“EHL-İ SÜNNET VE'L-CEMAAT KİMLERDİR?”
KONFERANS BİLDİRİ METNİ
EHL-İ SÜNNET VE'L-CEMAAT’İN METODU İLE İLGİLİ BİR BİLDİRİ VE AÇIKLAMA
(İTİKADÎ, FIKHÎ, DAVRANIŞSAL BAKIŞ AÇISI VE AYNI ZAMANDA BU METOTTAN
SAPTIRILMANIN GERÇEĞE ETKİSİ)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla
***

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a, salât-ü selâm âlemlerin efendisi ve fahri Hz. Muhammed
Mustafa’ya, âline, ezvâcına, evlâdına ve ashabına olsun.
21 zilkade 1437 (25 Ağustos 2016) Perşembe günü akşamında, İslam dininin imajını zedeleyen bir
grup harici ve mürtetler tarafından ehl-i sünnet ve'l-cemaat’in lakabının çalınmasına dair girişimler
gerçekleşiyor iken, Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı şehit şeyh Ahmet Kadirov’ın anısına
“EHL-İ SÜNNET VE'L-CEMAAT KİMLERDİR?” adıyla Dünya Müslüman Alimler
Konferansı düzenlendi. Sayın cumhurbaşkanı Ramazan Ahmet Kadirov’ın ev sahipliğiyle ve
imâm-ı ekber Ezher şeyhi, müftüler ve dünyanın dört bir yanından iki yüzü aşkın Müslüman
alimin katılımıyla gerçekleşti.
Konferans aşağıdaki sonuçlara varmıştır:







İmâm-ı ekber Ezher şeyhinin sözü konferans için temel belge sayılmıştır.
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat, itikat açısından Eş'ârîlik ve Mâtüridîlik mezheplerine mensup
olan; onlardan itikad açısından müfevvida mensupları, fıkıh açısından Hanefi, Şafii,
Hanbeli ve Maliki dört mezhebin mensupları, sünni tasavvufun büyük lideri imam Ebû'lKâsım Cüneyd ve yolundan gidenler ilim, ahlak olarak katkısız ve özgün tasavvufun
ehlidirler. Bu, vahiye hizmet eden ilimlere saygı duyan, İslam dininin gerçek özelliklerini
ve maksatlarını ortaya koyan, dini her türlü tahrif ve tahribe karşı muhafaza eden, malları
ve ırzları ile yüksek ahlak sistemini de koruyan bir metottur.
Kur’an Kerimi çevreleyen ve ona hizmet eden ilimler vardır. Bu ilimler, Kur’an’ın
manalarını çıkarmaya, Allah’a giden maksat ve gayelerini idrak etmeye, ilimlerini
keşfetmeye, ayetlerini yaşam, medeniyet, sanat, ahlak, rahmet, huzur, iman adına hatta
dünyada barış ve güveni sağlamak için dönüştürmeye yardım eder. Bu da, çeşitli halkların,
kültürlerin ve uygarlıkların bu dinin alemler için bir rahmet olduğunu, hem dünyada hem
de ahirette saadet verdiğini görmelerini sağlar.
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat’in sahip olduğu metot, İslam ehlinin en kapsamlı ve en dakik
metodudur. Aynı zamanda en sıkı, şer’i şerifi ve gerçekleri idrak etme ile ikisinin arasında
bir bağlantı kurma konusunda Müslüman aklının düşünce yöntemini doğru ifade eden ilmi
kitaplar ve öğretim metodolojileri seçme konusunda en özenli olanıdır.









Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaati temsil eden bu ilmî ekoller, asıllar boyunca Sibirya’dan
Nijerya’ya Tanca’dan Cakarta’ya dünyanın dört bir yanında yüz binlerce alim ve ilim
talebeleri mezun etmiştir. Müftülük, yargı, öğretim ve vaizlik gibi değişik mevki ve
makamları üstlenmişlerdir. Topluluklarda güveni sağlamış, fitne ve savaş ateşlerini
söndürmüşlerdir. Böylece ülkeler huzura kavuşmuş, onların sayesinde ilim ve doğru
anlayış yayılmıştır.
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat, tarih boyunca, her türlü sapık düşünceyi ve fırkaların yazı ve
mefhumlarını tespit etmeye çalışmıştır. Bu düşünceleri çökertmek için ilim ve tenkitlere
başvurmuş, sapık olaylara karşı sert bir tutum ile inceleme ve düzeltme konusunda ilmin
sağlam yöntemlerini kullanmışlardır. Çünkü onların ilmî metodu sayesinde aşırılık dalgaları
geriler, iş Ümmeti Muhammed’e döner ve uygarlığı ikame etmekle meşgul kalırdı. Bunun
neticesinde İslam alimlerinden dehalar ortaya çıktı; cebir, matematik, trigonometrik
denklemler, analitik geometri bilimleri, fonksiyon, logaritma, özgül ağırlık, göz cerrahisi,
psikiyatri, onkolog, salgın hastalıklar, fetus, ilaç bilimleri, eczacılık ansiklopedileri, hayvan
ve bitki bilimi, yerçekimi, yıldızlar ve çevre bilimleri, akustik ve optik bilimi ve bunun gibi
daha pek çok bilim alanına katkı sağlamıştır. Şüphesiz bunlar Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat
metodunun inkar edilemez meyveleridir.
Şerif vahiye mensup olduğunu iddia eden, doğru ilmî metoda karşı çıkıp onu yok etmek
isteyen ve insanların güvenlerini sarsan sakat ve sapık düşünceye mensup dalgalar tarih
boyunca hep var olmuştur. Bu menfur ve zararlı dalgaların ilki, eski Hariciler idi. Tekfir
eden Selefilik, DAEŞ ve aşırı tahrif, batıl intihal ve dinin cahilce yorumlanması gibi ortak
paydası olan aşırılık yanlısı akımlar gibi onların yolundan giden modern çağın Haricileri ile
devam etti. Bunun neticesinde onlarca çelişkili ve yanlış mefhum doğmuş, tekfir ve yıkım
ile dolup taşan batıl te’vil, kan dökme ve tahrip, İslam’ın adını zedelemiş, ona savaş açmış
ve düşmanlığa neden olmuştur. Bu Hanif dini her türlü yanlış düşüncelerden muhafaza
etmek için ona sahip çıkmamız elzemdir. Resûlullah (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle
buyurdu: “Bu ilmi (Kur’an ve Hadisler) her haleften takva sahipleri muhafaza ederler.
Aşırıcıların tahrifini, batılların intihalini ve cahillerin te’vilini dinden uzaklaştırırlar.”
Aşırılık yanlıları tarafından çalınma girişimlerine uğramış ve yine onların yüzünden
zedelenmiş “Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat” kavramındaki aşırı ve tehlikeli sapkınlığı
düzeltmek için Allah’ın izniyle, bu konferans, mübarek bir dönüm noktası olması
umularak düzenlenmiştir. Bu da, tekfir ve aşırılık tezlerinin çökertilmesinde adeta bir
emniyet kemeri gibi büyük ekollerimizin benimsediği sağlam ilmî metodu devreye sokmak
yoluyla olacaktır.

Konferansta birkaç tavsiye verilmiştir:
1. İnsanları İslam imajına ulaştıracak, aşırıcılık ve terörizm ile mücadele edecek, Rusya
düzeyinde bir kanal kurmak.
2. Büyük ilim ekollerinin kendi tarihi ve köklü öğretim metodolojilerinin kıymetini anlamak
için yeniden geriye dönülecek. Hidayete erdirilen, sapık düşüncelere ait olayları
çökertebilen, ilmi ve güveni yayabilen, vatanı koruyabilen alimleri yetiştiren ilim
yöntemleri yeniden okutulacak.
3. Sosyal medya araçlarına gerekli önem ve itina gösterilmelidir. Bu ortamlarda daha etkin ve
güçlü bir şekilde var olmak için gerekli yetenekli uzmanlar tahsis edilecek.

4. Tekfir ve ateizm söylemlerini çökertmek için, özellikle fıkıh usulü ve kelam ilimleri başta
olmak üzere tüm İslami ilimlerin okutulmasına ilişkin önem ve özen seviyesi
yükseltilmelidir.
5. Çağdaş fırkalar ve onun mefhumları üzerine çalışma ve tespit yapmak için Çeçen
Cumhuriyetinde bilimsel merkez kurulacak. Aşırılık düşüncesini ve söylemlerini
çökertmeye, ilmî tenkit yapmaya yardım edecek belgelenmiş veri tabanı oluşturulacak.
Katılımcılar, söz konusu merkeze “tabsir” isminin verilmesini öneriyorlar.
6. Ezher, Karaviin, Zeytûne gibi köklü bilimsel kuruluşlar ile bilimsel, araştırma merkezleri
ve Rusya’daki dini kurumlar ile bilimsel kuruluşlar arasında işbirliği düzeyinin yükseltilmesi
gerekir.
7. Güvenli ilmi yaymak amacıyla uzaktan eğitim veren eğitim platformlarının açılması
gerekir. Bu platformalar, işlerinden dolayı örgün eğitimde devamlılığı sağlayamayan
kişilere ilimi ve bilgiyi sunacaktır.
8. dini kurumlara ve ılımlı yöntemi benimseyen kuruluşlara destek verilmeli ve hükümetlere
bu yönde tavsiyelerde bulunulmalıdır. bazı hükümetlere denge politikalarıyla oynanması ve
dini söylemlerin birbirine çarptırılması gibi tehlikelere karşı uyarılarda bulunulmalıdır. Bu
durumun akıbeti, toplumda fazla endişe hissi ve ayrıştırma getirmekten başka bir şey
olmayacaktır.
9. Konferans hükümetlere, nefreti yaymayı, fitneyi ve iç savaşı kışkırtmayı, kuruluşlara
saldırmayı suç sayan kanunlar çıkartmasını öneriyor.
10. Katılımcılar, Ezher gibi Ehl-i Sünnetin büyük kuruluşlarına, Rusya’da yaşayan şer’i ilimleri
okumak isteyen Müslümanlara burslar vermelerini öneriyor.
11. Katılımcılar, bu saygıdeğer hedeflerin gerçekleştirilmesi adına doğabilecek zorluklara karşı
koymak ve onlar ile yüzleşmek için, bu önemli konferansın periyodik olarak
düzenlenmesini öneriyor.
12. Bu bildirinin içerdiği sonuçlara göre verilen tavsiyelerin yerine getirilmesini takip eden bir
komisyon oluşturmak.
Katılımcılar, Kur’an-ı Kerime ve sünnete yönelik büyük çabalarından dolayı sayın cumhurbaşkanı
Ramazan Ahmet Kadirov’a can-ı gönülden şükranlarını sundular. Babası şehit şeyh Ahmet
Kadirov’ın başlatmış olduğu İslam’a ve insanlığa hizmet ve Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat’in inancını
savunma yolculuğunun devam ettirilmesi ve Allah’tan (c.c.) merhum Kadirov’a rahmet ve
mağfiret eylemesi, cennet ile mükafat etmesi, Çeçen’i muhafaza eylemesini ve onun emniyet
içinde gelişmesi ve refah sürmesi için dualarda bulundular.
Katılımcılar aynı zamanda düzenleyenler ile iyi bir işbirliğinden dolayı cumhurbaşkanlık ofisine,
şehit şeyh Ahmet Kadirov'a ait bölgesel sandığa, İslam kültürü, ilim ve öğretimi teşvik eden hayır
kuruluşuna, Taba kuruluşuna ve bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese de
teşekkürlerini bildirdiler.
Salât-ü selâm âlemlerin efendisi ve fahri Hz. Muhammed Mustafa’ya, âline, ezvâcına, evlâdına ve
ashabına olsun.
Bu bildiri, Çeçen’in başkenti Grozni’de 24 zilkade 1437 (27 Ağustos 2016) tarihinde
düzenlenmiştir.

