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EHLİ SÜNNET MEZHEBİ VE GÖRÜŞLERİ
EHLİ SÜNNET

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünneti ile sahabe ve onun yolunda olanlara “Ehl-i Sünnet” denir.
Ehl-i Sünnet, İslâm âleminin büyük çoğunluğu (% 93 civarında) tarafından kabul edilen itikâdî hak
mezhebin adıdır.
Bu mezhebe Ehl-i Sünnet ismi verilmesinin sebebi, Peygamberimiz (s.a.v.)’in şu hadîs-i şerîfidir:
ٍ علَى ث َ ََل
َّللاِ َم ْن ُه ْم
َ س ُم َح َّم ٍد ِبيَ ِد ِه َلتَ ْفتَ ِرقَنَّ أ ُ َّمتِي
ِ س ْب ِعينَ ِف ْرقَةً َو
َ ان َو
َ ث َو
َّ سو َل
ُ س ْبعُونَ ِفي النَّ ِار قِي َل يَا َر
ُ َوالَّذِي َن ْف
ِ َ اح َدةٌ فِي ا ْل َجنَّ ِة َوثِ ْنت
ُقَا َل ا ْل َج َماعَة
“...Muhammedin canı (kudret) elinde bulunan (Allah)’a yemin ederim ki, benim ümmetim muhakkak
yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka Cennet’te ve yetmiş iki fırka ateştedir.” Ya Resûlallah! Cennette
olan fırka kimlerdir? diye soruldu. O, (sahabîlerin yolunda olan Ehl-i Sünnet) cemaattir, diye cevap
verdi.”1
Ehl-i Sünnet; bazı değişik isimlerle de anılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: “Ehl-i -Hadis ve
Sünnet”, “Ehl-i Sünnet ve İstikâmet”, “Ehl-i Cemaat”, “Fırka-i Nâciye” ...
Ehl-i Sünnet, doğrudan doğruya Kur’ân ve Sünnetin özüne ve aslına sahip çıkan cumhurun
(çoğunluğun) takip ettiği hak yoldur.2

EHL-İ SÜNNETİN GÖRÜŞLERİ:
1) İman, Allah'ın varlığını ve birliğini, resullerin Allah’tan getirdiklerini toptan
dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir. İman, mahiyet olarak artmaz ve azalmaz, fakat derece bakımından
azalır ve artar.
2) Mü’minler, tevhid ve iman bakımından birbirlerine eşit, ancak amel bakımından
birbirlerinden üstündürler.
3) İman esasları, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, öldükten sonra dirilip hesap
vermeye, hayrıyla şerriyle ve tatlısıyla acısıyla kadere inanmaktan oluşur.
4) Allah bir tekdir, ondan başka ilah yoktur, o hiç bir şeye muhtaç değildir. O, eş ve çocuk
edinmemiştir.
5) Allah'ın isimleri vardır, fakat bunlar Allah'tan başka şeyler oldukları söylenemez. O, bilir,
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2 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi- C.1, Sh.351-354

Rıdvan Dersi 210 - 04.03.2018

1

RIDVAN DERSLERİ
işitir, görür ve güç sahibidir. Allah'ın bu isim ve sıfatları kulların sıfatlarına benzetilemez.
6) Hz. Muhammed, O'nun resulü, nebisi ve kuludur.
7) Kur'ân Allah kelamıdır ve mahluk değildir.
8) Yeryüzünde meydana gelen hayır ve şerrin hepsi Allah'tandır ve bütün her şey O'nun
dilemesiyle olur.
9) Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Kulların iyi ve kötü fiillerinin hepsini yaratan Allah'tır.
Kullar, hiç bir şey yaratmaya muktedir değildir.
10) Mü’minleri, itaatine muvaffak kılan, kâfirlerin ayağını kaydıran Allah'tır.
11) Mü’minler, gözleriyle ayı gördükleri gibi kıyamet gününde de Allah'ı göreceklerdir.
Kâfirler ise, onu göremeyeceklerdir.
12) Kıble Ehli'nden hiç kimse, zina, hırsızlık ve benzeri işlediği günahları dolayısıyla tekfir
edilemez. Büyük günah işlemiş olsalar bile, imanları dolayısıyla mü’mindirler. Tevhid ve ihlas üzere
öldüğü takdirde Allah dilerse onu affeder; dilerse günahı kadar azap eder ve onu ebedi Cehennemde
bırakmaz.
13) Büyük günah sahibinin, cehennemlik olduğuna, tevhid ehlinin de, cennetlik olduğuna
hükmedilemez. Bunların durumu Allah'a havale edilir.
14) Allah'ın Rasûlü'nün şefaati ve kabir azabı haktır. Şefaat, büyük günah sahipleri içindir.
15) Havz, Kevser, Sırat, Allah'ın kullarını hesaba çekmesi haktır.
16) Allah'ın nebisine ashab olarak seçtiği ilk Müslümanlara saygılı olmak, onları büyük ve
küçük hataları dolayısıyla eleştirmemek, onlara sebbetmemek.
17) Ashab'ın en faziletlileri sırayla Hz. Ebû Bekir (13/634), Hz. Ömer (23/644), Hz. Osman
(35/656) ve Hz. Ali (40/661)'dir. Hz. Peygamber'den sonra, insanların en faziletlileri de, bu dört
halifedir.
18) Bayram namazları, cuma ve cemaatle kılınan diğer namazlar, her ahlaklı (berr) ve hatalı
(facir) imamın arkasında kılınabilir.
19) Mestler üzerine mesh sünnettir ve hem seferde hem de mukim iken uygulanabilir.
20) Müslüman yöneticilerin başarılı olmaları(salah) için dua edilir.
21) Mi'rac haktır.
22) Münker ve Nekir haktır.
23) Ehl-i Kıble'den ahlaklı veya ahlaksız herkesin Cenaze namazı kılınır.
24) Cennet ve cehennem haktır, ikisi de yaratılmıştır.
25) Kıyamet, şüphesiz olacaktır.
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26) Ölen de öldürülen de eceliyle ölür. Her yaratılmışın bir eceli vardır.
27) Kulların sahip olduğu rızıkların hepsi, ister haram ister helal olsun, Allah'tandır.
28) Cemaatten ayrılmamak, birlik ve bütünlüğü bozmamak gerekir.
29) Bütün Peygamberler küçük-büyük günahlardan, küfür ve çirkin hilelerden masumdurlar
(uzaktırlar)
30) Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın habibi, resûlü ve nebisi, seçkin ve
tertemiz kuludur. Kendisinden sonra ne bir rasul ne de nebi gelmeyecektir.
31) Peygamberlerin mucizeleri ile evliyânın kerâmetleri haktır.
32) Akıl ve mantık öne sürülerek Kur’ân ve Sünnet üzerine yorum yapılamaz, heva ve hevese
göre hüküm çıkarılamaz.
33) Ölüler, dirilerin duâsından, sadaka ve haclarından faydalanırlar.
34) Mushaflarda yazılı olan ayetler ve sureler hem lafzı hem manası itibariyle Kur’ân’dır.
35) Hiçbir sevgi ve muhabetullah Allah’ın emirlerini iskat edemez (düşüremez).
36) Mü’min, son nefesteki hali için Allah’tan korkmalıdır.
37) Mü’min, Allah’ın rahmetinden ümidini kesmemeli, azabından da emin olmamalıdır.
38) Her kim olursa olsun birine ilâhlık hükmü yüklemek şirk ve küfürdür. Kimin kabri olursa
olsun ondan, hastalar için şifâ, fakirler için servet, çocuğu olmayanlar için çocuk gibi şeyler istemek
haramdır. Çünkü bunları kullar değil, ancak Allah verir.
39) Bir başkan tayin ve tesbiti müslümanlar üzerine farzdır. Tayin ve tesbitin yolu istişâre
(şûrâ), seçme ve biâttır. Başkanın masum (günâh işlemekten beri) olması şart değildir.
40) İslâm’ı kabul etmiş, ibâdetinde kıbleye yönelen (Ehli-Kıble) kimseler, ancak şunlardan
birini yapmakla tekfir olunur, dinden çıktıklarına hükmolunur:
1. Allah’ı inkar etmek,
2. O’na ortak ve eş koşmak,
3. Peygamberliği ve peygamberi inkâr etmek,
4. Tevâtür yoluyla sabit olmuş, herkes tarafından bilinen veya bilinmesi gereken dinin
emirlerinden birini inkâr etmek,
5. Haramlığı veya helalliği, kesin nâssla (âyet- hadisle) sâbit olan, helâl’a haram,
harama da helâl demek ve böyle inanmak.3

3 Fıkıh Usûlü, Hayreddin Karaman Sh. 35-36
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Alınacak Dersler:
1. Ehl-i Sünnet ana yoldur. Bu yolun bir tarafında Kur’an, diğer tarafında Sünnet bariyerleri
vardır. Bu bariyerlerin hükümleri, mü’minler için kilometre taşları gibidir. Yolu
kaybetmemek için bunlara tabi olmak gerekir.
2. Ehl-i Sünnete tabi olmak, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine tabi olmak ve sahabenin
yolunda olmaktır.
3. Ehl-i Sünnet itikadını tahrif etmek, müslümanların sahih itikadını bozmak için planlı,
programlı ve maksatlı yapılan çalışmalar konusunda dikkatli ve uyanık olunmalıdır.
4. Ehl-i Sünnete tabi olan her müslümanın, Ehl-i Sünnetin görüşlerini iyi öğrenmesi ve
kurulan tuzaklara düşmemesi gerekir.

Tavsiyeler:
1. Bu dersi aile fertlerimizle de paylaşalım.
2. Teşkilatımızın kendi yayınevi tarafından çıkarılan Ehl-i Sünnet kitabını okuyalım.
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