓ Kesinlik 

✓✓ Açıklık 

✓✓ Değişmezlik 

✓✓ Bölünemezlik / Bütünlük 
 
4.2. Aklî Hükümler 

 Vücûb (gereklilik ve zorunluluk), imkân (olabilirlik) ve imtinâ’ (imkânsızlık).  

 Bir şeyin varlığı zorunlu olursa buna vâcib (zorunlu) denir. 

 Varlığı ve yokluğu eşit derecede imkân dâhilinde olursa mümkin ya da câiz denir. 

 Yokluğu zorunlu, varlığı ve gerçekleşmesi imkânsız olursa mümteni (imkânsız) denir. 

 
 
1- Vâcib: Varlığı zâtının gereği olan, var olmak için bir sebebe muhtaç olmayan, yokluğu düşünülemeyen varlık demektir.  

 Yokluğu kabul etmemesi kendiliğinden ve zâtından dolayı olursa buna vâcib li-zâtihî (varlığı kendinden zorunlu) denir ki Allah’ın 

zâtı bunun örneğidir.  

 Varlığının zorunlu oluşu ve yokluğu kabul etmemesi başka bir şeyden dolayı olursa buna da vâcib li-gayrihî (varlığı başkası 

sebebiyle zorunlu) adı verilir ki örneği, Allah’ın sıfatlarıdır. 

N NOT EDELİM 
Akli Hükümler Üç Başlıkta Ele Alınır 

✓✓ Vacip: Aklen varlığı gerekli ve zorunlu olan. 

✓✓ Mümkin: Aklen varlığı da yokluğu da eşit derecede imkân dâhilinde olan. 

✓✓ Mümteni: Aklen varlığı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan. 
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Vâcib li-zâtihî şu özellikleri taşır: 

 Vâcibin varlığından önce yokluk düşünülemez.  

 Ne kadar geriye gidilirse gidilsin, vâcibin olmadığı bir an yoktur.  

 Yani vâcib, ezelîdir.  

 Sonradan meydana gelmiş değildir. 

 

 Ezelî olan zâtın ebedî olması da zorunludur; vâcibin sonu yoktur.  

 Ezelîlik, zorunlu olarak ebedî olmayı gerektirir.  

 Vâcib varlık, varlığını başka bir sebebe ve varlığa borçlu olmadığı için, bu sebebin ortadan kalkması ile vâcibin varlığının sona 

ermesi düşünülemez. 



 

 Vâcib varlık, atomlardan, parçalardan, şekillerden meydana gelmiş, cisme ait diğer özellikleri taşıyan bileşik bir varlık değildir; 

mutlaktır. 

 
Mümkin (Câiz): 

 Varlığı veya yokluğu zâtının gereği olmayan, var olmak için bir sebebe muhtaç olan, var olması da yok olması da eşit derecede 

imkân dâhilinde bulunan varlıktır.  

 Allah dışında kalan tüm varlıklar mümkin varlıklardır.  

 
Mümkinin iki özelliği vardır: 

a) Var olmak için bir sebebe muhtaçtır. Bu sebep (ya da var edici ve yaratıcı varlık), onun var olmasını yok olmasına tercih eder, 

onu yokluktan varlığa çıkarır. 

b) Sebebinden önce veya sebebiyle aynı anda var olması düşünülemez. Bundan dolayı, sonradan meydana gelmiş ve yaratılmış 

varlıktır. 

 
Mümteni: Muhâl ve müstahîl de denilen mümteni, yokluğu zâtının gereği ve zorunlu olan, dış dünyada varlığı düşünülemeyen, varlığı ve 
gerçekleşmesi imkânsız olan demektir.  

 Mesela birbirine zıt iki şey aynı anda, aynı yerde bir arada bulunamaz, bir şey aynı anda hem siyah hem beyaz, hem hareketli 

hem hareketsiz olamaz; çünkü böyle bir şey imkânsızdır.  

 Yaratıcının birden fazla olması, Allah’ın eksiklik sıfatlarıyla nitelenmesi de aklen imkânsızdır ve düşünülemez.  

 Çünkü ilâh demek, her türlü yetkinlik niteliğine sahip ve her türlü eksiklikten uzak varlık demektir.  

 Zorunlu olarak bu özellikleri taşımayan varlığa ilâh denilemeyeceği için, Allah’ın saydığımız niteliklerin zıddını taşıması 

imkânsızdır. 

 Allah’ın dışındaki insan ve tabiat gibi her şey mümkin varlıklardır. 
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O OKUMA PARÇASI 
VAHİY-AKIL İLİŞKİSİ 

 Vahiy, Yaratıcı Kudret’in genel olarak varlıklarla, özel olarak da insanlarla münasebet kurup onları belli tavır ve tutumlar 

takınmaya çağırdığı ilâhî bir faaliyettir.  

 Elbette ki bu faaliyetin akılla ilişkisi vardır.  

 Vahyin akla, şeriatin hükümlerini öğrenme ve uygulamada da aklın vahye ihtiyacı vardır.  

 Akıl vahiyden önce gelmektedir ve vahiy akla bağlıdır.  

 Aklı olmayanın sorumluluğu da yoktur. 

 
3. ÜNİTE: DİNİN ANLAŞILMASINDA FARKLI YORUMLAR 
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1. Din ve Dinî Yorum 

 Din, Allah tarafından insanları doğruya sevk etmek üzere vahiy yoluyla gönderilen ilahi kurallar bütünüdür.  

 Dinin ve dinî kaynakların farklı yorumlanması bazen ayrışmalara sebep olsa da olumlu değerlendirildiğinde dinî çoğulculuğun ve 

zenginliğin sebebi ve kaynağını teşkil etmiştir.  

 
Din (İslam) ve dinî yorum arasındaki temel farklar: 

✓✓ Din tektir. Dinî yorumlar ise birden fazla olabilir. 

✓✓ Din evrenseldir. Dinî yorumlar bölgeseldir. 

✓✓ Din vahye dayanır. Dinî yorumlar ise kişilerin görüşlerine dayanır.  

✓✓ Dinin hükümleri değişmez. Dinî yorumlar değişebilir. 

✓✓ Din bağlayıcıdır. Dinî yorumunun herkese yönelik bir bağlayıcılığı yoktur.  
N NOT EDELİM 
2. Dinî Yorumlarla ile İlgili Bazı Kavram ve Yaklaşımlar 

 Tüm dinlerin esasta üç ana temeli olduğu bilinmektedir.  

 Bunlar; inanç, ibadet ve ahlaktır.  

 Dinler daha çok ibadetler ve ritüeller yönüyle birbirinden ayrılır.  

 Dinlerde inanç ve ibadet konularını tamamlayan unsurlar ise ahlaki hükümlerdir.  

 Ahlak, insan davranışlarının temelini oluşturur. 

 Buna göre her dinin inanç temelini ifade etmek üzere itikad veya akaid kavramı da kullanılır.  

 Fıkıh bizim ibadet hayatımıza dair prensipleri ele alır. 

N NOT EDELİM 
Din (İslam) Dinî Yorum 

 Tektir. Birden fazla olabilir. 

 Evrenseldir. Bölgeseldir. 

 Vahye dayanır. Mezhep larının görüşlerine dayanır. 

 Hükümleri değişmez. Yorumlar değişebilir. 

 Bağlayıcıdır. Sadece kabul edenleri bağlar. 

 İnsanın olaylara bakışını, onları algılayışını etkileyen bir cok sebep vardır. 
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3. Yorum Farklılıklarının Sebepleri 



 

 Her insan, doğası itibariyle farklıdır.  

 Bu farklılık onun dinî tutumlarında da görülebilir.  

 Dinin inanç ve ibadet alanlarında ortaya çıkan bu farklı yorumlara mezhep denir.  

 Mezhepler, İslam’ın itikadi ve amelî sahadaki düşünce ekolleri ve dinin anlaşılma biçimleri ile ilgili oluşumlardır.  

 
İnanç alanında farklılıkların ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır: 
Dinî Metinlerin Lafızlarından ve Anlamlarından Kaynaklanan Sebepler:  

 Bazı dinî metinler açık, anlaşılabilir iken bazısı da daha kapalı ifadelere sahiptir.  

 Müteşabih ayetler denen bu grup metinler birçok şekilde anlaşılmaya müsaittir.  

 Dolayısıyla aynı dinî metnin farklı şekillerde anlaşılması ve anlatılması mümkündür.  

 Özellikle Allah’ın zatı ve ahiret inancı gibi temelde insan idrakini aşan konulardaki dinî metinler buna örnek verilebilir. 

 
Hilafet Meselesi ve Siyaset:  

 Peygamberimizden sonra devlet başkanının kim veya kimlerden olacağı konusu… 

 Asıl itibariyle inancın alanı olmamakla beraber daha sonraki dönemde kelam kitaplarına girmiştir.  

 Özellikle Şia’nın et konusunu imanın şartları arasında saymıştır. 

 Ehl-i sünnet ve diğer kelam mektepleri de Şia’ya cevap vermek üzere tartışmak durumunda kalmışlardır. 

 
Müslümanlar Arasındaki İç Savaşlar: 

 Dört Halife Dönemindeki siyaset tartışmaları ve iç savaşlar, Müslümanların din anlayışlarında derin izler bırakmıştır. 

 Daha sonraki dönemlerdeki Müslümanlar, Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan çatışmalarda kimin ya da hangi 

grubun haklı olduğu konusunda bu tartışma ve savaşları düşünerek fikir yürütmüşlerdir. 

 İç savaşlarda Müslümanlarla Müslümanların savaş sebebiyle birbirlerini öldürmeleri yeni itikadi tartışmaları gündeme 

getirmiştir.  

 
Yabancı Din, Kültür ve Medeniyetlerin Etkisi:  

 Fetihlerle üç büyük medeniyetle; Mısır, Roma ve Sasanîlerle yüz yüze gelmiştir. 

 Müslümanlar arasında yeni tartışmalar ve farklılaşmalar olmuştur. 

 Allah’ın sıfat ve isimleri, kader ve hür irade, Allah’ın kelamı, Allah’ın görülmesi gibi konular, Cebriye gibi mezheplerin ortaya 

çıkmasına neden oldu. 

 
İslam’ın İnsanlara Tanıdığı Fikir ve Vicdan Hürriyeti:  
İslam’ın akla sınır koymaması, ısrarla insanın düşünmesini, aklını kullanmasını istemesi, mezheplerin doğuşunda etkili faktörlerden biridir. 
 
İnsanın Düşünen Varlık Olması:  

 Meydana gelen ihtilaflar ve kelami tartışmaların ortaya çıkışını hazırlayan sebeplerin en başında insan gerçeği yatmaktadır.  

 İnsan düşünen, akleden bir varlıktır.  

 İslam’ın insana tanıdığı fikir ve ifade hürriyeti özgür düşüncenin önünü açmıştır. 

B NOT EDELİM 
4. İtikadi ve Siyasi Yorumlar 

 İnsan toplumsal bir varlıktır.  

 İnanç ve siyaset, insan hayatını etkiler.   

 İslam toplumlarında ortaya çıkan farklı anlayışlar hayatı kolaylaştıran düşünce zenginlikleridir.  

 Yorumlar, dini anlama ve uygulamada Müslümanların yararlandıkları bir alandır.  

 Farklı kültürler İslam’ı kolayca benimsemesinde yorum farklılıkları etkili olmuştur. 

 
4.1. Ehl-i Sünnet 

 Ehl-i sünnet ve’l cemaat, Hz. Muhammed’e uyan ve onun yolundan yürüyen kimselere verilen bir isimdir.  

 Ehl-i sünnet’in görüşlerinin şekillenmesinde etkili olan isimlerin başında Hasan Basrî ve Ebu Hanîfe gelmektedi. 

 
 
Ehl-i sünnet’in genel görüşleri: 

 Allah vardır, birdir, eşi benzeri yoktur ve O’na mahsus sıfatlar vardır. 

 Allah, her şeyin yaratıcısıdır. 

 İman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. 

 İman ve amel birbirinden farklıdır.  

 Amel imanın bir parçası değildir.  

 İnandığı hâlde dinin emir ve yasaklarını yerine getiremeyen kimse haramları helal saymadıkça dinden çıkmaz. 

 İnsanlar hür irade sahibidirler ve yaptıklarından sorumludurlar. 

 Allah her topluma peygamber göndermiştir.  

 Hz. Muhammed peygamberlerin sonuncusudur.  

 Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Onun peygamberliği evrenseldir, tüm cihana şamildir. 

 Kur’an Allah’ın vahyidir ve Allah’tan geldiği gibidir, değişmemiştir. 

 İnsanlar öldükten sonra tekrar diriltileceklerdir.  

 Cennet ve cehennem haktır. 



 

 … 

 İlk dört halifenin hilafet sırası; Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali şeklindedir. 

 Bir mümine kâfir demek doğru değildir. Ehl-i kıble (namaz kılan bir kimse) tekfir edilemez. 

 
 
4.1.1. Selefilik 

 Selef; önceki anlamına gelir.  

 Selef derken Ehl-i sünnetin öncüleri kastedilir.  

 Selefilik; Allah’ın sıfat ve fiillerini hiçbir yorum yapmadan oldukları gibi kabul edip iman eden yaklaşımdır. 

 Sahabe döneminden sonraki ilk devir mezhep imamları, fıkıh ve hadis âlimleri Selefiyye olarak kabul edilir.  

 Selefiyye mezhebi sonraki asırlarda Ahmed b. Hanbel’in fıkıh ekolüne bağlı âlimler tarafından devam ettirilmiştir. 

 Mutezile ekolünün akaid konularındaki akli yorum ve açıklamalarına karşı çıkmıştırlar. 

 
Selef âlimlerinin müteşabihat ile ilgili görüşleri şu yedi temel prensip üzerine bina edilmiştir: 

✓✓ Takdis: Allah’ı şanına uygun düşmeyen şeylerden tenzih etmek. 

✓✓ Tasdik: Kur’an-ı Kerim ve hadislerde Allah’ı bizzat kendisinin ve peygamberinin tanıttığı gibi bilip tasdik etmek. 

✓✓ Aczini itiraf etmek: Müteşabih ifadeler konusunda tevil ve yorum yapmadan bu konuda aczini kabul etmek. 

✓✓ Sükût (susmak): Müteşabih ifadeleri anlamayanların bunlar hakkında soru sormayıp susmaları. 

✓✓ İmsak (uzak tutma): Müteşabih ifadeler üzerinde yorum ve te’vilden kendini alıkoymak. 

✓✓ Keff: Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak. 

✓✓ Marifet ehlini teslim: Müteşabihe giren konuları bilmesi mümkün olan Hz. Peygamber’in, sahabenin ve otorite âlimlerin söylediklerini 
kabul ve tasdik etmek. 
 
 
Selefiler, konuları ele almaları bakımından iki kısma ayrılabilir.  

 Önceki yani ilk dönem (Mütekaddimîn) Selefiyye ve daha sonraki (Müteahhirîn) Selefiyye.  

 İlk dönem Selefi âlimleri konuları genel ifadelerle açıklamakla yetindikleri hâlde daha sonraki dönem Selefi âlimler ise detaylara 

önem vermiştir.  

 Selef çizgisindeki görüşleri dile getiren eserlerin ilk örneklerinden biri Ahmed b. Hanbel’in er-Red ale’z-Zenâdıka ve’l-

Cehmiyye’sidir.  

 Sonraki dönem Selef âlimlerinin başında ise ibn Teymiye gelmektedir. 

 
4.1.2. Eş’arilik 
 Eş’arî 873 tarihinde Basra’da doğmuş, kırk yaşına kadar Mutezile mezhebine bağlı kalmıştır.  
Mutezile’nin görüşlerini doyurucu bulmadığı için bu mezhepten ayrılmış, Ahmed b. Hanbel’in izinden giden hadisçilere katılmıştır. 
Daha sonra Eş’arîliğin öncüsü olmuştur. 
 Eş’arî Mutezile gibi mezhepleri reddetmiştir. 
N NOT EDELİM 
Eş’arîlik;  

 Bâkıllânî (ö. 403/1013),  

 Cüveynî (ö. 478/1085),  

 Gazzâlî (ö. 505/1111),  

 Fahreddin Râzî (ö. 606/1210),  

 Beyzâvî (ö. 685/1286),  

 Teftâzânî (ö. 792/1390)  

 Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 816/1413) gibi kişilerce bir ekolü olarak devam etmiştir.  

 

 Eş’arîlik, Mutezile’ye karşı tez olarak doğmuştur.  

 Eş’arîlik daha çok Mısır, Irak, Suriye, Kuzey Afrika ve Endonezya’da yayılmıştır. 

 
Eş’arîliğin bazı görüşleri: 

✓✓ İman: Hz. Peygamber’i, vahiy yoluyla Allah’tan alıp tebliğ ettiği hususlarda kalben tasdik etmekten ibarettir.  
Eş‘arîlerden Beyhakî ve Beyzâvî; kalpteki tasdikin dille ifade edilmesini de şart koşmuşlardır. 

✓✓ Marifetullah (Allah’ın bilinmesi): Akıl hiçbir şeyi vacip kılamaz. Akıl, Allah’ı bulabilecek güçte bile olsa Allah’ı bilmek dinen vaciptir. 
Aklen inanmayı zorunlu kılacak bir durum söz konusu değildir. Şeriattan, dinden haberi olmayan insan, hiç bir şeyden sorumlu değildir. 

✓✓ Nübüvvet (Peygamberlik): Nübüvvet için erkek olmak şart değildir. Kadın da peygamber olabilir. 

✓✓ Güç Yetirilemeyen Şeyle Teklif: Allah’ın insanın gücünün dışında kalan bir şeyin yapılmasını emretmesi ve kullarını bununla mükellef 

tutması caizdir. ✓✓ Şefaat: Şefaat haktır ve kıyamet günü gerçekleşecektir. 

✓✓ Rü’yet (Allah’ın görülmesi): Allah’ın ahirette müminler tarafından gözle görülmesi mümkündür ve görülecektir. 
 
Sadece Eş‘ariyye’yi konu alan eserler yazılmıştır: 

 İbn Asâkir’in Tebyinu kezibi’l-mufteri, 

 Ebu Azbe’nin er-Ravżatu’l-behiyye,  

 Şeyhülislâm Esad Efendi’nin Risale fi’htilafati’l-Maturidi ve’l-Eş’ari  

 



 

4.1.3. Maturidilik 

 Ebu Mansûr el-Maturîdî’nin (ö. 333/944) görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i sünnet mezhebine Maturîdiyye denilir. 

 Maturîdî yaklaşık 852 yılında Özbekistan’ın Semerkand şehrinin bir köyü olan Maturid’de doğmuştur.  

 Kelam, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otorite olduğu görülür.  

 Ehl-i sünnetin temel prensiplerini nakli ve akli delillerle savunmuş olan Maturîdî,  Mutezile ve Şia’nın görüşlerini eleştirmiştir. 

 Hanefi mezhebine bağlı insanların bulunduğu bir çevrede yaşamış olan Maturîdî’nin Te’vilâtü-’l-Kur’an ve Kitabu’t-Tevhid isimli 

eserleri bize kadar ulaşabilmiştir.  

 944 yılında yine Semerkant’ta vefat etmiştir. 
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Maturîdiyye bazı konularda daha akılcı davrandığından Eş’ariyye ile Mutezile arasında yer almıştır. 

 İrade, kader, hüsün-kubuh, hikmet vb. konularda aklı önceleyen bir tutum sergilemiştir.  

  Maturîdî,  Ebu Hanife’nin akaid konusunda koyduğu prensipleri açıklayıp geliştirmiştir. 

  Maturîdî’den sonra bu mezhebin gelişmesine  

a. Hakîm es-Semerkandî (ö. 342/953),  

b. Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî (ö. 493/1100),  

c. Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115), 

d. Necmeddin Ömer en-Nesefî (ö. 537/1142),  

e. Nureddin es-Sabuni (ö. 580/1184),  

f. Kemaleddin ibni Hümam (ö. 861/1457) gibi âlimler ciddi katkılarda bulunmuştur.  

 
Maturîdîlik daha çok Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Çin, Hindistan ve Pakistan’da yayılmıştır. 
 
Maturîdîliğin bazı görüşleri: 

✓✓ İman; dil ile ikrar, kalp ile tasdikten ibarettir. 

✓✓ Amel imandan bir cüz değildir. Allah Kur’an’da bu ikisini ayrı kullanmıştır. 

✓✓ İnsanın akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşması mümkündür. 

✓✓ Kur’an Allah’ın kelamıdır; kelam Allah’ın zatı ile beraber olan ezelî bir sıfattır. Ancak Kur’an harfleri ve sesleri sonradan yaratılmıştır. 

✓✓ İnsanın fiillerini Allah yaratır, insan kesb eder. İnsan bütün fiillerinden sorumludur. 

✓✓ Mürtekib-i kebire (büyük günah işleyen kimse) günahı helal saymadıkça dinden çıkmaz. 

✓✓ Allah, ahirette görülecektir. Fakat biz bunun keyfiyetini bilemeyiz. 
 
 Maturîdî’nin eserleri yanında  

 Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin Tebsiratu’l-Edille ve et-Temhid li-Kavaidi’t-Tevhid;  

 Nureddin es-Sabuni’nin el-Bidaye fi Usuli’d-Din  

 Ömer en-Nesefî’nin Akaidu’n-Nesefi adlı eserleri Maturîdiyye mezhebinin temel eserleri olarak sayılabilir. 
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4.2. Haricilik 

 Sıffîn Savaşından sonra (M.S. 657) gerçekleşen Hakem Olayında (Tahkim Hadisesi) Hz. Ali’yi destekleyen bir grup Hz. Ali’den ve 

ordusundan ayrılmıştır. 

 Bunlara ayrılan, terk edip giden anlamında Hârici denmiştir.  

 Bunlar “...Hüküm yalnızca Allah’a aittir...” ayetini delil göstererek kendileri dışında, savaşan herkesi küfürle suçlamışlardır.  

 Haricilik Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi ve itikadi nitelikli ilk harekettir. 

 
Hâricîliğin doğuşunda etkili olan sebepler:  

a. Hâricîlerin çölde yaşayan kimseler olarak şehir hayatına ve kültürüne uyum sağlayamaması,  

b. Kureyş’in merkezî otoritesine duyulan tepki,  

c. Hz. Osman döneminde Ümeyye oğullarının istismarıyla oluşan yanlışlıklar,  

d. Sadece Kur’an’ın zahirî yorumuna dayalı din anlayışı. 

 
Hâricîlerin görüşleri: 

✓✓ İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde olmuştur. 

✓✓ Halife olmak için Kureyşli olmak şart değildir. 

✓✓ Zalim yöneticilere isyan etmek zorunludur. 

✓✓ Amel ile iman bir bütündür. Büyük günah işleyen kişi dinden çıkarak kâfir olur. 

✓✓ Hz. Osman ilk altı yıldan sonra, Hz. Ali de Hakem Olayını kabul ettiği için küfre düşmüştür. 
 
4.3. Mürcie 

 Mürcie; erteleyen geriye bırakan, tehir eden kimse demektir.  

 Mürtekib- i kebirenin inancı ve ahiretteki durumu ile ilgili herhangi bir karar verilmez. 

 Böyle bir kişinin hükmünü Allah’a havale eden mezhep anlamındadır. 

 

 Büyük günah işleyenlerin hükmünü öbür dünyaya bıraktıklarından dolayı mezheb Mürcie (geri bırakanlar) ismini almıştır. 

 Mürcie, Hâricîlerin aşırı fikirlerine, şiddet eylemlerine ve siyasi çekişmelere bir tepki olarak doğmuştur.  

 Bazı Müslümanlar siyasete karışmamayı esas alarak sosyal olaylardaki tavırlarını itikadi alana da taşımışlardır.  

 Böylece Mürcie mezhebi ortaya çıkmıştır. 
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Mürcie’nin bazı görüşleri: 

✓✓ Büyük günah sebebiyle insan imandan çıkmaz, küfre de düşmez. Fâsık olur. Durumu Allah’a kalmıştır. 

✓✓ İman; Allah’ı ve Resulünü bilmek ve tanımaktır. Küfür Allah’ı bilmemektir. 

✓✓ Amel imanın parçası olmadığından amele bağlı olarak iman artmaz veya eksilmez. 
 
4.4. Şia 

 Sözlükte grup, topluluk, taraftar ve yardımcılar anlamlarına gelir. 

 Dördüncü Halife Hz. Ali’nin tarafını tutanların ve onun diğer bütün sahabilerden üstün olduğunu kabul edenlerin mezhebidir. 

 Şia, hilafetin nas ve tayin yoluyla Hz. Ali’ye ve soyuna tahsis edildiğini iddia eder.  

 Bu mezhep dinî ve fikrî olmaktan çok hilafet tartışmalarından doğmuş siyasi bir mezheptir.  

 Şia’ya göre Hz. Peygamber kendisinden sonra Hz. Ali’nin halife olacağını açıklamıştır.  

 Şii kaynaklarda geçen ve Ğadir-i Hum hadisi diye bilinen hadis, Hz. Peygamber’den sonra Hz. Ali’nin halife olacağını 

göstermektedir. 

B BİLGİ KUTUSU 
Haşhâşîler (Haşîşîler): 

 Fatımî halifelerinden Müstansir Billâh’ın ölümünün ardından (1094) yerine geçemeyen büyük oğlu Nizâr’ın ve soyunun etini 

savunan Hasan Sabbâh, 483 (1090) yılında başta Alamut olmak üzere İran ve Irak’taki çeşitli kaleleri ele geçirerek Nizârî 

teşkilâtını kurmaya muvaffak oldu.  

 XII. yüzyılın başlarında Selçukluların hâkimiyetinde bulunan Suriye’de Cebeliensâriye’nin bütün kaleleri Nizârîler tarafından 

zaptedildi.  

 Bu bölgede teşkilâtlanmış olan Nizârîler, genellikle Alamut’ta oturan ve “şeyhü’l-cebel” denilen liderlerinin emriyle muhalif 

Müslüman gruplara ve Haçlılara karşı saldırılar düzenlemişler, esrar içirilen fedaileri vasıtasıyla çok sayıda devlet adamına karşı 

suikast tertip etmişlerdir. 

 Haşîşîler; Şiîler’e, Hristiyanlara ve Yahudilere saldırmamışlardır. 

 Haşîşîler’in en önemli özelliği gizli cemiyet hâlinde teşkilatlanmalarıdır.  

 Bu topluma giren kişiler fedailer, refikler, dâîler ve davetin önde gelen kişileri şeklinde bir sınıflandırmaya tâbi tutuluyorlardı. 

 Liderlerine karşı mutlak surette itaat göstermek, emredilen her şeyi yerine getirmek zorunda idiler. 

B BİLGİ KUTUSU 
Gadîr-i Hum Olayı 

 Gadîr-i Hum olayı Sünnî muhaddislerin naklettikleri hadislerde de geçmektedir. 

 Müslim’in rivayetinde ise Resûl-i Ekrem’in, Mekke ile Medine arasındaki Hûm adı verilen bir mevkide yaptığı konuşmada 

ölümünün yaklaştığına işaret ettiği, ashabına Allah’ın kitabını ve Ehl-i beytini (sekaleyn) bıraktığını belirttikten sonra Allah’ın 

kitabına sarılmalarını tavsiye ettiği ve Ehl-i beyti konusunda onlara Allah’ı hatırlattığı şeklindeki rivayet kaydedilmiştir. 
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Şia’nın bazı görüşleri: 

✓✓ Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların en üstünü Hz. Ali’dir. Halifelik ve et, çözümü insanlara bırakılabilecek işlerden değildir. 
Hilafet meselesi dinin asıllarındandır ve bir kimsenin mümin olabilmesi için eti kabul etmesi gerekir. Hilafet nas ve tayin iledir. 

✓✓ İmamlar peygamberler gibi büyük ve küçük günahlardan korunmuşlardır. (Masum  anlayışı) 

✓✓ İlk üç halife hilafeti Hz. Ali’nin elinden almışlardır. Bu sebeple zalimdirler. Onlara uyanlardan uzaklaşmak (teberri) gereklidir. 

✓✓ Büyük günah işleyenler tövbe etmeden ölürlerse ebedî olarak cehennemde kalırlar. 
 
4.5. Mutezile 

 Kelime olarak ayrılanlar ve uzaklaşanlar anlamına gelir.  

 Mutezile; Hasan Basrî’nin (ö. 110/728) görüşlerini terk eden Vâsıl b. Atâ (ö. 131/748) ile ona uyanların oluşturduğu mezheptir.  

 Bir görüşe göre Hasan el-Basri’ye meclisinde büyük günah işleyenin durumu sorulmuştu.  

 Henüz Hasan Basrî cevap vermeden Vâsıl, büyük günah işleyen kimsenin küfür ile iman arasında bir konumda olduğunu 

söylemiş, hocasını ve görüşlerini terk etmiştir.  

 Büyük günah işleyenin durumu, insan iradesi ve kader meselesi gibi hususlara akli delillerin kullanılması gibi hususlardır. 

 Mu’tezile, tevhid anlayışı gereği, tek kadim varlık olarak yalnızca Allah’ın zatını kabul etmektedir.  

 Kur’an-ı Kerim’in de yaratılmış olduğunu savunmuştur. 

 Abbasiler devrinde Halife Me’mun ile birlikte devletin resmî mezhebi olmuştur. 

 Mutezile, Kur’an-ı Kerim’in (mahlûk) olup olmadığı (Halku’l-Kur’an) konusundaki görüşlerini baskıcı bir tutumla kabul ettirmek 

istemiştir.  

 Kur’an’ın mahlûk olduğu görüşü üzerinden yapılan baskılar sebebiyle 830-850 yılları arasındaki döneme “mihne yılları” 

denilmiştir.  

 Ahmed b. Hanbel, Mutezile’nin bu görüşüne karşı çıktığı için işkencelere maruz kalmıştır. 
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Mutezile’nin Temel İlkeleri (Usul-i Hamse) 

✓✓ Tevhid: Allah’ın sıfatları zatının aynıdır. Allah zatı ile bilir, zatı ile görür. Mutezile Allah’ın sıfatlarını reddeder. Allah’ın zatı dışında 
ayrıca sıfatları yoktur. 

✓✓ Adalet: İnsan yaptığından sorumludur. Mutezile’ye göre insanın yaptıklarından sorumlu tutulabilmesi için kendi fiillerini kendisinin 
yaratması gerekir. İnsanın yaptıklarını da Allah yaratsaydı insan bu fiillerinden sorumlu tutulamazdı. Mutezile insanın kendi kaderini 
kendisinin belirlediğini söylemiştir. 



 

✓✓ El-Menzile beynel menzileteyn: Büyük günah işleyen ne tam mümin ne de kâfirdir. Bu ikisi arasındadır. Eğer tövbe etmeden ölürse 
ebedî olarak cehennemde kalacak, tövbe ederse mümin olarak cennete girecektir. 

✓✓ El Va’d ve’l Va’id: Allah’ın adaleti iyilikleri mükâfatlandırmayı, kötülüklere ceza vermeyi zorunlu kılar. Mutezile bu sebeple günah 
işledikten sonra tövbe etmeyen kulu Allah’ın bağışlamasını ve şefaati reddeder. 

✓✓ El-Emr Bi’l-Maruf ve’n –Nehy ani’l Münker: İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak her kul için zorunludur. 
T TARTIŞALIM 

 Mutezile ru’yetullahı anlayışını reddeder.  

 Bir şeyin iyi veya kötü; güzel ya da çirkin (hüsün-kubuh) olduğunun akılla bilinebileceğini söyler. 

 
4.6. Cebriye 

 Cehm b. Safvan’ın (ö.128/745) kurmuş olduğu mezheptir.  

 Kaderi inkâr edip Allah tarafından önceden tayin edilmiş bir kaderin bulunmadığını, insanın fiil ve tavırlarında tamamen serbest 

olduğunu savunan Kaderiye inancına bir tepki olarak doğduğu kabul edilir.  

 Cehm b. Safvan, insanın yaptığı işlerde tercih imkânının olmadığı; davranışlarını zorunlu olarak yaptığı görüşünü ileri sürmüştür. 

 Cebriye’ye göre insan rüzgâra kapılmış yaprak gibidir. 

 Rüzgâr yaprağı nereye savurursa yaprak o yöne gider. 

 Onun için insanın yaptığı işleri Allah takdir etmiştir.  

 Allah geleceği bildiğinden, meydana gelecek olayları da tamamen ve önceden kendi iradesine göre tespit etmiştir. 

 Allah, cansız bitkinin hareketlerini yarattığı gibi, insanın fiillerini de yaratır.  

 Yukarıya fırlatılan bir taş nasıl düşmeye mahkûmsa insan da fiillerini yapmaya mahkûmdur.  

 Kul ibadeti de günahı da elinde olmaksızın işler. 

 
Cebriyye’nin görüşleri: 

✓✓ İnsan herhangi bir şey yapmaya kadir değildir; Allah tarafından yazılmış ve yaratılmış fiilleri yapmaya mecburdur. İnsanın iradesi de 
hürriyeti de yoktur. 

✓✓ Allah, yaratıkların vasıflandığı sıfatlarla vasıflanmaz. Allah’ın sıfatları yoktur. 

✓✓ Allah’ın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratılmıştır. 

✓✓ Yapılan iyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın verilmesi zorunludur. Allah’ın af ve mağfireti, Peygamber’in şefaati kabul edilemez. 

✓✓ Cennet ve cehennemin sonu vardır. 

✓✓ İman, Allah’ı bilmektir. 

✓✓ Allah ne dünyada ne ahirette görülmez. 
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1. Günümüzde Kelam İlmi 

 Kelam ilmi, iman esaslarını açıklayan, iman esaslarına yöneltilen eleştirilere cevap veren bir ilimdir.  

 Kelam ilminin açıkladığı ve savunduğu inanç esaslarında başlangıçtan bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 Ancak 16. yüzyıldan itibaren özellikle Batı dünyasında yaşanan gelişmeler ve değişmeler İslam dünyasını da etkisi altına almaya 

başlayınca kelam ilminin önüne bazı yeni problemler çıkmıştır.  

 Rönesans, Reform, hümanizm, düalizm, sekülerizm, aydınlanma, pozitivizm, rasyonalizm, progressivizm, materyalizm, nihilizm, 

ateizm, empirizm, deizm, mekanizm gibi modern Batı düşüncesinin kilometre taşları diyebileceğimiz süreçlerle birlikte yeni bir 

dönem başlamıştır.  

 Başta Hristiyanlık olmak üzere bütün dinler ve özellikle 19. yüzyıldan itibaren de İslam dünyası, modern Batı’nın fikir ve inanç 

problemleriyle yüzleşmek ve hesaplaşmak zorunda kalmıştır. 

 Bu yeni dönemde Batı’nın kendi tarihi ve diniyle hesaplaşması esnasında türetilen ve büyük ölçüde materyalizm ve pozitivizm 

temelli felsefi, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik teoriler, İslam inançları açısından da tehdit ve tehlike oluşturmaya başlamıştır.  

 Özellikle bazı konularda geçmişte kullanılan yöntemler, ortaya konulan deliller artık istenilen ölçüde ihtiyaçlara cevap veremez 

olmuştur. 

 İşte Yeni İlm-i Kelam, modern dönemin sonlarına doğru 19. yüzyılın son çeyreğinde temelleri atılan ve büyük ölçüde 20. yüzyılda 

çerçevesi netleşen bu yeni dönemde, yeni bir yaklaşım biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Yeni İlm-i Kelam, yeni ortaya çıkan bir ilim değil, kelam ilminin kendini yenilemiş hâlidir. 

T TARTIŞALIM 
Yeni İlm-i Kelam, “materyalizm, pozitivizm, Darwinizm, Freudizm gibi akımların dine ilişkin yaklaşımlarına cevap vermeye çalışan, yeni 
felsefi cereyanları eleştiren, yeni bilimsel verileri kullanan, Allah’ın varlığını yeni yöntemlerle ispata çalışan, akaid konularını ispat ve izah 
ederek mukaddesatı savunan bir ilim” olarak tarif edilmektedir. 
 
 
2. Kelam İlmi ve Güncel Konular 

 Batı dünyasında özellikle 16. yüzyılda başlayan Rönesans ve Reform hareketleri, zamanla hümanizm, sekülerizm, rasyonalizm 

gibi duraklardan geçerek 19. yüzyılda pozitivizme dönüşmüş ve insanlık belki de ilk defa bu yüzyılla birlikte kitleler hâlinde dinin 

ve ahlakın inkârına doğru sürüklenmiştir. 

 Pozitivizmin akla, bilime, deney ve gözleme vurgu yaparak dinî, vahyi, kutsal olanı sürekli eleştirmesi ve dinin artık miadını 

doldurduğu tezini sürekli gündeme getirmesi, zaman içinde insanları materyalizm, ateizm, nihilizm gibi açmazlara sevk etmiştir.  

 İnançsızlığın yayılmasına ve toplumsal yapının çözülmesine neden olan bu tür düşünceler, zamanla Müslüman toplumlar 

arasında da yaygınlaşmıştır. 

 Modern Batı düşüncesinde diğer bütün akımları etkileyen ve hepsini şekillendiren anlayışlardan birisi de hümanizmdir.  



 

 Hümanizm ilk planda insan sevgisi gibi sunulmak istense de özü itibariyle insan merkezci ve beşerperest bir anlayıştır. 

 Bugün pozitivizm, nihilizm ve ateizm gibi Tanrı’yı inkâr eden akımlar eski canlılıklarını kaybetmişlerse de bir bilinç ve tavır olarak 

varlıklarını sürdürmektedirler.  

 Bu inkârcı akımlar genel özellikleri bakımından modern Batı düşüncesinin hümanizm ve sekülerizm temelleri üzerinde 

yükselmekte ve bir yandan güya insanı Tanrı’ya karşı yüceltip özgürleştirmektedir.  

 Öte yandan ahiret düşüncesini unutturarak insanların dünyevileşmesine sebep olmaktadır.  

 Bu açıdan değerlendirildiğinde hümanizm, Allah’a imanı devre dışı bırakarak adeta insanı tanrılaştırmakta, sekülerizm ise ahirete 

imanı unutturarak insanı sadece bu dünya için yaratılmışçasına bu dünyanın hazlarına yönlendirmektedir. 

 Bu akımlar karşısında Allah’a ve ahirete iman başta olmak üzere dinin inanç esaslarını savunmak, vahyi ve nübüvveti 

temellendirmek, dine dışarıdan yapılan saldırılara cevap vermek ve içeride oluşabilecek kuşkuları giderebilmek öteden beri 

kelam ilminin vazifesi olmuştur.  

 Yeni İlm-i Kelam, bütün şekilleriyle inançsızlığı (ateizm, agnostisizm, pozitivizm, nihilizm vb.) reddeden, dine karşı yapılan her 

türlü tenkide cevap veren, çağımıza uygun metotlarla Allah’ın varlığını ispat eden ve İslam inanç esaslarını açıklayıp savunan bir 

ilimdir. 

 
2.1. Deizm 

 Deizm, Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabiî din anlayışı çerçevesinde, 

nübüvveti şüphe ile karşılayan veya inkâr eden felsefi ekoldür.  

 Kavram her ne kadar Latince Tanrı anlamına gelen Deus kavramından türetilmişse de zamanla dini, kiliseyi, nübüvveti ve vahyi 

kabul etmeyenlere isim olarak kullanılmıştır. 

 İlk planda kiliseye ve papazlara karşı ve özellikle Hristiyanlığın modern bilimle çeliştiği iddia edilen dogmalarına karşı ortaya 

çıkan bu görüş, zamanla ya doğrudan ateist olan ya da ateizme götüren fikirleri savunan filozofların ekolü hâline gelmiştir. 

 Yaklaşımlarına bakıldığında deizm, herhangi bir vahyedilmiş dine bağlı olmaksızın Tanrı’nın varlığını kabul etmek, bununla 

birlikte O’nun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddetmek, böyle bir varlığın âlemde tesirleri gözlenen veya tezahür eden hikmet ve 

inayetinin bulunmadığına inanmak, ahireti inkâr etmek, hususi bir dine ait -Tanrı’nın varlığı dışındaki- bütün itikat esaslarını 

reddetmek şeklinde de tanımlanabilir.  

 

 Geçmişte bazı filozofların ve hatta İslam dünyasında Ebu Bekir Zekeriyya er-Râzî gibi bazı düşünürlerin deizmi benimsediği kabul 

edilir.  

 Ancak deizmi, Orta Çağ’ın fikir ve inanç ikliminden Yeni Çağ’a girerken Hristiyanlığın yaşadığı teolojik buhranın ve Batı 

medeniyetine has tarihî şartların bir ürünü olarak değerlendirmek isabetli olacaktır. 

 Deistler, Tanrı’nın varlığını ve âlemi yaratan olduğunu kabul ediyorlar ama O’nun âleme ve insana müdahil oluşunu kabul 

etmiyor, vahyi ve nübüvveti reddediyorlar.  

 Bu yönüyle özellikle Tanrı’nın olmazsa olmaz sıfatlarını iptal ederek adeta O’nu yaratılış sonrasında çekip giden ve evrenle 

ilgilenmeyen âtıl bir Tanrı konumuna itiyorlar. 

 Deistlere göre kâinat, Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına 

uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul edilmektedir. 
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2.2. Politeizm 

 İlâhî gerçekliğin özü itibarıyla, bir değil de çok olduğunu, birden çok tanrının var olduğunu savunan anlayışa; tabiat güçlerinin, 

ölülerin, birtakım hayvanların ilâhlaştırılmasının sonucu olarak ortaya çıkan ve birden çok tanrının varlığını kabul eden inanca 

politeizm denir. 

 Politeizme göre birden çok tanrı vardır ve tanrıların sayısı belirsizdir.  

 Ayrıca çok tanrıcılık inancında tanrıların farklı görevleri bulunur ve her tanrının belirli bir görevi vardır.  

 Bu inancı benimseyenler çoğunlukla Allah’ın yaratıcı ve güçlü olduğunu kabul etmektedirler.  

 Ancak bunun yanında Allah’tan başkalarına olağanüstü güçler atfederek onlardan yardım beklerler.  

 Tarih boyunca melek, şeytan, cin ve ataların ruhları gibi görülemeyen tabiatüstü varlıklara ilâhlık yakıştırılarak şirke 

düşülmüştür.  

 İnsanların ölüleri, birtakım hayvanları, ay, güneş, yıldız gibi gök cisimlerini tanrılaştırarak putperestliğe ve politeizme gidebildiği 

de görülmüştür. 

 Çok tanrıcı inanışlar Babil ve Asurlular’da, Eski Yunan’da, Eski Mısır’da, Afrika dinlerinde ve Cahiliye Dönemi Arap toplumunda 

var olmuştur.  

 Hinduizm de çok tanrılı dinlere örnek olarak verilebilir. 

 
A ARAŞTIRALIM 

 Burada kadir-i mutlak bir büyük tanrı egemenliğindeki çok tanrıya inanma şeklinde ortaya çıkan henoteizm anlayışına; hayır ve 

şer tanrıları şeklinde tanrısal özellikleri iki başlıkta ele alan düalist dinlere (Mecusîlik, Maniheizm vb.); eski Mısır, Babil, Asur, 

İran, Hint geleneklerinde rastlanan ve Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık gibi dinlerde de farklı yorumlara konu olan üçlemeci 

(teslis) dinlere de politeizm başlığı altında işaret etmek yerinde olur.  

 Cahiliye Araplarında görülen putperestlik ve şirk anlayışı yanında Roma paganizmi de bir tür putperestlik olarak çok tanrılı dinler 

kategorisinde değerlendirilebilir. 

 Çok tanrıcı inanç sistemlerinde, tanrılar bireysel yetenek, güç, ihtiyaç, arzu ve benzeri özelliklere sahip karmaşık kişilikler olarak 

ortaya çıkabilmektedir.  



 

 İlâhî dinlerde yalnızca Tanrı’ya ait olduğuna inanılan isimler ve sıfatlar politeist anlayışlarda adeta tanrılara ve tanrıçalara 

paylaştırılmış durumdadır (Öfke ve savaş tanrısı, bereket tanrıçası, güzellik tanrıçası, kudret tanrısı, aşk tanrıçası vb.).  

 Bu inanışlarda tanrılar ve tanrıçalar, baba tanrı, eşler, oğullar, kızlar şeklinde ve çoğunlukla panteonlarda (mesela Antik Yunan 

mitolojisinde Olimpos Dağı’nda) birlikte yaşarlar. Bu tanrılar sınırsız güç ve bilgiye sahip değildir, bunun yerine, insan benzeri 

kişisel özelliklere sahiptirler (antropomorfizm). Mesela yerler, içerler, öfkelenirler, evlenirler, çoğalırlar, kıskanırlar, savaşırlar ve 

tüm bunlara ek olarak bazı bireysel güç, yetenek ve bilgilere sahip varlıklar olarak tasvir edilirler. 

B BİLGİ KUTUSU76 
İslam’ın Politeizme Bakışı 
Allah’tan başka tanrı edinmek ve Allah’a ortak koşmak İslam’da “şirk”, Allah’a ortak koşanlar da “müşrik” olarak adlandırılmaktadır.  
 
2.3. Agnostisizm 

 Sözlükte bilinmezcilik ya da bilinemezcilik anlamına gelen agnostisizm, insanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, 

özellikle de Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi yaklaşımı ifade eder.  

 Özellikle pozitivist ve materyalist akımların dayanak noktalarından birisi olarak kullanılabilen bir akımdır. 

 “Agnostisizm, aslında özü itibariyle Tanrı’nın varlığını kesin olarak kabul eden teizm kadar Tanrı’nın yokluğunu savunan ateizme 

de karşıdır.  

 Agnostiklere göre Tanrı’nın varlığı kesin olarak bilinemeyeceği gibi yokluğunu iddia etmek de doğru değildir.  

 Çünkü o da kesin olarak bilinemez.” 

 Antik Yunan’da sofistler ve Protagoras’ta görülebilen bu yaklaşımı modern Batı düşüncesinde ortaya koyan kişi Thomas 

Huxley’dir. 

 Agnostikler din meselesinde olduğu gibi bilgi konusunda da genelde kuşkucu yaklaşımı esas alırlar.  

 Agnostik bakış açısında, Tanrı’nın varlığı yanında ahiretle ilgili meselelerin de doğrulanması mümkün görülmez ve herhangi bir 

dini benimsemek anlamsızdır. 

 
2.4. Pozitivizm 

 Pozitivizm, Fransızca’da “gerçek, olgu, kesin, kanıtlanmış, olumlu” gibi anlamlara gelen positif kelimesinden türetilmiştir. 

 Terim olarak modern bilimi temele alan; bâtıl inançları, metafizik ve dinî, insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce 

tarzları olarak gören dünya görüşünün adıdır. 

 “Metafizik ile bilim arasına kesin sınırlar koyan, dogmayı ve sezgisel olanı bilimsel etkinlik alanından uzaklaştıran ve üzerinde 

odaklanılması gereken tek bilgi türü olarak bilimsel bilgiyi öne çıkaran pozitivizm, dinî ve metafizik söylemlerin yerini akla, 

gözleme ve deneye dayalı pozitif bilginin almasını öngörür.” 

 Pozitivizm, modern Batı düşüncesinde sadece bilim alanıyla sınırlı kalmamış, adeta bir sosyal teoriye ve bir dünya görüşüne 

dönüştürülmüştür.  

 Fransız filozof Auguste Comte (1798-1857) ile ortaya çıkan bu akıma göre olgular ve deneyler dışındaki bilgiler teolojik ve 

metafizik bilgi olarak görülür ve reddedilir.  

 Bilimsel bilgi insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak, zamanla bilim, her bakımdan insana tatmin edici bir çevre yaratma imkânı 

sağlayacaktır. 

 Düz-doğrusal ilerleyen bir tarih anlayışı çerçevesinde, içinde bulunulan zamana kadar geçen süreyi bilim öncesi teolojik, 

metafizik devirler olarak gören bu akım, ilerleyen insanlığın artık geçmişte kalan dinlere ve metafizik bilgilere değer vermemesi 

gerektiğini savunmaktadır.  

 Pozitivizme göre din, toplumun ilkel dönemlerinde bir ihtiyacı karşılamış olabilir ama bilimin ilerlemesiyle birlikte artık dine 

ihtiyaç kalmayacaktır. 

 
İslam’ın Pozitivizme Bakışı 

 Geçmişten günümüze insanlığın hep inanıyor olması ve bilimsel gelişmelerin iddialara rağmen inanma ihtiyacını ortadan 

kaldıramaması, pozitivizmin gelecek öngörülerini iptal etmiştir. Özellikle 19. yüzyılda nispeten etkili olsa da 20. yüzyılla birlikte 

dinin bir ihtiyaç olmaktan çıkması şöyle dursun, iki büyük savaştan sonra insanlık açısından daha büyük bir ihtiyaç olarak 

belirmesi, pozitivizm yaklaşımının iflası olarak da değerlendirebilir. 

 Zaten pozitivizmin geçmişe dair tespitleri de bilimsel gerçeklere değil, masa başında üretilen bazı teorilere ve insanlık tarihine 

ilişkin kasıtlı okumalara dayanmaktadır.  

 Öngördüğü şekilde dinleri ve metafizik yaklaşımları kendince tarihin çöp sepetine atmak isteyen pozitivizmin kendisi yaklaşık 

yüzyıl içinde bir görüş olarak geçersiz ve tutarsız görülmüş, hem geçmişe dair tespitleri hem de geleceğe yönelik öngörüleri iflas 

etmiştir. 

A ARAŞTIRALIM 
Geçmişin kötü ve karanlık, gelecek günlerin ise hep daha iyi olacağını kabul eden, insanlığın sürekli ilerlediğini savunan ve pozitivizmin de 
temeli olan 
“düz-doğrusal ilerleyen tarih anlayışını” (progressivizm) denir. 
B BİLGİ KUTUSU 
Comte’un Üç Evre Yasası 
Pozitivizmin kurucusu Auguste Comte tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre insanlık tarihini, teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre 
olmak üzere üç evrede değerlendirmek mümkündür.  
Modern döneme kadar insanlık dinle ve metafizik bilgilerle uğraşmış ama bilimin gelişmesiyle başlayan ve artık dine de metafiziğe de 
ihtiyaç bırakmayan yeni bir evreyle yüz yüze gelmiştir.  
Ona göre pozitif evre, insanlığın geldiği son aşamadır ve bu aşamada insanlığa hâkim olup yön verecek ana unsur bilim ve bilimsel bilgi 
olacaktır. 



 

T TARTIŞALIM 
Katı akılcılık ve katı bilimcilik anlayışı sebebiyle pozitivizm günümüzde özellikle insanın ruh, duygular, sanat, estetik, inanma gibi manevî ve 
ruhanî arayışlarına hiçbir çözüm önerememekte, insanı çok dar alanlara hapseden ve olgulara indirgeyen dar bir anlayış olarak 
eleştirilmektedir. 
 
Pozitivizmin Temel Yaklaşımları: 

 Bilimsel bilgi tek geçerli bilgidir. 

 Bilginin mümkün olan yegâne nesnesi olgulardır; metafizik ve teolojik düşünceler olgusal karşılığı olmayan spekülasyonlardan 

ibaret olup anlamsızdır. 

 Felsefe bilim dışı bir yönteme sahip olamaz; onun görevi bütün bilimler için ortak olan genel ilkeleri bulmaktır. 

 Evrensel ve önsel nitelikli tek bir yöntem söz konusudur ve bu yöntem hem doğa hem de beşerî bilimler için aynıdır; bütün 

bilimler fiziğe indirgenebilir. 

 Auguste Comte’un pozitivist anlayışının yanında yeni pozitivizm ya da mantıkçı pozitivizm denilen bir pozitivist anlayıştan daha 

bahsedilebilir.  

 Bu anlayış daha çok 1920 sonrası Viyana çevresi filozoflarınca savunulan ve felsefeyi dil tahlillerine, mantıksal analizlere 

indirgeyen, felsefe yapmayı anlam, anlamsızlık, doğrulama gibi kavramlarla sınırlayan bir yönelişi ifade etmektedir.  

 Bu yaklaşıma göre metafiziğin ve dinlerin önermeleri mantıksal analizler açısından anlamsızdır. 

 Çünkü bu önermeler deneyimsel olarak doğrulanamadıkları için boş ve anlamsız önermelerdir. 

N TARTIŞALIM 

 Pozitivizm ve mantıkçı pozitivizm, insanı bazen olgulara, bazen deney ve gözleme, bazen salt görünen âleme, bazen de mantıkçı 

pozitivizmde olduğu gibi dilsel ifadelerin anlam ya da anlamsızlığına indirgemektedir.  

 Oysa insanoğlu duyuları, aklı, kalbi, ruhu, inancı, estetik boyutu, arzuları, yönelimleri vb. pek çok yönüyle külli ve bütünsel bir 

varlıktır. İnsanı bu yönlerinden sadece birine indirgemek ve diğer boyutlarını yok, anlamsız, boş, saçma saymak doğru bir 

yaklaşım değildir. 

 
2.5. Ateizm 

 Ateizm, Tanrı’nın var olmadığı inancına dayanan felsefi akımdır.  

 Tanrı’nın varlığını kabul etmemeyi, reddetmeyi içerir.  

 Kabul etmemesine rağmen Tanrı düşüncesiyle ve dindarlarla mücadeleye girmeyen ateistlere negatif ateist, Tanrı düşüncesine 

savaş ilan eden, Tanrı’ya inanmadığı gibi, inananlarla mücadeleye girerek Tanrı’nın yokluğunu ispatlamaya çalışan ateistlere de 

pozitif ateist denir. 

 
İslam’ın Ateizm’e Bakışı 

 İnsanlık tarihinde Tanrı’ya inanma ve dinleri kabul etme düşüncesi asıldır.  

 İnsanlar tarihin bütün zaman dilimlerinde bir yaratıcının varlığına inanmışlar ve bu inancı taşıyan insanların sayısı her zaman çok 

olmuştur.  

B BİLGİ KUTUSU 
Teizm: Var olan, her şeyin yaratıcısı olan bir Tanrı’nın varlığını kabul etme, Tanrı’nın mutlak ilmine ve gücüne inanma, Tanrı’nın aynı 
zamanda ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle varlıklar üzerinde tasarrufu olduğunu, vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiğini, âleme ve 
insana daima müdahil olduğunu benimseme. 
 
Teorik ateizm: Tanrı’nın varlığını dışlayan, teizmin ortaya koymaya çalıştığı ontolojik, kozmolojik, teleolojik, psikolojik, ahlaki delilleri 
reddeden ve ispat-ı vacip konusunda dile getirilen delilleri karşıt deliller getirerek çürütmeye çalışan yaklaşım. 
Pratik ateizm: Kişinin hayatını Tanrı konusunu hiç gündemine almadan sürdürmesi, Tanrı sanki yokmuş gibi yaşaması. 
B BİLGİ KUTUSU 

 İslam düşüncesinde ateizmle ilgili ön plana çıkan kavramlar zındıklık ve mülhidlik kavramlarıdır. 

 İlhad kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de de geçmektedir. 
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2.6. Nihilizm 
Nihilizm; hayatı ve evreni kötümser ve karamsar bir bakış açısıyla değerlendiren, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi 
kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran bir 
anlayıştır.  
Nihilizm; anlam, değerler, inançlar, ahlak, siyaset, düzen vb. kavramları yerinden eden ve tüm bunları geçersiz kılmaya çalışan felsefi, 
sosyal, siyasi, ahlaki tutumları ifade eden yönelişe denir. 
“Nihilizm, Tanrı’nın varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü, iradenin özerkliğini, aklın otoritesini, değerlerin nesnelliğini, bilginin imkânını, tarihin 
mutlu sonunu yadsıma türünden bir reddedişe ek olarak, umutsuzluk ve düş kırıklığı duygusunu da ihtiva eder.” 
Esasen Nihilizm, Hristiyanlıktaki yanlış tanrı inancına bir tepki olarak ortaya çıkan bir felsefi anlayıştır.  
Temelleri Schopenhauer (ö. 1860) tarafından atılan nihilizmin, felsefe tarihindeki en önemli temsilcisi Nietzsche’dir. (ö. 1900).  
Onun özellikle metafizik ve ahlak alanındaki değerlendirmeleri nihilizmin zirve noktası olarak kabul edilmektedir. 
Karamsar dünya görüşüne dayanan bu felsefede anlamsızlık, saçmalık, kötümserlik, umutsuzluk hâkimdir.  
Nihilizm; varlığı, hayatı, insanı tek taraflı değerlendiren, kötülüklere odaklanarak bunalımlı bir ruh yapısıyla hep kötülükleri göz önünde 
tutan yanlış bir bakış açısıdır.  
 
Siyasette: Mevcut politik kurumların ortadan kaldırılması gerektiğini, hiçbirinin değerli olmadığını, tüm toplumsal düzenlerin kötü 
olduğunu ve yıkılması gerektiğini savunan anlayış. 
Metafizikte: Ateizmi de içerecek şekilde Tanrı inancının çöküşünün bir sonucu olarak evrenin anlamsız ve amaçsız olduğu, hayatın ve 
insanın değeri ya da anlamı olmadığı, kendisi için yaşanmaya değer hiçbir şeyin bulunmadığı anlayışı. 



 

Epistemolojide: Gerçek ve nesnel bir doğru olamayacağı, her türlü bilginin değersiz, göreli ve anlamsız olduğu anlayışı. 
Ahlakta: Her türlü genel ilke ve değeri sorgulayan, değerlerin anlamsız ve akıl dışı olduğunu savunan, değerleri kabul etmemenin yanında 
inanılmayan değerlerin tümden yıkılması gerektiğini de ileri süren anlayış. 
 
2.7. Sekülerizm 

 Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılmasına vurgu yapan anlayış ve ideolojiye 

sekülerizm denilir. Türkçeye laiklik, çağdaşlaşma veya dünyevileşme şeklinde çevrilebilen kavram için Fransa’da laicite ve 

laicisme kelimeleri kullanılırken İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde daha çok sekülerizm kavramı tercih edilmektedir. 

 “Dünyevileşme genel bir süreç olarak ele alındığı takdirde, tarihsel gelişme açısından evrim niteliği ağır basan dünyevileşmeye 

sekülerizm, buna mukabil devrim niteliği ve köktenci yönü daha belirgin olan dünyevileşmeye laiklik adı verilir. 

 Bu açıdan bakıldığında, sekülerizm, modernleşme süreçleri içinde gerçekleşen bir tür kendiliğinden gelişmeye gönderme 

yapmaktadır. 

 Laiklik ise toplumu sekülerleştirmeyi amaçlayan bir kamu otoritesinin, belli bir laik toplum telâkkisi veya tasarımını hayata 

geçirmek amacıyla, insanlara ve insan topluluklarına dayatmada bulunmasıdır.” 

B BİLGİ KUTUSU 
Optimizm: İyimserlik demektir. İyinin ve iyiliğin bir bütün olarak ve uzun vadede kötüye ve kötülüğe baskın çıktığı ya da çıkacağı görüşü. 
Var olan her şeyi en iyi, en olumlu, en umut verici perspektiften görme, değerlendirme tavrı. Bu anlayışa göre dünya mevcut hâliyle 
mümkün dünyaların en iyisi olarak kabul edilir. Dünyadaki kötüler ve kötülüklerin varlığı yadsınmaz ama pesimizmde olduğu gibi mevcut 
dünyanın çok kötü olduğu anlayışı da kabul edilmez. 
 
Pesimizm: Kötümserlik, karamsarlık gibi anlamlara gelir. Genel olarak sadece kötüyü ve kötülüğü gören, her şeyde kötülüğün baskın 
çıktığını savunan, var olan her şeyi acıma, üzüntü, umutsuzluk duygularıyla, anlamsızlık, saçmalık, acı ve ölüm düşünceleriyle 
değerlendiren bakış açısı. Dünyanın bir amaca göre düzenlenmediğini, saçmanın, anlamsızlığın, umutsuzluğun, acı ve ölümün yaşamın 
temel öğeleri olduğunu savunan düşünce tarzı. 
D DÜŞÜNELİM 
Felsefi açıdan laiklik, 
Metafizik ve teolojik inanç ve hipotezlerin rasyonel bilgiden ayrılmasını, bilginin bütünüyle insanîrasyonel bir temele oturtulmasını ve 
toplumsal problemlerin çözümünde dinî ya da metafiziksel bilginin değil de insan aklına dayalı deneysel ya da bilimsel bilginin üstün 
görülmesini ifade eder. 
Sosyolojik açıdan laiklik, 
Dinin sosyal hayattaki rolünün en aza indirilmesini, toplumun büyük ölçüde dünyevileşmesini dile getirir. 
Politik açıdan ise laiklik, 
Egemenliğin kaynağının ilâhîliğini yitirmesini, politik iktidarın meşruiyetinin, ilâhî değil de dünyevî bir temele dayanmasını ifade eder. 
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2.8. Satanizm 

 Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yücelten ve şeytana tapmayı esas alan anlayışlara verilen ad. Geçmişte Yezidîlik gibi 

anlayışlarda ve bazı sapkın çevrelerde görülen şeytanı yüceltme ve kutsallaştırma anlayışı, modern dönemlerde şeytanî 

özellikleri yüceltme şekline dönüşmüştür. 

 Teistik ve ateistik satanizm şeklinde iki tür satanizmden bahsedilmektedir. Geleneksel satanizm de denilen teistik satanizmde 

şeytanın ruhanî varlığına inanılır ve şeytana tapmak öne çıkarılırken, büyü, doğaüstü güçlerle iletişim kurma gibi ritüeller yaygındır. 

 Modern dönemde ortaya çıkan ateistik satanizmde şeytanın ruhanî varlığı kabul edilmez.  

 Günümüzdeki satanistlerde özellikle tüm dinlere ve değerlere karşı olma, muhalefet etme ve başkaldırma yönleri ağır 

basmaktadır.  

 Modern satanistler, şeytanın temel özellikleri olan muhalefet, isyan, başkaldırı gibi davranış kalıplarına önem vermekte, bu gibi 

şeytanî özellikleri 

benimseyerek aykırı, marjinal, uyuşturucuya ve cinselliğe düşkün, şiddete eğilimli bir yaşam biçimini tercih etmektedirler. 

 Satanizmde zaman içerisinde bazı ilkeler, büyük günahlar ve kurallar da oluşmuştur.  

 Satanizmle ilgili metinlerde 11 kural, 9 büyük günah ve 9 temel ilke hâlinde satanizmin öğretileri diyebileceğimiz bilgilere 

rastlanmaktadır.  

 Cinsel sapıklıklar, cinayetler, kara büyü gibi unsurları ayinlerinde kullanan satanistler, özellikle şeytana en yakın hayvan olarak 

gördükleri kedilere özel önem atfetmekte ve ayinlerde kedi kurban etmektedirler.  

 Bakire kızların kurban edilmesi de bir ritüel olarak kabul edilmektedir. 

 Genelde dinleri ve kutsal kitapları reddeden satanistlerde tüm dinlerde yasaklanan intihar, belki de tüm dinlere muhalefet 

etmenin bir göstergesi olarak tercih edilmekte, hatta yüceltilmektedir.87 

 Gizlilik, satanistlerin en çok dikkat çeken yönlerindedir.  

 Satanistlerde gizlilik ve intihar yanında en çok göze çarpan hususlardan biri de şiddet eğilimidir. 

 İnsanlara ve hayvanlara işkence, cinayet gibi şiddet içeren uygulamalar yanında dinlenilen müzikler ve seyredilen filmler de 

şiddet ağırlıklıdır. 

 Gençlerin satanizme yönelme sebepleri arasında ailede sevgi ve ilgi görememek, arkadaş ortamlarından dışlanmak, sağlam ve 

doğru bir din eğitimi almamak, sunulan imkânların bolluğu ve tüm isteklerin yerine getirilmesi neticesinde oluşan tatminsizlik 

sebebiyle daima yeni ve ilginç arayışlara girmek, kendilerini manevî boşlukta hissetmenin getirdiği yönelişlerle doğaüstü 

güçlerle ilgilenmek sayılabilir. 

 Tabiî burada uyuşturucu, cinsellik, kendini bir çevreye ait görme, bir gruba katılma, ilgi görme, dikkat çekme, isyan duygusu gibi 

faktörleri de göz ardı etmemek gerekmektedir. 

 



 

İslam’ın Satanizme Bakışı 
İslam inancına göre şeytan, bir rolün adıdır. Yani kötülüğün…  
Kur’ân’da ilgili ayetlere göre şeytan, kibrin ve başkaldırmanın sembolü olarak tanıtılmaktadır. 
 
2.9. Tenasüh ve Reenkarnasyon 
İslam’da kabul edilmeyen ve özü itibariyle ahirete imanı devre dışı bırakan bir anlayıştır.  
Tenasüh inancını, bütün insanların âdeta ittifakla kabul edegeldiği ruhun ölümsüzlüğü inancının bazı dinlerdeki yansıması olarak görmek 
mümkündür.  
Bir yönüyle insanların ölümü kabullenemeyişleri ve içlerinde yer etmiş olan ebedîlik (bekâ) arzusunun, istikametten saptırılmış bir karşılığı 
olarak da değerlendirilebilir. 
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 Türkçede ruh göçü, yeniden doğuş kavramlarıyla adlandırılan tenasüh, Batı dillerinde reenkarnasyon kelimesiyle ifade edilir.  

 Terim olarak “ölen insanların ruhunun bir hayvan ya da bir insan bedenine girmesi” inancını ifade eder. 

 
Tenasühle reenkarnasyon arasında şu farklar vardır: 
Tenasüh inanışı, ruhların dünyaya gelip gitmelerini ceza ve ödül yaklaşımına dayandırır.  
Reenkarnasyonda ise cezalandırılma veya ödüllendirilme söz konusu değildir.  
Tenasüh inanışına göre ruh, ceza alırsa sonraki bedenlenmesinde dünyaya bir hayvan bedeninde gelebilir.  
Reenkarnasyonda ise tekâmül sürecinde geri dönüş yoktur. 
Tenasüh inancı, daha ziyade Hinduizm merkezli olup, Budizm ve diğer Uzak Doğu dinlerinde kabul görmektedir. Eski Mısır, Yunan, Roma 
ve Kelt geleneklerince de benimsendiği belirtilen bu inanç, günümüzde bütün Hint kökenli dinler, bazı yerli Afrika dinleri, Yahudi Kabala 
geleneği ve Nusayrîlik, İsmailîlik, Dürzîlik ve Yezidîlik gibi mezheplerde kabul edilmektedir. 
Tenasüh, Hint dini düşüncesinde sonsuz ölüm ve yeniden doğuş zincirini ifade eden samsara terimiyle anlatılmaktadır. Bu anlayışa göre 
ruh vardır ve her zaman bir bedenle birlikte bulunur. Ruh bir bedeni terk ederek başka bedenlere girebilir. 
Ruhlar nihai aydınlanmaya kadar sürekli beden değiştirir. Bu değişimlerde belirleyici olan şey bir önceki bedende yapılan işlerin ahlaki 
niteliğidir. Şayet iyi ise yükselme, kötü ise düşüş vardır. 
 
2.10. Kötülük Problemi 

 Bir akım olmamakla birlikte insanların ateizm, agnostisizm, nihilizm gibi inkârcı akımlara yönelmelerinde çok etkili olan 

meselelerden biri de kötülük problemidir.  

 Türkçede kötülük problemi şeklinde ele alınan bu mesele, İslami literatürde şer kavramıyla dile getirilmiş, felsefede ise teodise 

kavramıyla ifade edilmiştir. Klasik kelam kaynaklarımızda kötülük problemiyle ilgili tartışmalarda hüsün ve kubuh kavramları da 

kullanılmıştır.  

 Bu kavramlardan hüsün; güzel olan, sevilen ve rağbet edilen şeyleri anlatırken kullanılır.  

 Kabih ise kötü ve çirkin görülen, sevilmeyen şeyleri nitelemek için kullanılır.  

 Hüsün hem ahlak hem de estetik açısından göze ve gönle hoş gelen, sevilen ve beğenilen hâller ve davranışları, kubuh ise gözün 

beğenmediği maddi şeylerle, duygusal olarak insanı rahatsız eden hâller ve davranışları ifade etmektedir. 

 Kötülük problemi, özellikle günümüzde Allah’ı inkâr etmenin güçlü bir bahanesi olarak kullanılmak istenmekte, âdeta “dünyada 

bu kadar kötülük olduğuna göre demek ki Tanrı yok” safsatası üzerinden ateizme kapı aralanmaya çalışılmaktadır. 

 
2.11. Sahte Peygamberlik 

 Daha Hz. Peygamber’in sağlığından itibaren bazı insanlar peygamberlik iddiasında bulunagelmiştir.  

 Tarih boyunca yalancı, sahtekâr, maceracı ve istismarcı olarak görülen bu insanlara İslam ümmeti, tarihin hiçbir diliminde 

kesinlikle itibar etmemiştir. Sadece İslam dininde değil hemen bütün dinlerde karşılaşılabilen bir durum olarak sahte 

peygamberlik, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir istismar aracı olarak kullanılabilmektedir.  

 Çağdaş tarikatlarda ve new age denilen dinî yaklaşımlarda kurtarıcı rolüyle, mehdî, mesih söylemleriyle öne çıkan ve çoğunlukla 

patolojik geçmişlere sahip olan bu insanlar, maalesef bazı durumlarda azımsanmayacak kitleleri peşinden sürükleyebilmektedir. 

 Sahte peygamberler ve onların etrafında oluşan sahte dinlerden bazıları “Moon Tarikatı” ve “Scientology” örneklerinde 

görülebileceği gibi uluslararası boyuta da ulaşabilmektedir.  

 Her toplumda ve dinde inançları kullanarak istismar eden ve kendilerine menfaat devşiren kişi ve gruplar olmuştur.  

 Dikkatle incelendiğinde bu akımların çoğu sahte maneviyat ve mistisizm ritüellerine ve inanç sömürüsüne dayanmaktadır.  

 İslam dünyasında ilk dönemlerde Müseylimetü’l-Kezzab, Secah, Tuleyha el-Esedî, Esved el-Ansî gibi isimler peygamberlik 

iddiasında bulunmuşlardır. 

 Geçmişte Şia’nın aşırı kolları içinde yer alan Bâtıniyye ve İsmailiyye arasında dönem dönem nübüvvet iddiası canlandırılmak 

istenmiş, bunun son yansıması olarak Bâbîlik, Bahâîlik olarak bilinen akım 1840’larda yeniden bu iddiayla ortaya çıkmıştır.  

 Mirza Ali Muhammed ve onun öldürülmesinden sonra Mirza Hüseyin Ali, resûl oldukları ve İslam Dini’ni neshederek yeni bir din 

getirdikleri söylemiyle Bahâîlik adıyla ortaya çıkmışlardır.  

 Benzer bir yaklaşımla ortaya çıkan bir isim de Hindistan’da Ahmediyye veya Kâdıyâniyye olarak bilinen akımın kurucusu Mirza 

Gulam Ahmed Kâdıyânî’dir (ö. 1908).  

 Bu konuda bir diğer isim “Kur’an’ın matematiksel sistemi var” diyerek “19 Mucizesi” iddiasını ortaya atan ve Amerika’da 

1990’da öldürülen Mısırlı Reşad Halife’dir. 

 
Kelam İlmi ve Güncel Meselelere Dair Bazı Çalışmalar: 
Osmanlının son dönemlerinden günümüze kadar kelam ilminin yöntemini merkeze alan çok sayıda eser yazılmıştır.  
Bu eserler, bazen güncel meselelerin tamamını konu edinirken bazıları da bu meselelerden sadece birisini ya da birkaçını ele almıştır.  
 



 

Kelam ilmi ve güncel meseleler alanında ortaya konulan bu çalışmalardan bazıları şunlardır: 
Kelamın İşlevselliği ve Günümüz Kelam Problemleri: Çağımızda İtikadi Sapmalar ve Kelami Çözümler, Günümüz Türkiye’sinde Kelam 
İlmi ve Temel Sorunları, İşlevsel Kelam İçin Vazgeçilmez Bir Kaynak ve Araç Olarak İnternet, Nasıl Bir Kelam ve Kelamcı gibi sunumların yer 
aldığı 
bu çalışma, bir sempozyum kitabıdır. 24-25 Eylül 1999’da 4. İlahiyat Fakülteleri 
 
Kelam Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Meseleleri ve Koordinasyon Toplantısı’nda ilahiyat fakültelerinin kelam anabilim dallarında 
akademisyenlik yapan hocaların katıldığı bu sempozyumda, kelam ilminin günümüzdeki işlevi ve bazı yeni meseleler değerlendirilmiştir. 
Sempozyumda sunulan bildiriler ve tartışmalar A. Bülent Ünal ve A. Bülent Baloğlu tarafından kitap hâline getirilmiştir. 
 
Tenkîhu’l Kelâm Fi Akâid-i Ehli’l- İslâm: Osmanlının son döneminde yaşayan meşhur kelamcı Abdullatif el-Harputî (1842-1916) tarafından 
Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınan eser, Prof. Dr. Fikret Karaman tarafından “Kelam İlmine Giriş” adıyla günümüz Türkçesiyle yayına 
hazırlanmıştır. 
 
Allah’ı İnkâr Mümkün müdür?: Osmanlının son zamanlarında batıda gelişerek İslam dünyasını etkisi altına alan din karşıtı fikir ve 
hareketlere kayıtsız kalmayan İslam âlimleri bu fikirleri reddetmek üzere çeşitli kitaplar yazmışlardır. Bunlardan birisi de Şehbenderzade 
Filibeli Ahmed 
Hilmi (1865-1914) tarafından kaleme alınan “Allah’ı İnkâr Mümkün Müdür?” adlı eserdir. Eser, materyalizmin ve ateizmin en önemli 
iddialarından olan birisi olan “Allah yoktur.” anlayışını çürütmek ve Allah’ın varlığını ispat etmek amacıyla yazılmıştır. Osmanlı Türkçesiyle 
kaleme alınan eser, daha sonra günümüz Türkçesiyle farklı zamanlarda pek çok defa yayınlanmıştır. 
 
Allah’ın Varlığı: Ülkemizde yetişen önemli kelamcılardan olan Bekir Topaloğlu (1936-2016) tarafından kaleme alınan “Allah’ın Varlığı” 
(İsbât-ı 
Vâcib) adlı eser, Allah’ın varlığı konusunu klasik âlimlerden günümüze ele almaktadır. Eserde Allah’ın varlığı konusunda kullanılan deliller 
ilmî ve felsefi ölçülere göre bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Allah’ın varlığı konusunda Kur’an-ı Kerim’in üslubu ile bazı İslâm âlimlerinin 
ve matematik, biyoloji, tıp, kimya gibi alanlarda derinleşen makul bilginlerin yöntemindeki benzerliğe dikkat çekilmiştir. 

 
 
 
 


