           İBNİ TEYMİYENİN İSLAM AKAİDİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ                                                                
                           GİRİŞ         
     İbni Teymiye, nasıl bir Allaha iman edilmesi gerektiğini şöyle açıklamıştır. Ona göre Allaha iman kapsamına giren şeyler; Tahrif, Ta’til ve Tekyif (nasıllık) ve temsil (yaratıklara benzetme) olmaksızın Kuranda vasıflandırdığı ve Resulullahın O'nu nitelediği üzere iman etmektir.(1)
    Allaha imanı bu şekilde tarif ettikten sonra, mensubu olduğu selef ekolünün akide konusundaki görüşlerinin doğru olduğunu ifade etmiştir. Akide konusunda olduğu gibi diğer dini konularda da Allah ve Resulünün her şeyi anlatığını ve tebliğ ettiğini aşağıdaki gibi ifade etmiştir. Selefin dışındaki kelami ekol ve filozofların görüş ve düşüncelerini de şiddetle eleştirmiştir.
    Allah kendisine iman ve Allah'ı bilme hususunu karışık ve şüpheli bırakmış olması imkânsızdır. Allah için vacip olan esma-ı Hüsnayı ve yüce sıfatları onun hakkında caiz olan ve caiz olmayan şeyleri açık olarak belirtmemiş olması aklen de dinen de muhaldir. Allah'ı bilmek dinin temeli ve hidayetin esasıdır. Hz peygamber ümmetinin nasıl abdest bozacağına varıncaya kadar her şeyi öğretmiş ve tebliğ etmiştir.  Hiç kimse Hz. Peygamber, Allah’ı ve onun sıfatlarını yeterince anlatmadı diyemez. Aynı şekilde hiç kimse Hz peygamberin gönderildiği sahabe nesli sonra onları takip eden ikinci ve üçüncü neslinin Akide konusunu bilmemiştir. Ya da anlatmamıştır demesi mümkün değildir. Çünkü bunun karşıtı ya bilmemiş ya da anlatmamıştır ki buda hak olmayana inanmak ya da doğru olmayanı söylemek demektir. Her ikisi de yanlıştır.(2)  
    Akide konusunda selefin yolunun doğru olduğunu her fırsatta dile getiren ibni teymiye özellikle Allahın sıfatları konusunda kelamcıları tenkit etmiştir. İbni Teymiye büyük hama fetvasında sonraki kelamcıların seleften daha bilgili olmadıklarını dile getirerek, bunların selefin kıymetini bilmediklerini şu sözleriyle dile getirdiklerini ifade eder. Selefin yolu ise daha selametli halefin yolu ise daha bilgece ve daha hikmetlicedir.(3)  
     Haleften maksat Filozofların ve felsefe yolunu izleyenler olduğunu, yolunu ve metodunu selef yoluna üstün tutmuşlardır. Bu bidatcılar, selefin yolunun Kuran ve Hadisin salt lafızlarına inanmak olduğunu, anlamlarını kavrayamamak olduğunu sandıkları için selefi, Allahın haklarında” onlardan (ehli kitaptan) bazı ümmiler vardır ki kitabı bilmezler sadece bazı kuruntuları taşırlar” (4) Buyurduğu ehli kitap ümmileri gibi kabul ettiklerini ifade ederler.  
 1-) El Akidetul Vasitiyye s,37  
 2-) İbni Teymiye Falliyatı Cilt. 5.13                                                                                                                                                                                                                             
 3-) İbni Teymiye Falliyatı Cilt. 5. s,14
 4-)Bakara Suresi 78.ayet  
      Halefin yolunu ise çeşitli dil ve mecaz oyunlarına kapılarak delillerin hakikatlerinden uzak manalar çıkarmak olduğunu düşündükleri ortadadır. Bütün bunların sebebi, filozof ve felsefecilerin aslında bozuk şüpheleri sebebi ile gerçekte nasların işaret ettiği herhangi bir sıfatın olmadığına inandıklarıdır. Halef ile selef yolları arasında tereddütte kaldılar. Bu batıl ikilem, akli fesad ile nakli inkârdan müteşekkil bir tenakuza dönüştü. Böylece sıfatları nefyeder duruma düştüler. Dayanaklarının apaçık olduğuna düşündükleri şeyler aslında şüphelerinden ibaret olan akli hususlardı. Nakli konusundaki delilleri ise nakli tahrif edip söylenenleri yerlerinden oynatmaları idi. (5)
      İbni Teymıye, Kelamcıları acımasızca eleştirerek Allahın şu sözünün kelamcıların durumunu güzel ifade ettiğini söyler.(6) “Baksana şunlara kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını iddia ediyorlar, bir taraftan da hakem olarak tağutlara başvurmak istiyorlar, oysa kendilerine tağutu reddetmek emredilmişti. Şeytan da onları iyice saptırmak istiyor. Onlara Allahın indirdiğine ve peygambere gelin denince o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün ya nasılmış elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen sana geldiler de biz sadece iyilik olsun uzlaşma sağlansın istedik diye Allaha yemin ediyorlar.”(7)           
    Onları (kelamcıları) Allaha, peygamberine ve sünnete çağrıldıklarında bunlardan yüz çevirerek diyorlar ki Tuttuğumuz bu metot sayesinde daha güzel bilgi ve amel geliştirmek akli delillerle nakli delilleri uzlaştırmak istedik derler. (8) Sonra delil dedikleri şeylerin çoğunu genellikle müşrik ve gayrimüslimlerden aldıkları şeylerdir. İbni Teymiye bu görüşlerini şöyle bir ortamda dile getirdiğini görüyoruz '' İslam memleketi moğolların istilası devrinde alt üst olduğu sıralarda şiiler ortalığı boş buldular. Bu gibi durumlarda ruhlardan dini hisler kabarır ve tarikatlar temayül eder. Bu psikolojik tesirler memlekette tarikatlar şeyhler ve istismarlar çoğalmış şiiler kuvvetlenmiş dini münakaşalar artmıştı; Kelam tamamıyla felsefi bir renk almıştı işte bu ortamda yetişen İbni Teymiye Ahmet Bin Hanbelin yolunu tuttu. Selef yolunu savundu Kelam sistemine hücum etti. Tasavvufu red etti batıniliği ilhad, şiiliği delalet saydı. Ahmet B.Hanbelin yolunu yeniledi. (9)                                                                                                                                                                                            

5-) İbni teymiyye külliyatı c.5 s.15
6-) İbni teymiyye külliyatı c.5 s.21
7-) Nisa suresi 60-62 ayetler
8-) İbn teymiyye külliyatı c.5 s.21
9-)İslam akaid sisteminde glişmeler Yusuf ziya yörükan s. 90

         Fakat İbni Teymiye fakih biriydi zamanın ihtiyaçlarına göre fetva verirdi. Selefin yolunu takip ettiği halde seleften ve Ahmet B. Hanbelden ayrıldığı yönleri vardır. Allahın zafı ve sıfatları hakkındaki ayetleri ve sahih zahiri manalarıyla alır ve savunurdu. Temsile gitmezdi tevili kabul ederdi aklı ve nakli iki ayrı kuvvet veya biri birlerine zıt gibi almaz. Akıl delildir. Fakat şerrin içindedir. Naklin karşısına konulmaz. Özellikle Kadı Ebu Bekir Bakıllaniden beri söylenen '' Nakil delillerle akli deliller çakışınca akıl tercih olunur.'' Sözünü fahreddin er-Razinin ve tabilerinin bir külli kanun haline getirdiğini bazılarınında sem'i deliller yalan ifade etmez davasını bir kaide haline getirdiklerini dile getirerek bunları red eder ve sem'i delillerin yakin ifade ettiğini söyler. Eğer akıl bir hükmü idrak etmezse kusur hükmün değil aklındır. Esas din nakildir. Akıl idrak ve tasdik edicidir. Akıl ile nakli uygunluğu esasına dayanarak mantık ve felsefeyle karışık olan kelamı red eder. Yukarıda belirttiğimiz gibi Allahın zatı ve sıfatları konusunda ibni teymiye Selefi ve Ahmet Bin Hanbelî savunur görüşlerinin doğruluğunu kabul eder bunun dışında Allahın sıfatlarıyla ilgili ayet ve hadisler hakkında söylenmesi mümkün olan altı görüşü belirtir. Selefin görüşünü doğru kabul eder. (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
             ALLAHIN ZATI VE SIFATLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ                                                                                                   
     Sıfatlar konusunda selef Allahın bizzat kendisi ve Resullerinin gerek isbet gerekse nefyetme açısından vasıflandırdıkları şeylerle vasıflandırılmasıdır. Kendisinin kendisi hakkında isbat ettiğinin kabul edilmesi ve nefyettiğininde red edilmesidir. Yani selef Allahın kendisi için isbat ettiği sıfatları olduğu gibi kabul etmişler kendisi hakkında nefyettiği şeyleride ne isimlerini ne de ayetlerini inkâr etmeden reddetmişlerdir.(11) 
    Zira Mutezile ise Allahın isimlerini kabul eder. Fakat sıfatların ihtiva ettiklerini red eder. (12)Selef'in Allah'ın isimleri ve sıfatları hakkında kabul ettikleri bazı prensipler vardır ki bunların başında Allah isimlerinde ve sıfatlarında yaratıklara benzememesidır. Yaratıklara benzemeyi red eder .(Allah isim ve sıfatlardan yaratıklara benzemez). Bu sebepledir ki Allah kendini bir takım isimlerle isimlendirirken sıfatlarını da başka isimlerle isimlendirmiştir. Kendisini isimlendirdiği isimler ona hastır. Kendisine nisbet edildiklerinde hiç kimse bu isimlerinde ona ortak olamaz. Yaratıklarından bazılarını da kendilerine izafe edildiklerinde onlara has birtakım isimlerle isimlendirmiştir ki izafe ve tahsis edilmeleri kaldırıldığında o isimler biri birlerinin aynıları olur. 

10-)İslam akaid sisteminde glişmeler Yusuf ziya yörükan s. 92-93
11-) İbni teymiyye külliyatı c.3 s.12 
12-) İbni teymiyye külliyatı c.3 s.17
    Ancak iki ismin birbirlerinin aynı olması ismin işaret ettiği şeylerin biri birlerine benzemeleri izafetle tahsisten soyutlanarak hak üzere söylediklerinde aynı olmaları her ikisinin aynı oldukları anlamına gelmez izafet ve tahsisle birlikte de isimlendirilenlerin biribirlerine denk olmaları gerekmez(13) örneğin Allah kendisini '' Aziz '' diye isimlendirerek '' O öyle Allahtır ki...  Azizdir cebardır mütekebirdir (14) Bununla birlikte bazı kullarını da aziz diye isimlendirirerek şöyle buyuruyor ''Azizin karısı da şöyle dedi'' (15) Ama buradaki aziz Allah olan Aziz değil Azizin karısı kastedilmiştir. Bunlar biribirlerinden çok farklıdır bu durum Allahın bütün sıfatları için geçerlidir.(16)                                                                                                                                                                                                        
              ALLAHIN SIFATLARINDA BÜTÜNLÜK                                                                                                                                                     
     İbni Teymiye , '' Allah hayat ile Hayy; ilim ile Âlim; kudret ile kadir; işitmek ile Semi; baser ile Basir; kelam ile mütekelim; irade ile Murid '' ise Allahın sevmesi ve rızası gazabı ve hoşnutsuzluğuna karşı çıkmak ve bunları mecaz olarak kabul etmek yanlıştır. Kulların iradesi nasıl onlara yaraşan bir irade ise, Allahında kendisine yaraşan bir iradesi vardır '' kabul ettikleri halde aynı şekilde mahlûkatın kendilerine yaraşan bir sevmesi ve gazap etmesi varsa Allahın da kendisine yaraşan bir sevmesi ve gazap etmesi vardır.(17)
    Kısacası Allahın bütün zati, subuti ve haberi sıfatları, bir bütün olarak kabul ediyor. Varlıklar da bulunan benzeri sıfatları mahiyet ve mühteva itibarı ile aynı olamayacağından mahzurlu görmüyor ve bu durumu çeşitli akli ve nakli delillerle savunuyor. Yani kendine has olan özelliklerde yaratık, Allaha ortak olamaz. Eğer ortaktır denirse tescim ve teşbihe düşülmüş olur ki bu da red edilir. Hâlbuki mutezilerin tescim ve teşbihe düşmemek için red ettiği hem aklen hem de naklen sabit olan hususlardır. Teşbih ve tescim değildir. Veya iki şeyin bazı isim ve sıfatlarla ortak olması nakli ve akli delillerin red ettiği teşbih ve benzetme değildir (18) 
   İbni Teymiye sıfatların teadüdünü ( mutezilenin hilafına) kabul etmez. Allahın ilim, kudret ve irade sıfatlarını sıfatların teadüdü gerekçesiyle kabul etmeyenler, Allahın varlığını mutlak olarak kabul ederler. O mevcuttur.
 13-)İbni teymiyye külliyatı c.3 s.18
  14-) Haşır haşır Suresi 59 ayet         
  15-) Yusuf Suresi 51 ayet
  16-) İbni teymiyye külliyatı c.3 s.20
  17-) İbn teymiyye külliyatı c.3 s.25
  18-) İbn teymiyye külliyatı c.3 s.48-49 
 
    Akıllıdır akılla idrak edilir, âşıktır maşuktur lezizdir, tadılır ve lezzetlidir diyorsunuz hâlbuki bu sözlerin arasında mahiyet farkı yoktur (19)                                                                                                                                             
                 ALLAHIN ZATI VE SIFATLARI 
     Allahın sıfatları hakkında söylenenler zatı hakkında söylenenlerin aynı olmalıdır, nasıl ki Allahın zatı konusunda onun eşi benzeri yoksa sıfatları ve fiilleri konusunda da onun benzeri yoktur. Zatlara benzemeyen gerçek bir zat olunca, zatı da diğer sıfatlara benzemeyen pek çok sıfatlarla vasıflanmıştır. Şayet denilse ki '' Rabbimiz dünya göğüne nasıl iner? '' şeklinde bir soruya '' Allahın zatı nasıldır? '' diye bir soru ile cevap veririz. Eğer '' ben o'nun nasıl olduğunu bilmem '' denecek olursa o zaman '' biz de inişinin nasıllığını bilmeyiz '' diye cevap veririz. Çünkü bir şeyin sıfatının nasıllığını bilmek, kendisinin nasıllığını bilmeyi gerektirir. Sıfat mevsufun ayrıntısıdır. Ve ona tabidir.(20) 
      Burada ibni teymiye selefin Allah'ın zatı ve sıfatları hakkındaki görüşlerini dile getirerek Allah'ın zatı ve sıfatlarının bilindiğini fakat keyfiyetinin bilinemeyeceğini ifade ediyor.
      İbni teymiye Selefin görüşlerini benimsemiyenlerini eleştirirken şöyle demek istiyor Reddettiklerini hangi gerekçelerle red ediyorlarsa, aynı gerekçe Kabul ettikleri şey için de geçerlidir.Bunu tersini çevirip ifade edecek olursak kabul ettikleri için ileri sürdükleri gerekçe red ettikleri için de geçerlidir denilebilir. İbni teymiyye, Allah'ın zatı ve sıfatları konusunda,dikkaat edilmesi gereken bazı kuralların olduğunu ifade etmiştir.Bu kuralları şöyle sıralamak mümkündür.
      1- ) Allah’ın bazı sıfatlarının kabul edilip bazılarının inkâr edildiğini belirtikten sonra, Allah'ın herşeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi, herşeyi duyması, görmesi ve benzerinin belirtilmesi kabul edilmesinin ispatıdır. 
      2- ) Naasları değiştirmeden, olduğu gibi inanmak gerekir. Resulullah'ın Allahtan getirdiği sadık haberlere manasını anlayalım anlamayalım inanmak zorundayız. Çünkü o ne söylerse doğru söyler. Bu sebeble Kuran ve Sünnet ne derse her müslüman ona inanmak zorundadır. Bilindiği gibi naslarda yön lafzı red edilmiştir. Oysa yüksekte oturmak( istiva) üstte olmak kendisine yükselme ve benzeri şeyler naslar da vardır. Yine bilindiği gibi yaratan ile yaratılanlardan başka varlıklarda yoktur. Yaratıcı yaratılmışlardan ayrıdır; ne yaratıklar içinde onun zatından bir parça ve ne de onun zatında, yaratıklardan bir parça vardır.Evet Allah göklerin fevkinde arşın üzerinde ve yaratıkları dan ayrıdır (21) 
19-) İbni teymiyye külliyatı c.3 s.30
20-) İbni teymiyye külliyatı c.3 s.31
21-) İbni teymiyye külliyatı c.3 s.44 
     3-)Nassın zahiri ne itibar etmek gerekir Allah'ın kendisini nitelediği sözlerden küfür ve sapıklık anlaşılamayacak, kadar alim ve sözlerini yerinde kullananıdır. Zahir kelimesi, bir kaç anlam da kullanılıyor. Sonra kişi nasların zahirinden maksadın, yaratıkların sıfatlarına veya onların hususiyetlerinden birine benzetme olduğunu söylüyorsa, bu red edilir.Kelimenin zahirini bozuk bir manaya yorumlanarak, böylece nas zahir manaya aykırı bir  şekilde tevile muhtaç duruma düşüyor.Görüşlerince onu batıl gördüklerinden lafzının zahiri olan gerçek manayı red ediyorlar. (22) 
    4-)Nasların teşbih ,ifade ettiğini öne sürenler hata etmişlerd ir. Insanların pek çoğu Allah’ın, bazı sıfatların, çoğunun yada tamamının yaratılmışların sıfatlarına benzediğini zanneder.Sonra bu anlayışını nefyetmek için ört hataya düşer 
    A- Naslardan anladığını yaratılmışların sıfatlarına benzetmesidir.Böylece nasların kastettiği hususun teşbih ve temsil olduğunu zanneder.
    B-Kendi anladığını nasların manası olarak düşününce bunları nef yedince naslar delalet etmekte oldukları Allah'a layık olan sıfatların isbatı konusunda işlevsiz kalacaktır .
    C- Bunu yapanlar herhangi bir bilgisi olmaksızın bu sıfatları nefyederler Allah'a layık olan husus bir işlevsiz kılmış olmaktadır   
   D-Allah'ı ölülerin ve cansızların ya da var olmayan şeylerin sıfatlarını temsil etmekle vasıflamaktır. (23) 
    5 -Allah'ın kendisini tasvif ettiği hususların manası bilinir.Fakat keyfiyeti bilinmez.Biz Allah'ın bize haber verdiklerinin bir yönünü bilip bir diğer yönünü bilmeye biliriz.Kuran-ı kerim'de bunun çok örneği vardır. Sana kitabı indiren o'dur.Onun bazı ayetleri muhtemdir ki bunlar kitabın esasıdır.Diğerleride müteşabihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih âyetlerin peşine düşerler.Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir.İlimde yüksek payeye erişenler ise ona inandık; hepsi rabbimizin tarafındandır derler.( bu inceliği) ancak akli selim sahipleri anlar.( 24) buyurmuştur. 
      Ümmetin selefi ve halef'in çoğunluğu, ‘’ onun tevilini ancak Allah bilir.’’ İbaresinde durak olduğu görüşündedir. ibni teymiye tevilin üç anlamının olduğunu kabul eder. 
Fıkıhçılar da bunu kabul eder.Tevil; bir delil sebebiyle lafzı tercihe sayan olan manadan tercih edilmeyen zayıf manaya çekmektir. 
22) - Tevhit Risalesi ibni teymiye s.54
23)- Tevhit Risalesi ibni teymiye s.60
24)-Ali imran suresi 7. ayet
      Sıfatlara ilişkin nasların tevili veya tevilin terk edilmesi bunun iyi mi kötü mü hak mı yoksa batıl mı olduğu konusunda görüş bildiren kelamcıların çoğunluğu tevil ile bunu kastederler 
Anlamı ise tefsir anlamında kullanılmış kur'an'ı teşkil ederler bu anlamda algılamışlardır .
Tevilin üçüncü anlamı ise sözün sonuç itibariyle işaret ettiği hakikattır işte bu sebeple muhkemle  amel edilir müteşabih olanlara iman edilir (25)   
    Allah Kuranın tamamının hem muhkem hem de müteşabih başka bir yerde de bir kısmının muhkem bir kısmının müteşabih olarak beyan etmiştir. Önemli olan bununla neyi kast ettiğini bilmemiz gerekir diyor.Kuran Hud suresi Birinci ayete kuranın hepsinin Muhkem Zümer suresi 23.ayette hepsinin müteşabih olduğunu bildirmiştir.Sağlam olması yönüyle Kuranın tamamı muhkemdir( 26)
        Bütün kuranın müteşabih olduğu meselesine gelince bundan maksat’’ eğer( Kuran) Allah'tan başkası tarafından olsaydı onda birbirini tutmaz çok şey bulunurdu’’ (27)  ayetinde red edilen biri birini tutmamanın zıddıdır. Buradaki tutmama ise siz birbirini tutmayan sözler içindesiniz ondan döndürülen döndürülüyor( 28) söz konusu edilen birbirini tutmamadır
       Teşebüh benzemez sözün biri birine duğrulayacak şekilde benzer ve uyum içerisinde olmasıdır.Bir şey emrediyorsa başka bir yerde tersini emretmiyor.Aksine ya aynısını ya benzerini veya gerektirdiklerini emrediyor. Olumlu için söylenen şey, olumsuzluk içinde söylenebilir. Bir şeyi red ediyorsa da başka bir yerde kabul etmiyor.( 29) Kuranın tamamını şamil ‘’ müteşabih’’ olma ile ‘’ muhkem olma’’ durumları biri birilerine ters değil aksine biribirilerini doğrular durumundadırlar. Çünkü sağlam muhkem de birbirini doğrular ve birbirleri ile çelişmez  ibni teymiye ahmet bin hanbel'in de tevilini kabul ettiğini söyler.(30) (tevilin sıfatlarla olan ilişkisi)
      6- Sıfatlar konusunda teşbihi reddetmek yeterli değildir.Ibni teymiye Allah'ın sıfatları konusunda teşbihi red etmenin yetmeyeceğini bunun yanında, temsil ve ‘’muattili’’ de red edilmesi gerektiğini ifade ediyor. 
      
  25-) Tevhit Risalesi ibni teymiye s.65-67
  26-) İbni teymiyye külliyatı c.3 s.57
  27-)Nisa Suresi 82.Ayet
  28-)Zariyat Suresi 8-9 Ayetleri
 29-)İbni teymiye külliyatı c.3.s.58
 30-)A.G.E. CİLT.3.S.59-62
      Allah hakkında kemal sıfatlar kabul edilip, bu sıfatlarda başkasının ona benzerliği reddedilince, benzerlikde (mumaselet) de reddedilmiş olur. Allah'ın hususiyetlerinden olan bir şeyde herhangi bir şeyi ,  ona ortak koşmamaktır. Allah'ı hiç kimsenin denk olmayacağı bir şekilde , kemal sıfatlarıyla vasıflanmıştır.
      Şayet bir şey başka bir şeye bir yandan benziyorsa bu bakımdan o şey hakkında caiz olan kendisi hakkında da caiz, vacip olan kendisi hakkında da vacip olur. Denilecek olursa şöyle cevap verilir diyelim ki durum böyledir fakat ortak miktar Allah hakkında mümteni( imkansızı) olanı ispat etmiyor ve hak ettiğini kaldırmıyorsa imkansız değildir. Mesela Allah vardır. Diridir. Alimdir. semi'dir. denildiği halde bazı yaratıklarına da diri denilmesi gibi. Buna dayanarak Allah hakkında mevcut, diri alim olması yönünde o yaratıklar hakkında da caiz olan ,kendisi hakkında da caizdir. Denilecek olursa ,onlara şöyle denilir bu ortak miktar Allah için imkansız değildir. Çünkü bu miktar ne sonradan bir değişikliği ne mümkünlüğü ne bir eksikliği ne de rablik sıfatlarına aykırı düşen bir durumu gerektirir der. Çünkü buradaki müşterek miktar mutlak bir külli olup onlada birini has değildir. Dolayısıyla ne mümkün muhdese has olan Şeyde ne de vacip ve kadime has olan şey de aralarında bir ortaklık vardır .yani onlardan birine has olan bir şeyde diğerinin ona ortak olması imkansızdır. şayet ortak oldukları miktarda kemal sıfatlar varsa ve bunlarda her ikisinin de özelliklerine işaret eden bir şey bulunmuyorsa bu kabul edilir.Hatta bunu kabul etmek varlığın gereklerindendir.Bunu ret etmek her mevcudun vücudunu işlevsiz kılmış olur. 
    Cehmiye, Allah'a şey denilmesini bile reddederek ortak miktarı kabul etmediğinden genel  işlevsiz bir Allahı kabul etmiş olur. Çünkü bir şeyi kabul eden onun gerektirdiklerini de kabul etmek zorundadır.Allah'ı kabul eden onun gerekleri olan sıfatları da kabul etmek zorundadır.   
     Allah sadece benzetme( teşbihi) ret etmekle yetinilmez yoksa Allah hakkında imkansız olan sayısız uzuv ve fiillerle nitelendirilir.Allah hakkında imkansız olanların ret edilmesi gerekir. Bunu bize nakil bildirmiştir. 
     Nakil, Allah hakkında esma i hüsnayı ve kemal sıfatlarını ispat etmiştir. Bunun zıddı olan herşeyi denklik ve benzerliği red ettiği gibi reddetmektedir.Bir şeyin ispatı o şeyin zıttını red etmek olduğu gibi zıtının gerektirdiklerini red etmeyi de ifade eder. Akıl bunu kavrar .Aynı şekilde reddedilenin zıtının sabit olduğunu da bilir. Başka bir ifade ile iki zıttın birinin ispat edilmesi değerinin ve onun gerektirdiği hususların reddedilmesini de gerektirir.
    Akıl Allah'ın dengenin ve adaşının bulunmadığını ve ona benzer hiçbir şeyin olmadığı nakli ile sabit olan hususları akılda kabul eder Allah'ın hakikatı ile yaratıkların hakikatı arasında bir denklik bulunmuş olsaydı , biri hakkında mümkün olan diğer hakkında da mümkün olurdu .Veya biri hakkında imkansız olan diğeri hakkında da imkansız olurdu.Bu durum da aklın kabul edeceği bir şey değildir

     .Bu konuda sabit olduğunu bildiğimiz hususlar kabul eder nefyedildiğini bildiğimiz da  red  ederiz nefiy konusunda herhangi bir bilgimiz olmadığı konulardan da susarız(31)
      7- Naklin bildirdiği birçok şey akılla da bilinir.Kuran-ı Kerim aklın delil olarak aldığı şeyleri açıklamakta olup onlara rehberlik edip dikkat çekmektedir Allah Kur'an'da birçok  yerde bu metodu uygulamaktadır.
   O kitabın da kendisine birliğine kudretini ilmini ve benzeri durumlarına işaret eden deliller açıklamış ,ortaya koymuş ve böylece insanlara rehberlik etmiştir. Peygamberlikle , ölümden sonra dirilme ile ve bunun imkan dahilinde olduğu ile ilgili deliller beyan edilmiştir. Bunu yaparken hem dini yönden haber vermiş hem de kendilerine delalet eden akli delileri zikir ederek beyan etmiştir. Bir çok kişinin düştüğü hatta , Kur'an ve Sünnetle çeliştiklari hususların akılla bilinen hususlar olduğunu sanmalarındandır. Bu hususlara bakıldığında bunların akılla bilinen hususlar değil gaybi konular olduğu görülecektir.( 32)

                ALLAHIN FİİLİ SIFATLARI 
     Allah'ın zatını,vasıflandırdığı bütün hususlarda ona benzer hiçbir şey yoktur. O Herhangi bir mahlukun vasfı ile vasıflandırılamaz. Örneğin insanın evinin damından aşağı inmesi gibi Allah'ın indiğini, hareket ettiğini, intikal de bulunduğunu, söyleyen kimse Allahı insana benzetmiş olur. Bunun reddini akli ve şerri deliler gerekli kılmıştır. Allah bizzat kendisinin en yüce olduğunu bildirmiştir .En yüce olan rabbinin adını tesbih et.( 33) 
     O takdirde nuzul ve benzeri kelimelerin mutlaka tevil edilmesi gerekir. Onun inişini düşünecek bir şey yoktur. Eğer uluvv yücelik lafzı Allah'ın arşının üstünde yüce olduğunu gerektiriyorsa ki o her şeyden büyük olduğu gibi, her şeyden daha yücedir. Ve Alemden herhangi bir şeyin altında oluyorsa bu durumda mahlukatından bir kısmı ondan daha yücedir. O ise daha yüce değildir demektir. Bu durum ise zatına verdiği vasfın zıddıdır. Hilafınada aynı şekilde yeri göğü altı günde yaratması Arşa istivası ve benzeri fiili ve haberi sıfatlar bu türdendir.Tevhid sadece Allah'a ibadet edilmesi ve başkasının ona ortak koşulmamasıdır. Ortak koşmak ise Allah ile birlikte başka bir ilah kabul etmektir.

 31-)ibni teymiye külliyatı c.3.s63-77
 32-)ibni teymiye külliyatı c.3.s.78
 33-) Ala Suresi 1. Ayet          

            İLAHİ SIFATLAR ALLAHIN AYNISI MI GAYRISI MI

    Birtakım vasıflarla vasıflanmış zaat asla sıfatlardan ayrılamaz.Sıfatlardan uzak bir zatın varlığı da düşünülemez.Bir kimsenin hayat ,ilim ,kudret, basar olmaksızın hayy alim kadir basirin varlığını iddia etmiştir. Hatta bütün sıfatlardan beri ,kadim yada muhdes kendi kendine kaim bir mevcudun olabileceğini söylemek sarih akla göre mümkün değildir. 
    Bazı kelami gruplar ,Sıfatlardan soyutlanmış bir zatın varlığını kabul edince, bunlara bağlı olanlar bu konuda değişik görüşler ileri sürdüler. Bazıları ben sizin varlığınızı kabul ettiğiniz zat üzerine yüklenmiş sıfatları kabul ediyorum. Diyordu. Başkaları sıfatlar Alah'ın zatından başka şeydir. Diyordu. Mutezile ise sıfatları reddetti. Diğer bir grup eşari gibi. Sıfat mevsufun aynı değildir; onun gayrı da değildir. Diyordu. Başka bir grup( ne sıfat mevsuf un aynıdır nede gayrıdır) demeyiz. Çünkü biz , ne sıfatlar Allah'tır nede gayrıdır diliyoruz.
Sıfatlar konusunda selef imamları( gayr) kelimesini kullanmazlar( kabul veya ret bakımından) çünkü bu kelimede mücmellik vardır. Biri kalkıp Kuran Allah'tır veya Allah'ın gayrıdır diyebilir Bu da şüpheye, götürür. Yani bir karışıklık olduğu için her ikisini de kabul etmeyebilirler. Bir de Allah'I, ilmi ile karşı karşıya getirip Allah'ın ilmi Allah'tır veya Allah'ın gayrıdır diyebilir. Eğer ilim sıfatının varlığını kabul ediyorsa ve bunlar şüphe meydana getirip, her iki kabulünde yanlış olduğunu illeri sürerler.(34)

                 HÜSUN VE KUBUH
      Davranışların, hangisinin, iyi hangisinin kötü olduğu konusunda işin, onu yapana uyup uymadığını akılla bilinebileceğini hususunda ittifak vardır. Yani yapılan iş ya işi yapanın sevdiği bir şeye ya da nefret ettiği bir şeye sebeptir. Bu ölçü, bazen, akıllı bazen ,şeriatla ve bazen de herikisi ile bilinir. Fakat tafsilatlı bir şekilde bilinmesi ve ahirette mutluluğa mı yoksa umutsuzluğa mı sebep olacağı ancak din ile bilinebilir.( 35)
                      
34-)İbni Teymiye A.g.e.c.3.s.289
35-) ibni Teymiye Külliyatı C.3 S.109       



                            İSTİVA
    Allah arşa istiva etmiştir. Allah şöyle buyurur; Rahmân arş'a istiva etti.( 33) yine güzel söz ona çıkar iyi amel ona yükseltilir.( 37) bu konu başka ayetlerde etraflıca anlatılmıştır.mutezile Rahmân arş'a istiva etti( 38) ayetinin manasını Rahman arşa  istila etti. ona sahip olarak boyun eğdirdi. Olarak anladılar. Çünkü Allah her yerde dir. Dediklerinden Allah'ın arş üzerinde olmasını inkar ediyorlar. Halbuki onların da dediği gibi olsa, arş ile en altta yedinci sırada bulunan yer arasında bir fark olmazdı .Çünkü. Allah Her şeye kadir olduğu gibi ona da kadirdir.( 39)
                             ŞERİAT
          İbni teymiye Şeriat kelimesinin üç anlamda kullanıldığını ifade eder.
İndirilmiş şeriat, bu Resulullah ın getirdiği şeriatır.Buna uymak vaciptir muhalefet eden cezalandırılır.
2-müevvel şeriat, buda müçtehit alimlerin münezzel şeriat dairesindeki görüşleridir. Vacip veya haram değildir. Caizdir.
 mübeddel şeriat, bu ise Allah'a Resulullah'a insanlara asılsız şehadetlerle atılan yalan iftira ve benzeri apaçık zülümler dir.( 40)
                         TEKFİR
     Bir müslümanın işlediği bir günah veya yaptığı bir hata sebebiyle tekfir edilmesi caiz değildir. Kıble ehli olan Müslümanların ihtilaf ettikleri meselelerde de durum böyledir. Haz.Ali Hariciler ile savaşmış,fakat hanımlarına cariye ,ele geçirilen mallarla da ganimet muamelesi, yapmamıştır. Hazreti Ali onlarla zulmü sebebiyle savaşmıştır. Kafir olması sebebiyle değildir.( 41)

36-) Taha Suresi 5. Ayet
37-)Fatır Suresi 10. Ayet
38-)Taha Suresi 5.Ayet
39-)İbni Teymiye Küliyatı C.3 S.193                
30-)A.g.e. C.3. S.224
41-)İbni teymiye A.g.e.c.3.s.237


             CEBR KONUSU (TEKLİFİ MALA YUTAK)
    Teklifi ma la yutak deyiminin kullanılması ,tıpkı insanlar fiillerinde mecburdur. Sözünün kullanılması gibi islamda sonradan ortaya çıkmıştır. Bid’atlardandır. Ibni teymiye bu konuda imam Evzainin görüşünü daha doğru kabul eder. İmam Evzâî cebr konusunda ne kur'an'da ne de sünnette bir delil bilmiyorum böyle bir şeyi söylemekten korkarım. Fakat kaza ve kader yaratma ve karekterlendirme vardır(.42)
                       YAKİN
     Yakin kalb yatışkanlığıdır. Kalpte mekan tutup karar kılmasıdır. Su için şöyle denilir. Su hareketten kesilip sükun ve karar bulduğu zaman ‘’ maun yakin’’ denir. Yakin'in zıddı şüphedir. Şüphe bir tür hareket ve sarsıntıdır. Yakinde iki özellik bulunur. Kalpteki ilim ve ameldir. Kul bazen herhangi bir şeyin kesin bir kararlılıkla bilir.Ona inanır kalbinde ki bu bilgiye uygun hareketlerde bulunur. Kalbin de bu yönde bir depreşme olur. Örneğin insan Allah'ın ilah olduğunu bilir. Ve Onun her dediğinin olduğunu öğrenir.Artık bu insanda Allah'a karşı bir güven ve ona karşı bir tevekkül meydana gelir. Sevgi ,saygı muhabbet meydana gelir. Bazen de çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelmeyebilir.( 43)
                        AKIL
    Akıl ilimlerin öğrenilmesi ile amellerin sağlıklı ve mükemeliyetin de şarttır. İlimde, amelde ancak akıl ile olgunlaşır. Fakat akıl, kendi başına ,buyruk değildir. Ama nefisteki güçtür. Kuvvetir.içgüdüdür. Aynen gözdeki görme mesabesindendir. Şayet, akıl iman ve Kur'an ile birlikte olursa tıpkı güneşin aydınlığı ile birleşen gözün nuru gibi olur. Ama yanlız kalırsa tek başına aciz olduğu hususları göremez. Tamamen terk edilip bir kenara bırakılınca hayvanlarda olduğu gibi bir zevk eğlence olabilir. Ama onun yokluğunda sözler fiiller hayvanİunsurlar halini alır. Akıl olmaksızın meydana gelen haller eksiktir. Akla muhalif sözlerde bâtıldır. Peygamberler aklın anlamaya güç yetiremediği şeyler getirmişlerdir. Ama imkânsız olduğu aklen bilinen şeyler getirmemişlerdir.( 44) ibni teymiye aklının hakikatın idrakında büyük bir güç olduğunu fakat tek başına yeterli olamayacağını , onsuzda olamayacağını ancak akıl vahiy ile birleşip nasıl ki göz karanlıkta tek başına bir şey göremiyorsa ancak karanlık dağılıp ışık gelince göz görebiliyorsa,hakikatı görebilir.

42-) ibni Teymiye A.g.e.c.3.s.276
43-)İbni Teymiye A.g.e. c.3.s.282                
44-)İbni Teymiye A.g.e.c.3.s.291
                         RUYETULLAH
      Hazreti peygamber dünyada kendi gözüyle Allah'ı görmemiştir. Bütün islam âlimleri bu konuda ittifak etmiştir. Miraç gecesi ise görüp görmediği konusunda ashab arasında ihtilaf vardır. İbni Abbas gördüğünü hazreti Aişe ise görmediğini belirtmiştir. Mümin rabbini rüyada çeşitli suretlerde görünebilir. Kulun imanı sağlam olursa rabbini güzel bir surette görebilir. İmanın da noksanlık varsa imanına denk bir şekilde görür. Kalbi bir müşahede yaşayanlardan bazıları gözleriyle gördüklerini iddia etmeleri yanlıştır. Ahirette ise Allah'ın görülmesi cennette müminler için arasatta da bütün insanlar için vaki olacaktır. Bu konuda hazreti peygamber şöyle buyurur; sizler rabbinizi bir öğle vakti önünde bulut bulunmaksızın güneşi nasıl görürseniz böylece aynen bulutsuz bir gecede ayın on dürdünde berrak bir şekilde ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz.( 48) mutezile ve benzeri gruplar bunu red ederler.
                     KABİR ZİYARETİ
     Müslümanların kabrini ziyaret tıpkı defnedilmeden önce onlar için kılınan cenaze namazına benzer. İslam âlimleri ittifakla mezarlar ziyaret edilir.Fakat hazreti peygamberin kabri de dahil peygamberimize selam veren kimse onun hücresine yüz göz süremez. Orayı öpemez çünkü öpmek istilam etmek sadece kabeye mahsustur. Elbette Allah'ın evi olan kâbe ile bir mahlukun yapısı bir olamaz. Yaratılmışlara ait yerlerde tavaf namaz ibadetleri için ancak Allah'ın evlerinde yapılır.( 49) türbeler bayram yerlerine çevrilemez. Nitekim hazreti peygamber şöyle buyurur( benim hanemi bayram yerine çevirmeyiniz)(50)
                 KURAN VE MAHİYETİ
    Arapça olan Kur'an ı Kerim Allah'ın kitabıdır.Onun muhteviyatına manaları dahil olduğu gibi irablarıyla beraber harfleri de dahildir. Şu iki kapak arasında bulunanların tamamı Allah kelâmıdır. Şayet sahabenin yazdığı gibi noktasız ve harekesiz olsalar da bu iki kapak arasında bulunanlar Allah'ın kelamıdır. Her ne kadar bugün insanlar onu okuyorsa da o başkasının sözü değil Allah'ın sözüdür. Çünkü söz, ilk söyleyene nispet edilir. Kuran Allah'ın kelamıdır.Mahluk da değildir. Okunuşu itibarıyle de yazılışı itibarıyle de böyledir. Bu tilavet mahluktur.Denilemez. Bu tilavet gayrı mahluktur. demek de doğru değildir. Çünkü bunun şümulüne münezel olan Kur’an da dahildır.Bu tilavet gayrı mahluktur .demekte doğru değildir.Zira bunun kapsamında kulların fiileri de vardır. Kur'an okunurken kulun sesi kadim değildir.(48)
 45-)Buhari,Mevakit 16,26
 46-)İbn Tymiye A.g.e.c.3s.341
 47-)Ebu Davud Menasik,100 
 48-)İbn Teymiye A.g.e.c.3.s.342-345
      Kur'an'ı yazan mürekkep kur'an'dan değildir. Onunla Kur'an yazılmıştır Kuranın kağıdı,derisi de Kur'an'dan değildir.Kuranın muhtevası ile manaları ve irabı ile Kurandır. Allah'ın kitabıdır kadimdir mahluk değildir. Kur'an'ın yazılması ve malzeme olan mürekkep kalem ve kağıt ve benzeri malzeme kuranın aslından değildir.
                   BİLGİNİN KAYNAĞI
     Allah insanı hayra istekli ve bu isteğini amele dönüştürebilecek bir şekilde yaratmıştır. Ama kul hayrı istemediği zaman onun için çalışmayı hayata geçirmediği zaman zarar eder. Abdullah bin mesud a göre kulun kalbine bir melek ve şeytan yaklaşır.Şeytanı kötülüğü melek ise iyiliği tasdik ettirmeye gayret gösterir. Her ilmi öğreten Allah'tır o'nun zatı barisi herşeyin aslıdır. Bu nedenle onu zikir ve marifetullah her ilmin her bilginin temelidir. Onu Zikir ise kalptedir. İmanın kalpte meydana gelmesi tıpkı tadın vücutta meydana gelmesi gibidir.
   Her kim Allah'ı çok daha biliyor ona daha fazla kulluk ediyorsa dua ediyorsa zikir ediyorsa o kişinin bu konudaki zaruri bilgisi daha güçlü ve daha mükemmeldir. Tabi fıtrat indirilen vahyi fıtrat ile mükemmelleşir. Yetkinliğini artırır. Çünkü fıtrat bir şey mücmel olarak bilir şeriat ise onu mufassal olarak ortaya koyar. Fıtratın kendi başına şehadet etmediği şeylere şehadet eder.( 49)  Bundan ibni teymiye'nin bilginin kaynağı olarak akıl ile vahiyi aldığı ve bunların biri birilerini tamamladıklarını birbirlerinin alternatif olmadığını ve uyum içinde olduğunu göstermektedir.
                            RUH
    Kur'an ve sünnet Ruh hakkında ne kadar bilgiye delalet edecek bir şey varsa ruhun zatıyla ve sıfatlarıyla ilgili hususlar dahil müslümanların araştırmasına engel bir ayet ve hadis yoktur. Bir bilgiye dayanmadan söz söylemekte doğru değildir. Ehl i sünnet âlimlerinin ittifakla benimsediği ruhun kadim değil sonradan yaratıldığıdır. Ruhun ezeli olduğunu söyleyen iki grup vardır. Birincisi sabii ve filozoflardır. Onlara göre ruhlar ezelidir ama Allah'ın zatından değildir. Ikinci grup ise tasavvufçular ve kelamcılardır.Onlara göre ruh Allah'ın zatındandır.Bunlar insanı ikiye ayırırlar yarısı lakuti olup insanın ruhudur.Diğer yarısı nasut olup insanın bedenidir. Böylece insanın bir yönüyle rabb bir yönüyle insandır.( 50)
                  PEYGAMBERLERİN MASUMİYETİ
Peygamberler büyük günahlardan beridirler.Küçük günahları olabilir. Şiiler on iki imamın her türlü günahtan beri olduğunu söylemişlerdir.( 51)
49-)İbn Teymiye A.g.e.c.3.s.41-52
50-)İbn Teymiye A.g.e.c.3.s.197-209
51-)İbn Teymiye A.g.e.c.3.s.268-269
                    KABİR HALLERİ
Ölüm sonrası ile ilgili olarak Resulullah'ın haber verdiği şeylere ,kabirdeki fitnelere, azaba nimetlere ahiret gününe iman cümlesindendir.( 52)
                     ŞEFAAT
       Kıyamet gününde müminlere yapılacak üç çeşit şefaat vardır.Şöyle ifade edebiliriz.
1- mevkuf şefaatır. ( kıyamet günü hesaba çekilmek üzere insanların beklediği yer) de Peygamberimiz ümmetine yapacağı şefaatır.
2- Cennet ehlinin cennete gireceği zaman ki yapılan sefaattir bunu da peygamberimiz yapacaktır.
3- Cehennemi hak edenler için yapılan şefaattir. Bunun için hem peygamberler hemde sıddıklar ve benzeri kişiler yapacaklardır.(53)
                    KADER
      Kadere iman iki derecededir.Her derece için ise iki durum söz konusudur.Kadere iman da ilk derece Allah'ın ezeli ilmine göre mahlukatın ne yapacaklarını bildiğine iman etmektir.İsyanları rızıkları ecelleri ve benzeri bütün durumları vakıf olduğuna inanmaktır. Allah mahlukatın kaderlerini lehvi mahfuzda yazmıştır. ilk yaratığı şey ise kalemdir. Kalemle kaderi yazmıştır. 
     Kadere iman da ikinci derecede Allah'ın yürürlükteki iradesi ve her şeyi kuşatan kudretidir. Bu da Allah'ın ne isterse olduğuna, neyi istememiş ise olmadığına göklerde yerde bütün hareket ve sükunun ancak onun iradesi ile meydana geldiğine mülkünde sadece onun muradının hakim olduğuna ,ne var ne yoksa herşeyi yanlızca onun güç yetirdiği ne inanmaktır. Bu bakım da yerde ve gökte hiçbir şey yoktur ki yaratıcısı Allah olmasın. Bütün bunlarla beraber Allah kendisine peygamberlerine itaati emretmiş. Iyilik edenleri sever kâfirleri sevmez çirkini emretmez kulların küfürüne razı olmaz kullar gerçek faildirler.Aallah ise kullarının fiillerinin yaratıcısıdır .Kullar güç yetirirler irade leri vardır. Allah hem onların hem güçlerinin hem de iradelerinin yaratıcısıdır.
                   İMAN –AMEL TEKFİR
Din ve iman hem söz hem ameldir.Kalbin dilin ve organların amelidir.İman itaat ile artar.İsyanı ile azalır. Günah sebebiyle tekfir olunmaz.Günaha rağmen din kardeşliği devam eder.İmansız sayıp ebediyen cehennemde kalacağını söylenemez.(54)
52-)İbn Teymiye, El Akidetul Vasıtiyye.s.55
53-)İbn Teymiye A.g.e. s.57
54-)İbn Teymiye A.g.e.s.60-61
                   SAHABEYE KARŞI TAVIR
      Resulullah'ın ashabına karşı kalben saygılı olmaları ve dillerini tutup şu ayetin gereğini yerine getirilmelidirler. Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma.Rabbimiz sen çok şefkatli çok merhametlisin.(55)
                      KERAMET HAKTIR
       Velilerin kerametlerini Allah'ın elinde meydana getirdiği çeşitli ilmi üstünlükleri mükaşefeleri güç ve tesirleri gibi harikulade halleri tasdik etmeleridir.Ashabı kef vb. 
               KURAN SÜNNET VE İCMA ESASLARI
        Resulullah'ın sünnetine batınen ve zahiren tabi olmak.Muhacir ve Ensarın yolundan gitmek Resulullah ın vasiyetini tutmaktır.(56)
           EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER 
   İyiliği emretmek kötülükten nehyetmektir.İdarecileri ister iyi, ister facir olsun Müminler haccı ,cihadı ,cumayı ve bayramları ayakta tutar. Cemaati ,muhafaza eder. Ümmete karşı da ihlaslı hareket ederler.
                   TEVHİT VE ÇEŞİTLERİ
     Kelamcıları tevhidi üçe ayırarak tarif ederler.Allahın zatında,sıfatlarında ve fiilerinda bir olmasıdır.Allah'ın fiilde bir olması âlemin yaratıcısının tek olmasıdır.Bununla ilgili temanu delilini getirirler. (Şayet yeryüzünde iki ilah olsaydı aralarında çatışma çıkardı mümkün değildir.) Arzulanan tevhidi bu olduğunu zannederler halbuki Allah'tan başka ilah yokturun anlamı bu değildir.Halbuki müşrikler Allah her şeyin yaratıcısıdır.Diyorlardı fakat lailaheillallah demiyorlardı Ve müşrik kabul ediliyorlardı. Sıfatları konusunda da hiç kimse çıkıp dememiştir ki istiva konusunda Allah'a ortaktır dememiştir. Zat konusunda böyledir. Tevhid konusunda doğru olan görüş selefin görüşüdür. Kişi Allah'tan başka ilah olmadığına hazreti peygamberin o'nun Resulü olduğuna ve haber verdiği hususlar da onu tasdik edip emre ettiği hususlar da ona itaat etmenin mecbur olduğunu kabul etmedikçe sadece Allah'ın her şeyin rabb'i meliki ve yaratıcısı olduğunu tekrar etmesi onu aAlah'ın azabından kurtaramaz.(62)         
55-)Haşır Suresi 10. Ayet 
56-)İbn Teymiye A.g.e. s.66 
57-İ bn Teymiye A.g.e. s.119-125
                                                     

