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Hamdolsun, tevhid ile şirki bütün açıklığıyla beyan eden ve tevhidî imanı öğreten Rabbimiz’e,
Salât olsun, tevhid inancını yaymak için şirkle mücadelenin en güzel örneğini veren Efendimiz’e,
Selam olsun, onun ehl-i beytine, ashabına ve muvahhidane yaşayan tüm müminlere...

Beşinci yılına adım atan dergimiz, vahiyle inşa olma çabalarına mütevazı katkılarını bir yıl daha aynı 
minval üzere sürdürecek. Bu esnada, h.1434/m.2013 yılında yola bir dergi grubu halinde devam et-
menin hazırlıkları yapılacak inşaAllah. Kur’ani Hayat dergimiz, biri akademik hakemli ilmi bir dergi, 
diğeri yaygın aktüel bir dergi olmak üzere iki dergi doğuracak. Bu iki dergimize çocuk ve genç dergi-
leri eşlik edecek. Bu müjdeyi baştan verdikten sonra son dönemin ilk sayısını yakından tanıyalım.

22. sayımızın manşete de kaynaklık eden başyazısında Mustafa İslâmoğlu hocamız, tevhidin haki-
katini hâlıkın tekliği, mahlûkun ise çokluğu ekseninde anlatıyor. Abdulcelil Candan tevhidin fıkhını, 
Mahmut Çınar tevhidin insanı özgürleştirme projesi olduğunu, Hüseyin Kerim Ece tevhidin Kur’an’a 
yansıyan dilini anlatıyor. 

İbrahim Coşkun tevhidî imanın önemine ve şirkin tehlikelerine,  Mehmet Soysaldı tevhidin Kur’an’ın 
ilk çağrısı oluşuna, Mustafa Akman peygamberlerin tevhid önderleri olarak gönderiliş sebeplerine 
dikkat çekiyor. 

Zekeriya Yürük tevhid ve şirk sarkacında Allah tasavvurunun nasıl oluşturulması gerektiğini, Cevdet 
Işık tevhidin insan için ne anlam ifade ettiğini, İbrahim Sarmış Müslümanların reelpolitiğinin tevhid 
inancıyla ne ölçüde bağdaşacağını, Murat Sülün tevhidin sanata yansımalarını, Elvin Ağayev Cafer 
es-Sâdık’ın tevhid anlayışını, Haydar Öztürk sapasağlam ilkelerine rağmen tevhitten sapma neden-
lerini irdeliyor bu sayımızda. 

Sebahaddin Tüzün rabbani terbiye, Muhammed Zeki Kurt taassub, Nuriye Çakmak puthanede dev-
rim yazılarıyla katkı yaptı bu sayımıza. Kur’an ve Bilim köşemizde Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu pineal 
bezin üçüncü bir göz işlevi görüşünü bilimin diliyle anlattı. 

Kadir Canatan “fâtiha” “kapı” simgesi ile irfan köşesinde yeni bir yazı dizisi başlatıyor. Hasan Aycın’ın 
çizgisi Canatan’ın yazısına eşlik ediyor.  Yasemin İslâmoğlu Kur’an’ın burçlarından Hûd Sûresi’ni, 
kitaplık bölümünde Vedat Aydın, İsmail R. Farûkî’nin “Tevhid” isimli eserini tanıtıyor. 22. sayımızı 
Bünyamin Doğruer’in tevhit şiiriyle noktalıyoruz. 

Vahiyle inşa olma çabalarına mütevazı bir katkı yapmak duasıyla besmele makamında neşrettiğimiz 
21 sayının tamamını bir arada temin etmek isteyen dostlarımız dergimizle irtibata geçerek takım 
halinde edinip sürekli istifade etme imkânı bulabilecektir. 

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, yeni dönemde de Kur’an’ın temel kavramlarını sizlerle paylaşmaya 
devam edeceğiz. Telefon ederek ya da mail yazarak 2012 yılı için aboneliğinizi yenilemenizi bekli-
yoruz. Tüm sayıların pdf nüshalarına erişim için elektronik nüsha aboneliğini de gerçekleştirmenizi 
istirham ediyoruz. Okuyarak, okutarak, abone olarak, abone bularak ve yazı göndererek dergimize 
desteğinizi sürdüreceğinizden eminiz.

Mart ayı başında çıkacak adalet konulu 23. sayımızda buluşmak niyazıyla…
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حقيقة التوحيد: الخالق واحد أحد؛
أما املخلوقات فك�ة كاثرة

التوحيد أساس اإلسالم:مصطفى إسالم أوغلو
ال يوجد في القرآن الكريم موضوٌع أولى اهللا تعالى 
به اهتمامًا مثل اهتمامه بموضوع التوحيد، ِلمَا أنه دعوة 

مشتركة بين كافة أنبياءه ورسله.
اإلسالم،  باسم  ُبني  فما  اإلسالم،  أساس  أول  التوحيد 
بني على هذا األساس، ما يعني أن أّي محاولة لتحريفه 
وتشويهه ُيعتبر هجومًا على أصول اإلسالم وُأسسه من 
جهة؛ وأن جميع المساعي الرامية إلى الدفاع عنه ُيعّد 

دفاعًا عن أصول اإلسالم وُأسسه من جهة أخرى.  
عناصر  وكافة  الصحيح،  اإليمان  محور  هو  التوحيد 
هذا  وانزلق  حاد  فإذا  بموجبه.  تعمل  األخرى  اإليمان 
المحور عن موقعه، حادت وانزلقت معه كل العناصر 

المتصلة به عن مواقعها، شاءت أم أبت. 
والتصّور  والشعور  اإلحساس  محّك  هو  التوحيد  إن 
والتفكير والعمل اإليماني المضبوط بالضوابط والمبادئ 
جميع  يعرض  المؤمن  فاإلنسان  والنبوية.  القرآنية 
أنواع عمله  أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وتصوراته وكل 
ونشاطه على هذا المحّك. فهو ينطلق من ذلك المحّك 
في تحديد قيمة إي إحساس وشعور نابع من قلبه، وأي 
فكر وتصّور ناشئ من عقله، وأي عمل ونشاط صادر 

من جوارحه. 
إن التوحيد هو مفتاح اإليمان باهللا؛ فباب اإليمان المقبول 

عنده ينفتح بهذا المفتاح.

املرتجم: ياوز آجار

توحيد األلوهية يقابله 
«اإل�ان»، بين� توحيد الربوبية 

مقابٌل «لإلسالم»، أما مقابل 
توحيد العبودية فهو «العمل 

الصالح».

املقال الرئيس
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B A Ş Y A Z I

Tevhidin Hakikati: 

Hâlık Tektir - Mahlûk Çoktur

ULUHİYYET 

TEVHİDİNİN KARŞILIĞI 

‘İMAN’, RUBUBİYYET 

TEVHİDİNİN KARŞILIĞI 

‘İSLAM’, UBUDİYYET 

TEVHİDİNİN KARŞILIĞI 

‘SALİH AMEL’DİR.

Tevhid İslam’ın Üssü’l-Esasıdır

Allah’ın kitabında, tevhid kadar titizlen-
diği bir başka konu yoktur. Allah’ın peygam-
berlerinin tümünün ortak çağrısı tevhidedir. 

Tevhid, İslam’ın üssü’l-esasıdır. İslam adına 
ne inşa edilmişse, tevhid temeli üzerine inşa 
edilmiştir. Bu yüzden tevhide yönelik her tah-
rif teşebbüsü, İslam’ın temellerine yönelik bir 
saldırıdır. Tevhidi savunmak için yapılacak 
her şey, İslam’ın temellerini savunmaktır. 

Tevhid, sahih imanın mihveridir. İmanın tüm 
unsurları, tevhid mihverine bağlı olarak çalı-
şır. Eğer bu mihver yerinden kayarsa, ona bağ-
lı tüm unsurlar ister istemez yerinden kayar.

Tevhid, mü’mince duyuş, düşünüş ve işleyişin 
mihenk taşıdır. İnsan duygu, düşünce ve ey-
lemlerini tevhid mihengine arz eder. Kalp, akıl 
ve azalarından sadır olan bütün bu şeylerin 
değerini tevhid mihengi üzerinden belirler.

Tevhid, Allah’a imanın anahtarıdır. Allah’a 
makbul bir imanın kapısı tevhid anahtarıyla 
açılır. 

Fıtrat tevhide ayarlıdır. Tevhid fıtrata sadakat, 
şirk fıtrata ihanettir. Tevhid ahlaki davranışın 
ruhudur. Tevhid ruhu üflenen davranış, takva 
olur. Takva, akleden kalbe takviyedir. Takva 
iradenin ürünüdür, irade müriddir, mürşidi 
tevhiddir. Zira tevhid, bilincin ışığıdır. Akıl/
düşünce, kalbi/duyguları bağlar, tevhid aklı 
bağlar. Zira tevhid aklın aklıdır. Bilginin zirve-
si tevhid, eylemin zirvesi istikamettir. Tevhid, 

Mustafa İSLÂMOĞLU
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Hâlık’ın tekliği nasıl uluhiyyetin yasası ise, 
mahlûkun çokluğu da mahlûkatın yasası-
dır. Mahlûkatın çokluğu yasası öyle temel 
bir yasadır ki, bırakınız masum zengin-
liklerden birini ortadan kaldırmayı, küfrü 
bile ortadan tamamıyla kaldırıp, insanların 
tümünü iman etrafında tek vücut kıla-
mazsınız. Zira bu Allah’ın iradesine aykı-
rıdır: “Eğer Rabbin isteseydi, yeryüzünde 
bulunanların hepsi iman ederdi” (Yunus 
10/99), ama istemedi. Zira mahlûkat için 
çokluğu yasa kıldı.

Tevhidin hakikati budur. Tevhidin bu ha-
kikatini anlamamak, merdut taassupların 
üremesinden başka bir işe yaramaz. Üre-
yen her taassup sadece ruhu kısırlaştırmaz, 
aynı zamanda tevhidin hakikatine de aykı-

rı düşer.

Uluhiyyet Tevhidi

Tevhid, hakikate arız 
olan her türlü sahte-
likten insanın inancını 
arındırmasıdır. İnsan 
tevhide yatkın yaratıl-
mıştır. Zira fıtratı tevhid 

nakışıyla işlenmiştir.

“Bir olanı bir bilmek” manasındaki tevhid, 
İslam akidesinin omurgasıdır. Bu omurga 
kaydığında, bunun olumsuz etkisi hem 
inançta hem de amelde görülür. Zıddı 
şirk’tir. Tevhid birin birliğine sadakat, şirk 
birin birliğine ihanettir. Yalınkat anlamı 
“birlemek” olan tevhid’in birlenen (Allah) 
üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Zira o zaten 
tek ve mutlak, eşsiz ve benzersiz birdir. İn-
sanların tümü şirki tabiat haline getirseler, 
O’nun birliği bundan zerrece etkilenmez. 
Şu halde etkilenen biri vardır. O da “birle-
nen” Allah değil, “birleyen” insandır. Tev-
hid zaten Samed olan ve mürekkep olma-
yan Allah’ı -hâşâ- dağılmaktan korumaz, 
fakat insanın kendisini, bilincini, iradesini, 
aklını ve vicdanını dağılmaktan korur.

iman ve İslam’ın hem illeti, hem gayesidir. 
Kula kul olmayı engeller. Dağılmış insanı 
toplar. Şirkin en sinsisi, insanın iç fakülte-
leri arasındaki çatışmadır, iç savaştır. Tevhid 
buna mani olur, parça ve bütün arasındaki 
bağları onarır.

Yaratan Tektir, Yaratılan Çoktur

Tevhid, Allah’ın tekliğini tasdik ile başlar. 
Hâlık’ın tekliğini tasdikin olmazsa olmaz bir 
şartı daha vardır: Mahlûkun çokluğunu tas-
dik… Tek olan Hâlık’ı çok bilmek tevhide ne 
kadar zarar verirse, çok olan mahlûku tek 
bilmek de tevhide en az o kadar zarar verir.

Hâlık’ın tekliği tevhidin şartı, mahlûkun 
çokluğu da adaletin şartıdır. Hâlık’ı tek bil-
memek şirk üretir, mahlûku çok bilmemek 
zulüm üretir. İnsanlık tari-
hinin tüm diktatör, despot 
ve tiranları, teklik iddiası-
nın peşinden giderler. 

Siyasette teklik iddiası Fi-
ravun üretir. 

Bürokraside teklik iddiası 
Haman üretir. 

Ekonomide teklik iddiası Karun üretir.

İlimde teklik iddiası, Bel’am üretir.

Kavimde teklik iddiası, Yahudilik üretir.

Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yok-
tur), kelime-i tevhiddir. Eğer kelime-i tev-
hidi imanın ikinci umdesi olan ahirete taşı-
sak da, “Ahiretten başka hayat yoktur” (La 
hayate ille’l-ahirah) desek, temel bir hakikati 
inkâr etmiş oluruz. Bunu vahiy de reddeder. 
Tevhid kelimesini imanın bir başka umdesi 
olan nübüvvete taşısak da “Peygamberimiz-
den başka peygamber yoktur” (lâ-nebiyye illâ 
nebiyyunâ) desek, biri dışında tüm peygam-
berleri inkâr etmiş oluruz. Şayet tevhid keli-
mesini Kur’an’a taşısak, onun dışındaki tüm 
vahiyleri inkâr etmiş oluruz. Demek ki Allah, 
zatı dışındaki iman umdelerinde dahi, birle-
meyi irade etmiyor.

TEVHİDE YÖNELİK 
HER TAHRİF TEŞEB-
BÜSÜ, İSLAM’IN TE-

MELLERİNE YÖNELİK 
BİR SALDIRIDIR.
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Tevhid üç başlık altında ele alınabilir:

1. Uluhiyyet tevhidi: Karşılığı ‘iman’dır.

2. Rububiyyet tevhidi: Karşılığı ‘İslam’dır.

3. Ubudiyyet tevhidi: Karşılığı ‘salih 
amel’dir.

Bu üç başlığın son ikisi birincisine bağlıdır. 
Zira Uluhiyyet tevhidi olmadan, ne rububiy-
yet tevhidi olabilir ne de ubudiyyet tevhidi 
olabilir. Tıpkı imansız bir İslam’ın ve salih 
amelin olmayacağı gibi.

Uluhiyyet tevhidinin akli tutamağını Kur’an 
Enbiya Sûresi’nin 22. âyetinde verir: 

“Eğer göklerde ve yerde 
Allah’tan başka ilahlar 
olsaydı, (gökler ve yer) 
fesada uğrayıp mahvo-
lurdu.” (Enbiya 21/22).

Eğer kaotik bir kâinatta 
değil de kozmik bir 
kâinatta yaşıyorsak, bu 
sadece bir düzen sağlayıcının varlığının de-
ğil, aynı zamanda birliğinin de delilidir. Zira 
birden fazla olsaydı, en küçükten en büyüğe 
kadar bu kâinat kozmostan (düzenden) mah-
rum, kaosa (keşmekeşe) mahkûm olurdu.

Kelime-i Tevhid: Yüzde Yüz Allah

“Ve (sen, ey muhatap), unutma ki Allah’tan 
başka ilah yoktur!” (Muhammed 47/19).

Kelime-i tevhid, iman edilecekler listesinin 
altına atılan imzadır. 

Kelime-i tevhid, hakikatin tek cümle halinde 
itirafıdır.

Kelime-i tevhid, sözün özüdür. 

Kelime-i tevhid, bütün kelimelerin akleden 
kalbidir. Söz ruhunu ondan alır.  Her keli-
me, her cümle, her metin, ona yakın olduğu 

oranda değerli bir kelam, ondan uzak oldu-
ğu oranda değersiz bir laftır. 

Kelime-i tevhid, varlık hakikatinin süzülüp, 
kalıba dökülerek dile konulmuş biçimidir. 
Nefes-i ilahinin sırrıdır. İnsan bu kelimeyi 
söylerken iki kez h (O) der, O’ndan başka 
tapılmaya layık hiçbir mabudun olmadığını 
söylerken, ta ciğerden bir h (O) sesi gelir, yal-
nızca O’nun olduğunu söylerken de, ta ciğer-
den bir “O” sesi gelir. Canlıların yaşadığını 
isbat eden nefes, aynı zamanda bu hayatı var 
edene bir atıf olup çıkar.

Her şey, lâ (yok) ile illâ (ancak) arasında olup 
biter. Tüm varlık, kendi dilince tevhid getirir. 
Var olmak, tevhid getirmek olur. Güneşin do-
ğuşu, arzın dönüşü, yıldızların ipileyişi, gü-

lün açışı, bülbülün ötüşü, 
ırmağın şırıltısı, rüzgârın 
efiltisi, ormanın uğul-
tusu, hep bir nefes alıp 
verme, hep bir tevhid ge-
tirmedir. Gönül kulağıyla 
kâinatı dinleyen, kelime-i 
tevhidden başka bir ses 
duymaz. Gönül gözü ile 

varlığı temaşa eyleyen, kelime-i tevhidden 
başka bir şey görmez. Tüm sentetik boyalar 
dökülür, tüm sırçalar kavlar, tüm yaldızlar 
soyulur, geriye Allah’ın boyası kalır: 

“Allah’ın boyası… Allah’tan daha güzel kim 
boyayabilir?” (Bakara 2/138).

Lâilahe illallah derken, hiç dudak harfleri 
kullanılmaz. Dudaklar hiç birbirine değmez. 
Kapalı bir süreç değildir kelime-i tevhid. Ke-
male doğru ilerleyen ucu açık bir süreçtir. 

Lâilâhe illallah, ağzın içinde başlayıp ciğer-
de biten bir ses dizgesine sahiptir. Tevhidin 
insanın iç dünyasında yer etmesi de, tıpkı 
dildeki süreci gibi dıştan içe doğru işleyen 
yapıdadır. Tıpkı Allah’ın varlığının belgele-
rinin insanoğluna gösterileceğini ifade eden 
âyette (Fussilet 41/53) âfâk âyetlerinin, enfus 
âyetlerinden önce gelmesi gibi, kelime-i tev-

FITRAT TEVHİDE AYAR-

LIDIR. TEVHİD FITRA-

TA SADAKAT, ŞİRK İSE 

FITRATA İHANETTİR.
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hidin ses düzeni de dıştan içe, görünenden 
görünmeyene doğru işler. Sözün tam bura-
sında, “İman ettik” diyen bedevilerin henüz 
iman etmediklerini, imanın boğazlarından 
aşağı geçmediğini söyleyen âyeti hatırlaya-
lım (Hucurât 49/14). İmanın boğazdan aşağı 
geçmesi, tevhidin ağızda kalmayıp ciğere iş-
lemesi gibidir. 

Lâilahe illallah içerisinde, bir tek noktalı harf 
bulunmamaktadır. Bunun anlamı, kelime-i 
tevhidin tali değil asli seslerden oluşmuş ol-
masıdır. Kelime-i tevhidin sesleri nasıl asli 
seslerse, tevhidin kendisi de insan için öyle-
sine aslidir. Asla göz ardı edilemez ve ihmale 
gelmez. Tevhid, insanın Allah karşısındaki 
esas duruşudur. Mu-
vahhid olmak, klas 
duruşa sahip olmaktır. 

Nefyi ve isbatı ile 
kelime-i tevhid nokta-
sız harflerin temsil et-
tiği sesler kadar net ve 
açıktır. Nasıl ki, bu harf 
gurubu için “Ya nokta-
sı düşer veya unutulur 
da, bu karışıklık, an-
lamın karışmasına yol 
açarsa” kaygısı yersizse, kelime-i tevhidin ta-
şıdığı mananın karıştırılma kaygısı da, o ka-
dar yersizdir. Çünkü lâilahe illallah, hiçbir art 
niyetlinin yanlış okuma ve anlamasına fırsat 
vermez. Tevhid kelimesinin noktasız olması, 
içinde bir nokta kadar dahi şirke/ayrılığa/ko-
puşa yer bulunmadığına işaret sayılmıştır.  

Lâilahe illallah, manasında taşıdığı değer iti-
barıyla, bütün bir maddi evrenden daha ağır 
ve değerlidir. Bir elmas düşününüz ki, bütün 
bir maddi evreni satın alacak kıratta olsun. 
İşte kelime-i tevhid, bütün bir maddi evreni 
satın alacak o elmastır. Allah Rasulü bunun 
için kelime-i tevhidi “gökler ve yerlerden 
ağır/değerli” olarak nitelemiştir. Aslında, gök-
ler ve yerlerle kıyaslanmayacak kadar büyük 
ve görkemli olan cennetin anahtarı olması 

hasebiyle, kelime-i tevhid, elbette gökler ve 
yerlerden kıymetlidir.

Lâilahe illallah’ın ilk yarısını oluşturan lâilahe 
(hiçbir tanrı yoktur) cümleciği nefy, ikin-
ci yarısını oluşturan illallah (yalnızca Allah 
vardır) cümleciği isbattır. Nefy bir olumsuz-
lama ve değillemedir, isbat ise olumlama ve 
kanıtlamadır. Ne ki kelime-i tevhid, muha-
tabın zihninde bir bütün olarak, nefiy değil 
isbat cümlesi olarak nakşolur. Her ne kadar 
kelime-i tevhidin lafzı nefy ile başlıyorsa da, 
tasavvurda pekiştirilmiş bir isbat suretin-
de karşılık bulur. La olumsuzluk edatı illa 
(in+lâ) ile birlikte geldiğinde, birinci lâ ikinci 
lâ’yı etkisiz kılar. Geriye, tekit için kullanılan 

in edatı kalır. Zaten, 
“Mutlak varlığın is-
batını tasavvur et-
mek, mutlak yok-
luğun nefyini tasav-
vur etmekten önce 
gelir; zira ikincisi 
imkânsızdır” itirazı-
nı, lâilâhe illallah’ın 
manasına dair bir 
risale yazan Zerkeşi 
şöyle cevaplamıştır: 

“Kelime-i tevhidin başında gelen lâilahe nef-
yi, aslında illallah isbatını güçlendirme ama-
cını taşır.” (Bedrüddin Zerkeşi, Ma’nâ Lâilâhe 
İllallah, s.81). 

Kelime-i tevhidin bu özelliği, başka dillere 
çevrildiği zaman, sadece tasavvurda değil la-
fızda da ortaya çıkmaktadır. Dilimizde gerek 
“Allah’tan başka ilah yoktur” şeklinde, gerek 
“İlah, yalnızca Allah’tır” şeklinde karşılık 
bulsun, bu açıkça görülmektedir. Kelime-i 
tevhidin lâfzî karşılığı olan “İlah yoktur, yal-
nızca Allah vardır” tercümesi, hem kaynak 
dil hem de hedef dil açısından, makbul ve 
ideal bir karşılık değildir.

Mamafih, nefyin isbattan önce gelmesinin 
birçok nüktesi vardır. Bunlar:

İNSANIN RUHSAL BAĞIMSIZ-

LIK SÜRECİNİN ÖNÜNDE-

Kİ EN BÜYÜK ENGEL OLAN 

ŞİRK, TÜM İNSANİ VASIFLA-

RI VE RUHİ YÜCELME ÇA-

BALARINI BOŞA ÇIKARIR. 
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1. Tevhidin inşası, şirkin imhası ile mümkündür. 
La süpürgesiyle kalbi şirkten temizlemeden, 
tevhid sultanı kalbe konuk olmaz.

2. Eğer “evet”inizin güçlü, kayıtsız, şartsız ve 
mutlak olduğunu ifade etmek istiyorsanız, bu-
nun en etkili yolu, söze “hayır” ile başlamaktır.     

3. Allah’a iman kalbin tevbesidir. Tevbe, doğ-
ruya yöneliştir. Doğruya yönelmek için, önce 
yanlıştan vazgeçmek gerekir. Nefyin önce 
gelmesi, yanlıştan vazgeçmenin, doğruya 
yönelmekten önce gelişine benzer. Mecelle 
kuralı “zararlıyı def etmek,  yararlıyı celbet-
mekten evladır” sözü de, kelime-i tevhid ile 
inşa olmuş bir aklın eseridir.

4. Sadece tezini isbat eden bir ifade, tek ucu açık 
bir ifadedir. Art niyetlilerin elinde istismar 
edilebilir. Açık uçtan 
o ifadeye nüfuz ede-
rek, istedikleri ilaveyi 
yapabilirler. Çıkara-
masalar da, ekleye-
bilirler. Buna engel 
olmak ve kötü ni-
yetlilerin umutlarını 
kesmek için, iki ucu 
da kapalı olması ge-
rekir. İşte nefy ve isbat yöntemi, ifadenin iki 
ucunu da kapatan bir yöntemdir. Bu, tevhid 
konusunda vahyin ve onun sahibi Allah’ın 
titizliğinin en beliğ ifadesidir.

5. Allah demek yetmez, illallah (yüzde yüz 
Allah) demek şart. Çünkü Allah demek, tek 
başına şirki dışlamaz. Ama vahiy illallah’ın 
da yetmeyeceğinde ısrar eder. Bize kelime-i 
tevhidi öğreterek, tevhidi isbatta aşırı titiz 
davranmamızı emreder. Şirke başkaldırma-
mızı ve ısrarla “yok” (lâ) dememizi emreder. 
Zira muvahhid kişi “yok”u ne kadar güçlü 
söylerse, “var”ın varlığına olan imanı o kadar 
artar. İşte kelime-i tevhid, bunun için “yok” 
ile başlar.

İlahi vahdet, insan lisanında tevhid kelime-
siyle billurlaşır. Bütün bir kâinat, tevhidin 

şuursuz şahididir. Düşünen ve konuşan canlı 
olan insandan, tevhidin şuurlu şahitleri ol-
ması istenir. Kelime-i tevhidin kelime-i şaha-
dete dönüştüğü nokta burasıdır.

Tevhidin Düşmanı: Şirk

Kur’an, şirk için “büyük zulüm” der. Bu ger-
çek, Hz. Lokman’ın lisanında şöyle dile ge-
lir: 

“Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle 
diyordu: “Yavrucuğum, Allah’tan başkasına 
ilahlık yakıştırma; çünkü her tür ilahlık ya-
kıştırma gerçekten de korkunç bir zulüm-
dür!” (Lokman 31/13). 

Vahye muhatap olan 
herkes, Lokman’ın ço-
cuklarıdır ve tüm za-
manların Mü’minleri 
bir ailenin fertleri, 
peygamberler de bu 
büyük iman ailesinin 
kendi zamanlarındaki 
babalarıdır.

Şirk neden zulmün en 
büyüğüdür? Şu âyeti de dercettikten sonra, 
bu sorunun cevabına geçelim: 

“Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulma-
sını bağışlamaz; fakat dilediği kimselerin 
bunun dışındaki günahlarını bağışlar. Zira 
Allah’a ortak koşan kimseler, (O’na) iftira 
ederek korkunç bir günah işlemiş olurlar.” 
(Nisa 4/48). 

Şirk en büyük zulümdür, çünkü insanın ruh-
sal bağımsızlık sürecinin önündeki en büyük 
engeldir. Zira şirk, tüm insani vasıfları ve ruhi 
yücelme çabalarını boşa çıkarır. Bu da, ahlaki 
davranış kalıplarının kırılmasıyla sonuçlanır. 
Şirki, Allah’tan başkasına tanrılık yakıştır-

TEVHİDİN HAKİKATİNE 

EREMEYENLER, MAHLÛKUN 

ÇOKLUĞUNU ZENGİNLİK 

OLARAK GÖRMEK YERİNE 

DÜŞMAN OLARAK GÖRÜRLER.
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mak olarak tanımlarsak, bu durum kişinin 
vehim ve hevasına tapınması anlamını taşır. 
Şirk, bu anlamıyla bumerang etkisi yapa-
rak, şirk koşanı vurur. Çünkü insan, tanrılık 
vehmettiği şeyin ruhunu satın almasına izin 
verir. Kendi icat ettiği sahte tanrıya benliğini 
satanlar, Allah’la ilişki kurma fırsatını kaçır-
mış olurlar. Dahası, kendilerini, elleriyle ata-
dıkları sahte tanrı karşısında nesneleştirmiş 
olurlar. Nesneleşme insanın iç enerjisini tü-
ketir. Manevi bir AİDS gibi, ruhun direnç ve 
savunma mekanizmalarını kırar, onu her tür 
saldırıya açık ve savunmasız hale getirir. Bu 
ise insanın kendi kendisine yapabileceği en 
büyük kötülüktür. İşte şirkin büyük zulüm 
olmasının sebebi budur.

Şirk zulmünü işleye-
nin durumu, beynini 
darı sanıp, her tavuk 
gördüğünde başını 
elleri arasına alarak 
“Beni yeme!” diye 
kaçan delinin du-
rumu gibidir. Önce 
Allah’a ait bir niteliği 
Allah’tan başkasına yakıştırır. Bu birinci zu-
lümdür. Çünkü Allah’ın hukukuna tecavüz 
etmeye yeltenmiş, O’nun sıfatlarında tasar-
ruf etme cüretinde bulunmuştur. Allah, şirk 
koşan kimsenin bu zulmünden zarar görme-
yeceğine göre, bu zarar kendisine dönecek, 
kendisini vuracaktır. İkinci aşama, Allah’a 
ait niteliği, tanrılıktan hiçbir şey taşımayan 
bir varlığa yakıştırmaktır. İneğe tanrılık ya-
kıştıranların halini düşünün. İneğin bundan 
haberi bile yoktur. Bu ineğe de zulümdür. 
Çünkü ineğe tanrılık yakıştıran, inekten tan-
rılık bekleyecektir. Bu ise hayvana yapılmış 
bir eziyettir. Bu noktada Allah’tan isteyece-
ği bir şeyi insandan isteyen birini düşünün. 
Beceremeyeceği, yapamayacağı bir şeyi birin-
den istemek, ona zulümdür. Bu da ikinci zu-
lümdür. Bu zulümlerin üçüncüsü ise, kişinin 
kendi kendisine zulmüdür. Zira şirk koşanın 
bu zulmünden şirk koştuğu Allah zarar gör-

mez, zarar gören tek kişi kendisi olur. Bu-
rada da görüldüğü gibi şirk, üç kez zulüm 
anlamına gelir. 

Allah’ın şirki affetmemesinin nedeni, insana 
olan sevgisidir. Şirk, Allah’ın kuluna olan 
büyük sevgisine en ağır ihanettir. Allah’tan 
başkasına tanrılık yakıştıranlar, sadece şirk 
nesnesine kötülük etmekle kalmazlar, eşya-
yı kendi yerinden etmek suretiyle hadlerini 
aşarak kendilerine de kötülük etmiş olurlar. 
İbn Mes’ud bu âyetle, “Allah tüm günahları 
affeder” (Zümer 39/53) âyetinin arasını şöyle 
telif etmiştir: 

“Şirki ancak tevbe ile affeder, diğerlerini af-
fetmesi tevbeye bağlı değildir.” (Taberi, Zü-

mer Sûresi’nin 53. 
âyetinin tefsiri).

Seküler Şirk

Şirkin bir türü de, 
Allah’tan bağımsız bir 
hayat alanı olduğu-
nu tasavvur etmek-
tir. Bütün bir varlık 
âleminde Allah’tan 

bağımsız bir tek alan yoktur. Hayat alanı da 
öyledir. Allah hayata müdahildir. Allah’ın ha-
yata müdahil olmadığını düşünmek şirktir. 
Allah’tan bağımsız bir alan olduğu zehabına 
kapılanın önünde iki kapı vardır: Allah’ın 
müdahil olmadığını düşündüğü o alanda, ya 
Allah’tan başkalarına tanrılık yakıştıracak veya 
kendisi tanrılık taslayacaktır. Zaten, birinci tür 
şirk, ikincisine mülhaktır. Zira başkasına tan-
rılık yakıştıran, gerçekte kendini ilahlaştırmış 
olur. 

Günümüzde şirkin bu türü, seküler düşün-
cenin yaygın olduğu çevrelerde revaç bul-
maktadır. Seküler düşünce, hayatın bazı 
alanlarına Allah’ın müdahil olmadığını dü-
şünmekle kalmamakta, bu zehabını haya-
ta geçirmek için, Allah’ı hayattan soyutla-
maya kalkışmaktadır. Bunun sonu bellidir: 
Allah’tan, yani kutsaldan arındırılan hayat 

HÂLIK’IN TEKLİĞİ NASIL 

ULUHİYYETİN YASASI İSE, 

MAHLÛKUN ÇOKLUĞU DA 

MAHLÛKATIN YASASIDIR.
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alanının hızla kokuşması ve o alanda yaşa-
yan herkesi ve her şeyi amansız biçimde çü-
rütmesidir. Allah’tan koparılmış bir hayat, 
ruhunu yitirmiş bir ceset gibi kokuşur. Bu 
kokuşmayı gizlemek için mumyalama yönte-
mini kullanmak, ölüleri diriltmez, sadece ölü 
yüzü pudralama anlamına gelir. İşte şu âyet 
bu şirk türünü dile getirir:  

“Gökte de ilah olan, yerde de ilah olan yal-
nızca O’dur; ve O sonsuz hikmet sahibidir, 
her şeyi bilendir! (Zuhruf 43/84).

Allah’ın gökte ilah oluşuna -mecburen ve 
naçar- boyun eğmek, fakat Allah’ın insanoğ-
luna emanet ettiği şu ilahi misafirhanedeki 
hayatı Allah’tan koparmaya, O’ndan kaçır-
maya, O’ndan çalmaya 
çalışmak!.. Hırsızlık 
kötüdür. Fakat dayalı 
döşeli evinizi kendi-
sine açtığınız, her bir 
ihtiyacını eksiksiz kar-
şıladığınız, mükellef 
sofralarda ağırladığınız 
misafirin eşyanızı çal-
maya, evinizi gasp et-
meye kalkışması daha 
kötüdür. İnsan, dünya 
adlı şu misafirhanede Allah’ın konuğudur. O 
öyle bir hane sahibidir ki, sadece hane O’na 
ait değil, misafirin kendisi de, hayatı da O’na 
aittir. Hal böyleyken, Allah’ın müdahil olma-
dığı bir hayat alanı düşlemek, ilahi emanete 
kaç kez ihanet sayılmalıdır, varın siz hesap 
edin! “Allah hiçbir nankör haini sevmez” 
(Hacc 22/38).

Allah, Müslüman hayatının merkezinde yer 
alır. Mü’min kişi, hayatın her anında Allah’la 
beraberdir. Yaşadığı hayatın nesnesi değil 
öznesi olmayı, ancak bu sayede becerebilir. 
Mü’min kişi bilir ki, hayatın süvarisi olmak, 
ancak Allah’lı bir hayatla mümkündür. Yoksa 
hayatın atı olmak zorunda kalır. Bu yüzden 
asla Allah yokmuş gibi düşünmez, yaşamaz, 
konuşmaz. Zira Allah yokmuş gibi konuş-

mak günahtır. İşte bu yüzdendir ki, Müslü-
man aklı, hayatın her alanında Allah’lı yaşar, 
Allah’lı düşünür, Allah’lı konuşur. Acının 
zirvesinde “Allah!” der. Allah davası uğrunda 
can vermek için saldırgan düşmanın üzerine 
yürüdüğünde “Allah!.. Allah!” der. Can hav-
liyle gücünü toplaması gerektiğinde “Ya Al-
lah!” der. Heyecanlandığında “Allahu ekber” 
der. Bir işe girişirken “Bismillah” der. Karar 
verdiğinde “Biiznillah” der. Hayran olduğun-
da “Maşallah” der. Üzüldüğünde “La havle 
vela kuvvete illa billah” der. Kızdığında “Fe-
sübhanallah” der. Arzuladığında “İnşaallah” 
der. Özür dilediğinde “Estağfirullah” der. 
Her halde “Elhamdülillah” der. Yemin eder-
ken “Vallah-billah” der. 

İslam’ın inşa ettiği 
hayatın yapı taşları 
olan bu dil, İslami 
hayat tasavvurunun 
merkezinde Allah’ın 
yer aldığının en çar-
pıcı göstergesidir. Bu 
dil, aynı zamanda, 
şirkten uzak durmak 
için gösterilen hassa-
siyetin ifadesidir. Bu 

dili üreten akıl, Allah’tan bağımsız bir hayat 
alanı olmadığını, işte bu şekilde ifade etmiş-
tir.

Tüm şirk türleri özünde, insanın kendi ken-
disine yettiği düşüncesinden neşet eder. İn-
sanın kendi kendine yettiğini sanması, şey-
tani bir düşüncedir. Çünkü bu, vahim bir 
kendi kendini aldatma türüdür. Zira bilinen 
bir hakikattir ki, insan kendi kendisine yet-
mez. Hatta bu konuda diğer canlılardan daha 
zayıftır. 

Bir insan yavrusu annesine, diğer meme-
lilerden daha fazla muhtaçtır. İnsan kendi 
bedenine dahi söz geçiremez. Küçük evren 
insanın bedeninde, bilinçten bağımsız olarak 
birçok sistem tıkır tıkır işler. İnsan uyur, bu 

TEVHİDİN SIRRI TEKLİ-

Ğİ VE BİRİCİKLİĞİ ALLAH’A 

TAHSİS ETMEK, O’NUN 

DIŞINDAKİ HER ŞEYDEN 

TEKLİK VE BİRİCİKLİK İD-

DİASINI NEFYETMEKTİR. 
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sistemler uyumaz. İnsan bayılır, bu sistemler 
yine çalışır. 

İnsan bir aileye, bir sosyal çevreye ihtiyaç 
duyar. İhtiyaçlarını karşılamak için yere 
muhtaçtır, göğe muhtaçtır, ekmeğe muh-
taçtır, suya muhtaçtır. Ezcümle insan, enfüs 
ve afakta kendi kendine yetmeyeceğinin sa-
yısız örnekleriyle kuşatılmıştır. İnsan, daha 
yaratılmışlardan bile bağımsız yapamıyorsa, 
Yaratan’dan bağımsız nasıl yapacaktır? İnsan 
mahlûksuz bile yaşamını sürdüremiyorsa, 
Hâlıksız nasıl sürdü-
recektir? İşte bu yüz-
den şirk, insanın ken-
di kendisine yettiğini 
sanmasıdır.

Şirkin tevbesi, şirkten 
vazgeçmektir. Şirkten 
vazgeçen, tevhide yö-
nelir. Şirkten vazgeç-
mek istiğfar, tevhide 
yönelmek tevbedir. 
Tevhide yönelmek, imana yönelmektir. İman 
ağacının kökü ise “marifettir”. İman edilecek 
husus hakkındaki tüm bilgiler, işte bu köke 
mütealliktir.

Sözün Özü

Tevhidin hakikati Hâlık’ın tekliği, mahlûkun 
çokluğudur. Hâlık’ın tekliğini inkâr şirk 
üretir. Şirkin zararı müşrikin kendisinedir. 
Şirkten Allah’ın hiçbir zararı olmaz. Fakat 
mahlûkun çokluğu hakikatini kabulleneme-
yen zulüm üretir. Bundan herkes çok zarar 
görür. 

Tevhidin hakikatine eremeyen, mahlûkun 
çokluğunu zenginlik olarak görmek yerine 
düşman olarak görür. Böyle göremeyince 
onu teklemek ve birlemek ister. Yaratılmış 
olana dair her neyi teklemek ve birlemek is-
tiyorsa, bunu yapmak için onun dışındakile-
ri şeytanlaştırır. Onları yok etmeye soyunur. 
Bu Allah’ın kanunuyla savaşmaktır. Allah’ın 

kanunuyla savaşmak, özünde Allah ile savaş-
maktır.

Tevhid, tekliği ve biricikliği Allah’a tahsis 
etmek, O’nun dışındaki her şeyden teklik 
ve biriciklik iddiasını nefyetmektir. Tevhi-
din sırrı budur. Zira kural bellidir: Allah her 
neyi emretti, kulun ondan çıkarı vardır. Peki, 
Allah’ın en büyük emri olan tevhidden kulun 
çıkarı nedir? Mahlûku ve mahlûka dair şey-
leri teklemeye çalışan kulu, hayatı kendine 
de başkalarına da zindan etmekten kurtar-

maktır.

Kur’an’da teke (vetr) 
ve çifte (şef’) yemin 
edilirken, teki tem-
sil eden zeytine ve 
çok’u temsil eden in-
cire yemin edilirken, 
Allah’ın tekliği ha-
kikatinden bahsedi-
len her yerde söz bir 
biçimde mahlûkun 

çeşitliliğine getirilirken, amaç tevhidin bu 
sırrını ifşa etmektir. Bunu görmek için, sade-
ce Ra’d ve Fâtır Sûre’lerini bu gözle okumak 
yeter de artar bile.

Ya Rab! Bizleri Tek’i tek bilerek tevhide eren-
lerden kıl!

Ya Rab! Bizleri Çok’u teklemeye kalkışan za-
limlerden kılma!



SİYASETTE TEKLİK İDDİA-

SI FİRAVUN, BÜROKRASİDE 

TEKLİK İDDİASI HAMAN, 

EKONOMİDE TEKLİK İDDİ-

ASI KARUN, İLİMDE TEKLİK 

İDDİASI, BEL’AM ÜRETİR.
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حقيقة التوحيد: الخالق واحد أحد؛

أما املخلوقات فك�ة كاثرة
التوحيد أساس اإلسالم:مصطفى إسالم أوغلو

ال يوجد في القرآن الكريم موضوٌع أولى اهللا تعالى 
به اهتمامًا مثل اهتمامه بموضوع التوحيد، ِلمَا أنه دعوة 

مشتركة بين كافة أنبياءه ورسله.
اإلسالم،  باسم  ُبني  فما  اإلسالم،  أساس  أول  التوحيد 
بني على هذا األساس، ما يعني أن أّي محاولة لتحريفه 
وتشويهه ُيعتبر هجومًا على أصول اإلسالم وُأسسه من 
جهة؛ وأن جميع المساعي الرامية إلى الدفاع عنه ُيعّد 

دفاعًا عن أصول اإلسالم وُأسسه من جهة أخرى.  
عناصر  وكافة  الصحيح،  اإليمان  محور  هو  التوحيد 
هذا  وانزلق  حاد  فإذا  بموجبه.  تعمل  األخرى  اإليمان 
المحور عن موقعه، حادت وانزلقت معه كل العناصر 

المتصلة به عن مواقعها، شاءت أم أبت. 
والتصّور  والشعور  اإلحساس  محّك  هو  التوحيد  إن 
والتفكير والعمل اإليماني المضبوط بالضوابط والمبادئ 
جميع  يعرض  المؤمن  فاإلنسان  والنبوية.  القرآنية 
أنواع عمله  أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وتصوراته وكل 
ونشاطه على هذا المحّك. فهو ينطلق من ذلك المحّك 
في تحديد قيمة إي إحساس وشعور نابع من قلبه، وأي 
فكر وتصّور ناشئ من عقله، وأي عمل ونشاط صادر 

من جوارحه. 
إن التوحيد هو مفتاح اإليمان باهللا؛ فباب اإليمان المقبول 

عنده ينفتح بهذا المفتاح.

املرتجم: ياوز آجار

توحيد األلوهية يقابله 
«اإل�ان»، بين� توحيد الربوبية 

مقابٌل «لإلسالم»، أما مقابل 
توحيد العبودية فهو «العمل 

الصالح».

املقال الرئيس
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التوحيد  إن  حيث  التوحيد،  على  مبرمجة  الفطرة 
هو التوافق واالنسجام مع الفطرة والوالء لها؛ أما 

الشرك فهو خيانة للفطرة وتضادٌّ معها. 
التوحيد روح السلوك األخالقي؛ فالسلوك الذي ُنفخ 
فيه روُح التوحيد ينقلب إلى التقوى التي هي قوٌت 

وغذاء وتقوية للقلب اليقظ الواعي. 
أي  تريد،  التي  فاإلرادة هي  اإلرادة،  ثمرة  التقوى 
الذي يرشد، أي هو  هي «مريدة»، والتوحيد هو 
ذلك  لإلرادة؛  وموّجٌه  مرشٌد  التوحيد  «مرشد». 
ألن التوحيد نور وضياء للوعي والشعور. العقل/
التفكير هو الذي ُيلِزم القلب/المشاعر واألحاسيس؛ 
هو  التوحيد  ألن  العقَل؛  ُيلِزم  الذي  هو  والتوحيد 

عقُل العقِل. 
التوحيد؛  هي  المعرفة  قمة 
بينما قمة العمل والسلوك هي 
التوحيد  أن  فكما  االستقامة. 
واإلسالم،  اإليمان  علة 
حيث  غايتهما،  هو  كذلك 
العبد  عبودية  دون  يحول 
للعبد، ويجمع شمل اإلنسان 
المشّتت. أخفى أنواع الشرك 
هو الصراع السائد بين قوى 
اإلنسان الداخلية، أي الحرب 
هو  التوحيد  ولكن  األهلية! 
حدوث  منع  يتولى  الذي 

شيء من هذا القبيل، عن طريق تصليح وضبط 
الروابط بين الجزء والكّل والفرد والجميع.

الخالق واحد أحد؛ بينما المخلوقات كثرة كاثرة:
اهللا  واحدية  وتصديِق  بقبوِل  يبدأ  التوحيد  إنما 
عنه  غنى  ال  آخر  وهناك شرط  وأحديته.  تعالى 
ليتحقق معنَى تصديِق واحدية الخالق وأحديته، أال 
وهو تصديق كثرة وتعّدد المخلوقات. وٕان إضفاء 
يقّل خطأ  ال  المخلوقات  «كثرة»  «الوحدة» على 
بالكثرة.  األحد  الواحد  الخالق  نعت  عن  وضررًا 
واحدية الخالق وأحديُته شرط للتوحيد، بينما كثرة 
وتعّدد المخلوقات شرط للعدالة. وال ينُتج عن عدم 
الشرك؛  الخالق وأحديته سوى  االعتراف بواحدية 
كما ال يتمّخض عن عدم القبول بتعّدد المخلوقات 
والطغاة  الحكام  فكافة  والجور.  الظلم  غيُر 

تمّسكوا  الطويل  البشري  التاريخ  خالل  المستبدين 
بمزاعم «الواحدية» ولهثوا من وراءها. 

ُيفرخ  السياسي  المجال  ادعاء األحدية والفردية في 
فرعون.

البيروقراطي  المجال  في  والفردية  األحدية  ادعاء 
ُينِتج هامان.

ادعاء األحدية والفردية في المجال االقتصادي يوّلد 
قارون.

ُينجب  العلم  مجال  في  والفردية  األحدية  ادعاء 
«بلعم» (بلعم بن باعوراء). 

يؤّدي  القومي  المجال  في  والفردية  األحدية  ادعاء 
إلى اليهودية والتهّود.

هي  اهللا»  إال  إله  «ال 
ضمْمنا  لو  التوحيد.  كلمة 
األصل  باآلخرة؛  اإليماَن 
«كلمة  إلى  لإليمان،  الثاني 
التوحيد» فقلنا: «ال حياة إال 
جحدنا  قد  لنكون  اآلخرة» 
عن  فضًال  أساسية.  حقيقة 
هذا، فإن الوحي ذاته يرفض 
كلمة  شملنا  لو  وكذا،  ذلك. 
تستوعب  بحيث  التوحيد 
اإليمان بالرسل؛ أصل آخر 
نبي إال  فقلنا: «ال  لإليمان، 
نبينا» لنكون عندئٍذ قد أنكرنا جميع األنبياء ما عدا 
واحد منهم. وكذلك لو وّسعنا مجال كلمة التوحيد، 
فجعلناها تشتمل على القرآن الكريم أيضًا، َلُنصبح 
حينئٍذ قد كفرنا بأنواع الوحي األخرى غيره، األمر 
الذي يدّل على أن اهللا سبحانه وتعالى ال يريد وال 
يرضى بالتوحيد أو األحدية فيما عدا ذاته العلية ولو 

كان ذلك في األصول اإليمانية األخرى.
مثلما أن وحدة الخالق هي «قانون األلوهية»، كذلك 
المخلوقات».  «قانون  هي  المخلوقات  وتعّدد  كثرة 
األساسية  القوانين  من  المخلوقات  تعّدد  فقانون 
السارية في الكون إلى درجة أنه من غير الممكن 
الناس  كافة  وجمُع  تمامًا  األرض  من  الكفر  إزالُة 
على كلمة اإليمان، فجعُلهم سواسية كأسنان المشط؛ 
ذلك ألنه مخالف لإلرادة اإللهية المطلقة أيضًا: ﴿
َجِميًعا  ُكلُُّهْم  اَألْرِض  ِفي  َمْن  آلَمَن  َربَُّك  َشاَء  َوَلْو 

إن الرشك الذي هو أكرب عائق 
يحول دون عملية التحرر 

الروحي لإلنسان يقيض عىل 
كافة األوصاف والخصائص 

اإلنسانية وُيحبط جميع املساعي 
واملحاوالت الرامية إىل الرقّي 

الروحي.

(يونس:  ُمْؤِمِنيَن﴾  َيُكوُنوا  َحتَّى  النَّاَس  ُتْكِرُه  َأَفَأْنَت 
أنه  ِلَما  99)، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، 
قد جعل قانون التعّدد والكثرة سنة سارية بين جميع 

مخلوقاته.
ذلك هو حقيقة التوحيد. ال يتمّخض عن عدم اإلدراك 
تعّصبات  إال  المذكورة  التوحيد  بحقيقة  واإلحاطة 
ذميمة مرفوضة. وكل تعّصب ينشأ من إنكار تلك 
وٕابطال  الروح  شّل  عند  تأثيره  يتوقف  ال  الحقيقة 
مفعوله، وٕانما يستشري تأثيره في حقيقة التوحيد التي 

ترفض جميع أنواع التعّصب الذميم.   

توحيد األلوهية:
التوحيد هو تنقيُة اإلنساِن عقيدَته وتطهيُرها من كل 
زيف وباطل يشوبها. وقد ُخلق اإلنساُن مّياًال ونّزاعًا 

اهللا  ألن  ذلك  التوحيد.  إلى 
سبحانه وتعالى نقش الفطرة 
اإلنسانية على نقش التوحيد 

وَبْرَمَجها عليه.
العمود  بمثابة  التوحيد  إن 
اإلسالمية؛  للعقيدة  الفقري 
تأثيره  يشاَهد  انزلق  فإذا 
العقيدة  من  كل  في  السلبي 
والعمل معًا. ونقيض التوحيد 
هو  التوحيد  الشرك.  هو 
الواحد  بوحدة  التصديق 
بها،  والوفاء  والوالء  األحد 
لوحدته  خيانة  الشرك  بينما 

سبحانه تعالى. وال بّد من التأكيد على أن التوحيد 
ِد (اِهللا)؛ ِلما أنه عّز وجّل واحد  ال يؤّثر على الموحَّ
أحد مطلق ال مثيل له وال نظير في نفس األمر، 
األرض  في  من  جميع  اتفق  ولو  الواقع.  في  أي 
فال  طبيعتهم،  من  جزء  إلى  وحّولوه  الشرك،  على 
ال  أنه  غير  ذرة.  بمقدار  ولو  بذلك  وحدته  تتأّثر 
بالتوحيد. ولكنه ليس  شّك في أن هناك من يتأّثر 
د»  َد «اَهللا» عّز وجّل، بل هو اإلنسان «الموحِّ الموحَّ
ذاته. إضافة إلى أن التوحيد ال يصون اهللا تعالى 
من التشّتت والتجّزؤ والتفّرق (حاشا وكال)؛ لما أنه 
التفرق  أنواع  جميع  من  البريء  ذاته،  في  الصمد 
نفسه،  اإلنساَن؛  يحفظ  (التوحيد)  ولكنه  والتجزئة، 
تشّتت  من  ضميره  عقله،  إرادته،  وعيه،  شعوره، 

اآلراء والتصورات واألحوال والسلوكيات. 

عناوين  ثالثة  إلى  التوحيد  تقسيم  الممكن  من 
رئيسية:

توحيد األلوهية: يقابله «اإليمان».  .1
توحيد الربوبية: يقابله «اإلسالم».   .2

توحيد العبودية: يقابله «العمل الصالح».  .3
الثالثة  العناوين  هذه  من  األخيرين  العنوانين  إن 
العنوان األول ومنوطان به؛ بسبب  يتوقفان على 
أنه يستحيل توحيُد الربوبية والعبودية بدون توحيد 
األلوهية، مثلما أن اإليمان ال يتحّقق بدون اإلسالم 

والعمل الصالح. 
توحيد  على  العقلي  الدليَل  الكريم  القرآن  َيذُكر 
الربوبية في اآلية (22) من سورة األنبياء، حيث 

يقول اهللا سبحانه وتعالى: 
﴿َلْو َكاَن فيهما ٰاِلَهٌة ِإّال اللُّٰه 
َربِّ  اللِّٰه  َفُسْبَحاَن  َلَفَسَدَتا 

اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن﴾
اليوم  نعيش  ال  نحن  وٕان 
الفوضى  تسوده  كون  في 
يحكم  كوٍن  بل  والعشوائية، 
دقيق،  شامل  نظام  عليه 
فذلك ال يدّل على وجود َناِظٍم 
إلى  إضافة  ـ  وٕانما  وحسب، 
ذلكـ  يدّل على وحدته أيضًا. 
من  أكثر  الناظم  كان  لو  إذ 
واحد لتحّول النظام المشهود 
في جميع أرجاء الكون إلى فوضى وعشوائية، بدءًا 

من الذرات وانتهاًء إلى المجرات.  

كلمة التوحيد: 
﴿َفاْعَلْم َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال اللَُّه﴾ (محمد: 19/47).

قائمة األصول  التوحيد هي توقيع على  إن كلمة 
واألسس التي ينبغي اإليمان بها. 

كلمة التوحيد هي االعتراف بالحقيقة بجملة واحدة. 
كلمة التوحيد هي لّب القول ومنتهاه وغايته. 

كلمة التوحيد هي القلب اليقظ المتفّكر الواعي لكّل 
الكلمات. وٕانما تستمّد الكلمات روحها منها. فكل 
الكلمات والجمل والنصوص تستمّد قيمتها أو ُتحرم 
منها تبعًا لقربها أو بعدها من هذه الكلمة المباركة.  

أيُّ محاولة لتحريف التوحيد 
وتشويهه ُيعترب هجوماً عىل أصول 
اإلسالم وُأسسه. والفطرة ُمَربَْمجٌة 

عىل التوحيد الذي هو الوالء 
واالنسجام والتوافق مع الفطرة 
والوالء لها؛ أما الرشك فهو خيانة 

للفطرة وتضادٌّ معها. 
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أما املخلوقات فك�ة كاثرة
التوحيد أساس اإلسالم:مصطفى إسالم أوغلو

ال يوجد في القرآن الكريم موضوٌع أولى اهللا تعالى 
به اهتمامًا مثل اهتمامه بموضوع التوحيد، ِلمَا أنه دعوة 

مشتركة بين كافة أنبياءه ورسله.
اإلسالم،  باسم  ُبني  فما  اإلسالم،  أساس  أول  التوحيد 
بني على هذا األساس، ما يعني أن أّي محاولة لتحريفه 
وتشويهه ُيعتبر هجومًا على أصول اإلسالم وُأسسه من 
جهة؛ وأن جميع المساعي الرامية إلى الدفاع عنه ُيعّد 

دفاعًا عن أصول اإلسالم وُأسسه من جهة أخرى.  
عناصر  وكافة  الصحيح،  اإليمان  محور  هو  التوحيد 
هذا  وانزلق  حاد  فإذا  بموجبه.  تعمل  األخرى  اإليمان 
المحور عن موقعه، حادت وانزلقت معه كل العناصر 

المتصلة به عن مواقعها، شاءت أم أبت. 
والتصّور  والشعور  اإلحساس  محّك  هو  التوحيد  إن 
والتفكير والعمل اإليماني المضبوط بالضوابط والمبادئ 
جميع  يعرض  المؤمن  فاإلنسان  والنبوية.  القرآنية 
أنواع عمله  أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وتصوراته وكل 
ونشاطه على هذا المحّك. فهو ينطلق من ذلك المحّك 
في تحديد قيمة إي إحساس وشعور نابع من قلبه، وأي 
فكر وتصّور ناشئ من عقله، وأي عمل ونشاط صادر 

من جوارحه. 
إن التوحيد هو مفتاح اإليمان باهللا؛ فباب اإليمان المقبول 

عنده ينفتح بهذا المفتاح.

املرتجم: ياوز آجار

توحيد األلوهية يقابله 
«اإل�ان»، بين� توحيد الربوبية 

مقابٌل «لإلسالم»، أما مقابل 
توحيد العبودية فهو «العمل 

الصالح».

املقال الرئيس
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(يونس:  ُمْؤِمِنيَن﴾  َيُكوُنوا  َحتَّى  النَّاَس  ُتْكِرُه  َأَفَأْنَت 
أنه  ِلَما  99)، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، 
قد جعل قانون التعّدد والكثرة سنة سارية بين جميع 

مخلوقاته.
ذلك هو حقيقة التوحيد. ال يتمّخض عن عدم اإلدراك 
تعّصبات  إال  المذكورة  التوحيد  بحقيقة  واإلحاطة 
ذميمة مرفوضة. وكل تعّصب ينشأ من إنكار تلك 
وٕابطال  الروح  شّل  عند  تأثيره  يتوقف  ال  الحقيقة 
مفعوله، وٕانما يستشري تأثيره في حقيقة التوحيد التي 

ترفض جميع أنواع التعّصب الذميم.   

توحيد األلوهية:
التوحيد هو تنقيُة اإلنساِن عقيدَته وتطهيُرها من كل 
زيف وباطل يشوبها. وقد ُخلق اإلنساُن مّياًال ونّزاعًا 

اهللا  ألن  ذلك  التوحيد.  إلى 
سبحانه وتعالى نقش الفطرة 
اإلنسانية على نقش التوحيد 

وَبْرَمَجها عليه.
العمود  بمثابة  التوحيد  إن 
اإلسالمية؛  للعقيدة  الفقري 
تأثيره  يشاَهد  انزلق  فإذا 
العقيدة  من  كل  في  السلبي 
والعمل معًا. ونقيض التوحيد 
هو  التوحيد  الشرك.  هو 
الواحد  بوحدة  التصديق 
بها،  والوفاء  والوالء  األحد 
لوحدته  خيانة  الشرك  بينما 

سبحانه تعالى. وال بّد من التأكيد على أن التوحيد 
ِد (اِهللا)؛ ِلما أنه عّز وجّل واحد  ال يؤّثر على الموحَّ
أحد مطلق ال مثيل له وال نظير في نفس األمر، 
األرض  في  من  جميع  اتفق  ولو  الواقع.  في  أي 
فال  طبيعتهم،  من  جزء  إلى  وحّولوه  الشرك،  على 
ال  أنه  غير  ذرة.  بمقدار  ولو  بذلك  وحدته  تتأّثر 
بالتوحيد. ولكنه ليس  شّك في أن هناك من يتأّثر 
د»  َد «اَهللا» عّز وجّل، بل هو اإلنسان «الموحِّ الموحَّ
ذاته. إضافة إلى أن التوحيد ال يصون اهللا تعالى 
من التشّتت والتجّزؤ والتفّرق (حاشا وكال)؛ لما أنه 
التفرق  أنواع  جميع  من  البريء  ذاته،  في  الصمد 
نفسه،  اإلنساَن؛  يحفظ  (التوحيد)  ولكنه  والتجزئة، 
تشّتت  من  ضميره  عقله،  إرادته،  وعيه،  شعوره، 

اآلراء والتصورات واألحوال والسلوكيات. 

عناوين  ثالثة  إلى  التوحيد  تقسيم  الممكن  من 
رئيسية:

توحيد األلوهية: يقابله «اإليمان».  .1
توحيد الربوبية: يقابله «اإلسالم».   .2

توحيد العبودية: يقابله «العمل الصالح».  .3
الثالثة  العناوين  هذه  من  األخيرين  العنوانين  إن 
العنوان األول ومنوطان به؛ بسبب  يتوقفان على 
أنه يستحيل توحيُد الربوبية والعبودية بدون توحيد 
األلوهية، مثلما أن اإليمان ال يتحّقق بدون اإلسالم 

والعمل الصالح. 
توحيد  على  العقلي  الدليَل  الكريم  القرآن  َيذُكر 
الربوبية في اآلية (22) من سورة األنبياء، حيث 

يقول اهللا سبحانه وتعالى: 
﴿َلْو َكاَن فيهما ٰاِلَهٌة ِإّال اللُّٰه 
َربِّ  اللِّٰه  َفُسْبَحاَن  َلَفَسَدَتا 

اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن﴾
اليوم  نعيش  ال  نحن  وٕان 
الفوضى  تسوده  كون  في 
يحكم  كوٍن  بل  والعشوائية، 
دقيق،  شامل  نظام  عليه 
فذلك ال يدّل على وجود َناِظٍم 
إلى  إضافة  ـ  وٕانما  وحسب، 
ذلكـ  يدّل على وحدته أيضًا. 
من  أكثر  الناظم  كان  لو  إذ 
واحد لتحّول النظام المشهود 
في جميع أرجاء الكون إلى فوضى وعشوائية، بدءًا 

من الذرات وانتهاًء إلى المجرات.  

كلمة التوحيد: 
﴿َفاْعَلْم َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال اللَُّه﴾ (محمد: 19/47).

قائمة األصول  التوحيد هي توقيع على  إن كلمة 
واألسس التي ينبغي اإليمان بها. 

كلمة التوحيد هي االعتراف بالحقيقة بجملة واحدة. 
كلمة التوحيد هي لّب القول ومنتهاه وغايته. 

كلمة التوحيد هي القلب اليقظ المتفّكر الواعي لكّل 
الكلمات. وٕانما تستمّد الكلمات روحها منها. فكل 
الكلمات والجمل والنصوص تستمّد قيمتها أو ُتحرم 
منها تبعًا لقربها أو بعدها من هذه الكلمة المباركة.  

أيُّ محاولة لتحريف التوحيد 
وتشويهه ُيعترب هجوماً عىل أصول 
اإلسالم وُأسسه. والفطرة ُمَربَْمجٌة 

عىل التوحيد الذي هو الوالء 
واالنسجام والتوافق مع الفطرة 
والوالء لها؛ أما الرشك فهو خيانة 

للفطرة وتضادٌّ معها. 
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إن كلمة التوحيد هي التعبير اللفظي الدقيق الجامع 
الشامُل عن حقيقة الوجود. هي سّر يكمن في طياته 
هذه  اإلنسان  لسان  يلهج  عندما  اإللهي.  النَفُس 
الكلمة يقرأ حرف (هـ) مرتين؛ حيث ينحدر صوت 
(هـ) من أعماق رئتيه عند النطق بـ»ال إله»؛ وكذلك 
نْفس الشيء عند النطق بـ»إال اهللا». وبذلك يكون 
واهب  على  آيًة  األحياء  حياة  على  الداّل  النَفُس 

الحياة سبحانه وتعالى أيضًا.  
ويحدث  وينتهي،  يبتدئ  الكون  هذا  في  كل شيء 
تنطق  الموجودات  فجميع  و(إال).  (ال)  بـ  ويتطّور 
الدوام.  الخاصة على وجه  بألسنتها  التوحيد  بكلمة 
أو  بالوجود  الظفَر  التوحيد  يكون  المعنى  وبهذا 

التلّبَس بلباس الوجود. فطلوع 
األرض،  ودوران  الشمس، 
السماء،  في  النجوم  وتأّلق 
وتغريد  الورود،  وتفّتح 
األنهار  وهدير  البالبل، 
وحفيف  ونسماته،  والرياح 
وخرير  واألشجار،  الغابات 
هذه  كّل  وغيرها...  المياه 

بكلمة  ونطق  وذكر  التنّفس  أنواع  من  نوع  األمور 
التوحيد. 

إن من ُيصغي بفؤاده إلى جملة األصوات الصادرة 
من أرجاء الكون ال َيسمع منها سوى صدى كلمة 
قلبه  الكون من منظور  يشاهد  التوحيد. كذلك من 
ال يرى سوى كلمة التوحيد أيضًا؛ ذلك ألنه يتساقط 
جميع  وتتناثر  االصطناعية،  األصباغ  كل  حينئٍذ 
الزجاجات، وتهترئ كافة األشياء المطلية بالذهب، 
فال يبقى فيها أيُّ أثر ما عدا الصبغة اإللهية، ﴿
ِصْبَغَة اللَِّه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغًة... ﴾ (البقرة: 

.(138/2
الحروُف  تستخدم  ال  التوحيد  بكلمة  النطق  عند 
من حروفها،  أي حرف  الشفُة  تمّس  فال  الشفوية، 
ما يرمز إلى أن كلمة التوحيد ليست عمليًة مغلقة، 
وٕانما هي عملية متواصلة ال تنقطع أبدًا حتى بلوِغ 

أوج الكمال.
سلسالت  اهللا)  إال  إله  (ال  التوحيد  بكلمة  للنطق 
وٕان  الرئتين.  في  وتنتهي  الفم  داخل  تبدأ  ومراتب، 
العالم  أعماق  في  التوحيد  كلمة  استقرار  عملية 
والمراتَب  السلسالِت  تضاهي  لإلنسان  الداخلي 

على  تعمل  حيث  باللسان،  نطقها  في  المشاهدَة 
نحٍو من الخارج إلى الداخل. فسلسلة األصوات في 
كلمة التوحيد تعمل من الخارج إلى الداخل، ومن 
اآلفاق  آيات  كتقّدم  المشاَهد،  غير  إلى  المشاَهد 
﴿َسُنِريِهْم  (فصلت)  سورة  في  األنفس  آيات  على 
َأنَُّه  َلُهْم  َيَتَبيََّن  َأنُفِسِهْم َحتَّى  آَياِتَنا ِفي اآلفاق َوِفي 

اْلَحقُّ﴾ (ُفصلت: 53/41).
﴿َقاَلت  باآلية  نتذّكر  أن  بّد  ال  بالضبط  وهنا 
َأْسَلْمَنا﴾،  ُقوُلوا  َوَلِكْن  ُتْؤِمُنوا  َلْم  ُقْل  آَمنَّا  اَألْعَراُب 
ِلَما أن إيمانهم لم يتجاوز بعُد حناجرهم. إذ ينبغي 
نفوذ كلمة التوحيد إلى أعماق القلب دون أن تتوّقف 
عند النطق باللسان لكي يتجاوز اإليماُن الحناجَر.

ال يوجد بين حروف (ال إله 
إال اهللا) أي حرف منّقط، ما 
يدّل على أن كلمة التوحيد ال 
التالية  األصوات  من  تتأّلف 
الثانوية، وٕانما من األصوات 
األساسية. وكما أن أصوات 
كلمة التوحيد أساسية، كذلك 
التوحيد ذاته عنصر أساسي 
لإلنسان يستحيل التخلي عنه بأي حال من األحوال 
الوقفة  هو  التوحيد  الظروف.  من  ظرف  وأي 
الرئيسية لإلنسان أمام رّب العالمين (أي االعتراف 
فمعنى كون  إذن  العبودية)،  باأللوهية عن طريق 
دًا يعني أنه صاحب موقف مرموق ال  اإلنسان موحِّ
يساوي له أي موقف آخر في الحياة. كلمة التوحيد 
(إال)  واإلثبات  (ال)  النفي  جزئيها  من  المكّونة 
واضحة وصريحة مثل وضوح وصراحة األصوات 
التي تمّثلها الحروف الخالية من النُّقط. وكما ليس 
هناك أي داٍع يستوجب القلق من أن َتسقط النقط 
أو تُنسى من مجموعة الحروف المذكورة، فيؤدي 
فإنه  كذلك  المعنى؛  أو  الداللة  في  االختالط  إلى 
ال داعي يستوجب القلق من اختالط المعنى الذي 
واضح  معناها  أن  بسبب  التوحيد،  كلمة  تحمله 
وضوح الشمس بحيث ال يدع مجاًال ألي ُمغِرض 
أن يقرأها ويفّسرها بصورة ال تتوافق وحقيقتها. وقد 
ُعّد خلّو كلمة التوحيد من النقط إشارًة وداللًة على 
عدم وجود أّي موضع للشرك واالفتراق واالنفصال 

فيها ولو بمقدار نقطة واحدة.
ال إله إال اهللا أفضل وأثمن وأجّل من كل شيء في 
الكون المادي من حيث قيمة الداللة والمعنى التي 

مثل� أن وحدة الخالق هي 
«قانون األلوهية»، كذا تنّوع 
وتعّدد املخلوقات هو «قانون 

املخلوقات».
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أما املخلوقات فك�ة كاثرة
التوحيد أساس اإلسالم:مصطفى إسالم أوغلو

ال يوجد في القرآن الكريم موضوٌع أولى اهللا تعالى 
به اهتمامًا مثل اهتمامه بموضوع التوحيد، ِلمَا أنه دعوة 

مشتركة بين كافة أنبياءه ورسله.
اإلسالم،  باسم  ُبني  فما  اإلسالم،  أساس  أول  التوحيد 
بني على هذا األساس، ما يعني أن أّي محاولة لتحريفه 
وتشويهه ُيعتبر هجومًا على أصول اإلسالم وُأسسه من 
جهة؛ وأن جميع المساعي الرامية إلى الدفاع عنه ُيعّد 

دفاعًا عن أصول اإلسالم وُأسسه من جهة أخرى.  
عناصر  وكافة  الصحيح،  اإليمان  محور  هو  التوحيد 
هذا  وانزلق  حاد  فإذا  بموجبه.  تعمل  األخرى  اإليمان 
المحور عن موقعه، حادت وانزلقت معه كل العناصر 

المتصلة به عن مواقعها، شاءت أم أبت. 
والتصّور  والشعور  اإلحساس  محّك  هو  التوحيد  إن 
والتفكير والعمل اإليماني المضبوط بالضوابط والمبادئ 
جميع  يعرض  المؤمن  فاإلنسان  والنبوية.  القرآنية 
أنواع عمله  أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وتصوراته وكل 
ونشاطه على هذا المحّك. فهو ينطلق من ذلك المحّك 
في تحديد قيمة إي إحساس وشعور نابع من قلبه، وأي 
فكر وتصّور ناشئ من عقله، وأي عمل ونشاط صادر 

من جوارحه. 
إن التوحيد هو مفتاح اإليمان باهللا؛ فباب اإليمان المقبول 

عنده ينفتح بهذا المفتاح.

املرتجم: ياوز آجار
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تحملها تلك الكلمة المباركة. تصّوروا ماسة لها قيراط 
إلى درجة من الممكن أن ُيشترى بها كافة ما في الكون 
المادي. فكلمة التوحيد تلك الماسة التي بمقدورها شراء 
جميع ما في الكون المادي. وهذا هو السبب في وصف 
مما  ميزانًا  «بأثقل  التوحيد  كلمَة  السالم  عليه  الرسول 
في السموات واألرض». وال غرو في ذلك فإنها مفتاح 

الجنة التي عرضها السموات واألرض.   
كلمة التوحيد تتأّلف من الجزئين؛ فالجزء األول (ال إله) 
فالنفي سلب  فإثبات.  الثاني (إال اهللا)  نفي؛ أما الجزء 
وتصديق.  وقبول  فإيمان  اإلثبات  أما  ورفض؛  وٕانكار 
وعلى الرغم من بدئها بحرف النفي (ال) لفظًا، فإنها من 
حيث مجموع الجملة تنتقش في ذهن اإلنسان باعتبارها 

سلبية،  وليست  موجبة  جملًة 
تأكيدًا على  النفي  فتصير جملة 
تصّور  في  والتصديق  اإلثبات 

اإلنسان.  
إذا اقترن حرف النفي (ال) بحرف 
(إّال، إن+ال) أبطل (ال) األولى 
مفعوَل (ال) الثانيِة، فال يبقى إال 
أداة (إن) التي تستخدم للتوكيد. 
أّلف  الذي  الزركشي  اإلمام  يرّد 

اعتراٍض  على  اهللا)،  إال  إله  (ال  معنى  حول  رسالة 
مضمونه «يسبق تصّوُر إثبات الوجود المطلق تصّوَر 
نفي العدم المطلق، حيث إن االحتمال الثاني مستحيل» 
إله)  (ال  التوحيد  كلمة  بداية  في  الوارد  «النفي  بقوله: 
(بدر  اهللا)»،  (إال  إثبات  التوكيَد على  أصًال  يستهدف 
الدين الزركشي، معنى ال إله إال اهللا، الصفحة: 81). 
من الممكن مشاهدة خاصية كلمة التوحيد المذكورِة في 
أو  الثاني  الجزء  إذ  أيضًا،  أخرى  لغات  إلى  ترجمتها 
اإلثبات هو الذي يتبادر إلى األذهان في الوهلة األولى، 

وهو الذي يستقّر ويترّسخ في القلوب والعقول. 
النفي على اإلثبات نكٌت عديدة، منها  تقّدم  تكمن في 

ما يلي:
من غير الممكن تأسيس التوحيد وترسيخه إال   .1
بمحو الشرك واستئصال جذوره؛ ذلك ال يترّبع سلطاُن 

التوحيد على عرش القلب ما لم ُينقَّ بمكنسة (ال).  

(أي:  تصديقكم  أن  عن  التعبير  أردتم  إن   .2
َنَعْمكم) قوي مطلق غير مقيد بأي قيد أو شرط، فأفضل 

وأنفذ طريق إلى ذلك هو االستهالل بـ(ال) للكلمة.  
وٕانابته.  القلب  توبة  هو  تعالى  باهللا  اإليمان   .3
التوّجه  يتم  وِلَكْي  الصواب.  إلى  التوّجه  هي  والتوبة 
َفَمَثُل  الخطأ.  عن  اإلقالع  أوًال  ينبغي  الصواب  إلى 
تقّدم النفي على اإلثبات في كلمة التوحيد، كمثل تقّدم 
وما  الصواب.  إلى  التوّجه  على  الخطأ  عن  اإلقالع 
قاعدة «مجّلة» التي تنّص على أن (دفع المضّرة أولى 
من جلب المصلحة) إال أثر من آثار عقٍل قد ُبني على 

أسِس التوحيد.  
يكتفي  الذي  التعبير  إن   .4
يكون  فقط،  «الطْرح»  بإثبات 
المستغلين،  الستغالل  عرضًة 
ومفتوَح الباب لدخول المغرضين 
من  نفوذهم  الممكن  فمن  منه. 
أو  الطرح  إلى  المفتوح  الباب 
التعبير المذكور، فيضيفون فيه 
غير  كانوا  وٕان  لهم.  يحلو  ما 
جزء  أي  إخراج  على  قادرين 
إضافة  بإمكانهم  أنه  إال  منه، 
أجزاء إليه من الخارج. وللحيلولة 
دون هذا، وقطع الطريق أمام تحّقق أحالم المغرضين 
والمستغّلين، ال بّد أن تكون الجملة مغلقة من الطرفين. 
فطريقة النفي واإلثبات (في كلمة التوحيد) من قبيل سّد 
باب طرفي الجملة. وٕان دّل ذلك على شيء فإنه يدّل 
الوحي  يبديه  الذي  االهتمام  عن  البليغ  التعبير  على 

اإللهي لموضوع التوحيد.  
إلقصاء  (اهللا)  اإلنسان  يقول  أن  يكفي  ال   .5
أن  هذا  لتحقيق  يكفي  ال  كما  لوحده؛  وٕانكاره  الشرك 
النفي  بّد من الجمع بين  يقول (إال اهللا) فقط، بل ال 
واإلثبات حتى يكتمل معنى التوحيد على وجه التمام. 
ويعّلمنا  دومًا،  ذلك  على  ُيصّر  الكريم  فالقرآن  لذا 
اهتماما  نبدي  أن  ويأمرنا  للتوحيد،  الحقيقي  المعنى 
خاصًا إلثبات التوحيد؛ كما يأمرنا بالقيام ضد الشرك 
بوجود  الموّحد  إيمان  وهذا ألن  (ال).  بالقول  ورفضه 
قوله  وصرامة  قوة  مع  بالتناسب  يزيد  الوجود  واجب 
(ال). وهذا هو السبب الذي يكمن في بدء كلمة التوحيد 

بحرف النفي (ال). 

من مل يستطع بلوَغ حقيقة 
التوحيد ينظر إىل تنّوع وتعدد 

املخلوقات باعتبارها أعداًء، بدالً 
من أن يراها من عنارص ال�اء 

والغناء.
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بكلمة  اإلنسان  لسان  على  تتبلور  اإللهية  الوحدة  إن 
فطر  التي  بفطرتها  الجامدة  الكائنات  وكّل  التوحيد. 
اهللا عليها شاهدٌة ودالٌة «غيُر شاعرٍة» على التوحيد، 
ولكن المطلوب من اإلنسان المتفّكر والمتكّلم أن يكون 
النقطة  للتوحيد. وتلك  شاهدًا «شاعرًا» أي ذا شعور 
هي النقطة التي تتحّول فيها كلمة التوحيد إلى كلمة 

الشهادة.  
الشرك عدّو التوحيد:

إن القرآن الكريم وصف الشرك بـ»ظلم عظيم» إذ نقل 
تلك الحقيقة على لسان لقمان عليه السالم على النحو 
ال  ُبَنيَّ  َيا  َيِعُظُه  َوُهَو  الْبِنه  ُلْقٰمُن  َقاَل  ﴿َوِاْذ  التالي: 
ُتْشِرْك ِباللّٰه ِانَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم﴾ (لقمان: 13/31). 
عليه  لقمان  أوالَد  جميعاًً  يعتبرون  الوحي  ومخاطبو 
السالم، ومؤمنو جميع األزمنة أفراَد عائلة واحدة، أما 
األنبياء فُيعّدون آباًء لتلك العائلة اإليمانية الكبيرة في 

األزمنة التي أرسلوا فيها.
إن اآلية التي سندرجها هنا تُبّين 
الشرك ظلمًا عظيمًا:  عّد  سبب 
ِبِه  ُيْشَرَك  أْن  َيْغِفُر  اهللا ال  ﴿ِانَّ 
َيَشٓاُء  ِلَمْن  ٰذِلَك  ُدوَن  َما  َوَيْغِفُر 
ِاْثًما  اْفَتٰرٓى  َفَقِد  ُيْشِرْك باهللا  َوَمْن 

َعظيمًا﴾ (النساء: 48/4).  
إن الشرك أعظم ظلم يمكن أن 

عملية  دون  يحول  عائق  أكبر  ألنه  اإلنسان؛  يرتكبه 
التحرر الروحي لإلنسان. ذلك أن الشرك يقضي على 
كافة األوصاف والخصائص اإلنسانية وُيحبط جميع 
الروحي،  الرقّي  إلى  الرامية  والمحاوالت  المساعي 
السلوك  أنماط  إلى تحّطم وتدهور  الذي يؤّدي  األمر 
على  األلوهية  بإضفاء  الشرك  عّرفنا  وٕان  األخالقي. 
غير اهللا تعالى، فذلك يعني عبوديَة اإلنسان ألوهامه 
وأهوائه، واتخاذه إلهًا من دون اهللا. وانطالقًا من معنى 
الشرك المذكور، فإنه يرتّد أثر الشرك على صاحبه، 
للشيء  يسمح  اإلنسان  ألن  نفَسه.  المشِرَك  فيضرب 
روحه.  ويبتاع  يتمّلك  أن  األلوهيَة  فيه  توهَّم  الذي 
والذين يبيعون أرواحهم وكينوناتهم الذاتية آللهٍة مزّورة 
اخترعوها واختلقوها هم بأنفسهم ُيعّدون قد ضّيعوا بهذا 
فرصَة إقامة عالقاٍت وعقَد اتصاالٍت مع اهللا سبحانه 
وتعالى. فضًال عن ذلك، فإنهم يجعلون أنفسهم «شيئًا» 
بأنفسهم  هم  اخترقوها  التي  اآللهة  تلك  أمام  مفعوًال 
اإلنسان»  «تشييء  وعملية  األلوهية.  عليها  وأضفْوا 

تستهلك طاقته الداخلية، فتحّطم كمرض «أيدٍز» معنوٍي 
المقاومَة والمناعة والدفاع لديه، فيجعله أعزل وعرضًة 

وهدفًا سافرًا لجميع أنواع الهجمات. 
وهذا هو أكبر ظلم يمكن أن يرتكبه اإلنسان ضد نفسه. 

ومن أجل ذلك ُعّد الشرك ظلمًا عظيمًا. 
ومثل من يرتكب ظلم الشرك، كمثل مجنون يظّن دماغه 
ُذرة، فيفّر من الدجاجة كلما رآها واضعًا رأسه بين يديه 
وصارخًا: «ال تأكليني». ذلك ألنه قبل كّل شيء، قد 
فهذا هو  تعالى على غيره،  باهللا  أضفى صفًة خاصة 
الظلم األول. حيث حاول التعّدي على حقوق اهللا عّز 
وجّل بالتجّرؤ على التصّرف في صفاته سبحانه، وِلمَا 
أنه لن يتضّرر من ظلم المشرك هذا فيرتّد ضرره على 

المشرك ذاته. 
الثانية من الشرك، فهي إطالق صفة أو  المرحلة  أما 
وصف خاص باهللا تعالى على شيء ال يحمل ذرًة من 
ذاته.  األلوهية في حد  أوصاف 
تخّيلوا حال من اتخذ البقرة إلهًا، 
فهذا ظلم وجْور على البقرة أوًال. 
عن  غافلة  فإنها  ذلك  على  زد 
إلهًا  البقرة  أنها إله! ومن يجعل 
دور  تؤدي  أن  منها  سينتظر 
بحق  وأذى  ظلم  وهذا  اإلله، 
البقرة. أو تصّوروا شخصًا يسأل 
من  كان  شيئًا  اإلنساَن  نظيَره 
المحّتم أن يسأله من اهللا عّز وجّل. ال شّك أن طلب 
شيء من أحد هو ليس أصًال أهًال وقابًال وقادرًا على 
الظلم  هو  وهذا  بحقه.  وجورًا  ظلمًا  يعتبر  به  اإلتيان 

الثاني. 
اهللا  ألن  نفسه.  اإلنسان  ظلم  فهو  الثالث،  الظلم  وأما 
شرك  من  ـ  وكال  حاشا  ـ  المتضّرر  هو  ليس  تعالى 
المشرك، وٕانما المتضّرر الوحيد هو المشرك نفسه فقط. 
الشرك ظلم على ثالث  أن  إلى  ننتهي مما سبق  إذن 

مراتب أو طبقات.     
حّبه  إلى  يرجع  الشرَك  تعالى  اهللا  مغفرة  عدم  وسبب 
الذي  العظيم  للحّب  أكبر خيانة  الشرك  لإلنسان. ألن 
يكّنه اهللا عّز وجّل لعباده. إن الذين يختلقون ألوهية لغير 
اهللا تعالى ال يكونون قد تعّدْوا حدودهم، فظلموا المشَرك 
به وحسب، وٕانما ـ إضافة إلى ذلك ـ يكونون قد ظلموا 
أنفسهم أيضًا، وذلك عن طريق التالعب بمواقع األشياء 
األصلية التي ُوضعت أو ُفطرت عليها من قبل خالقها.

ّرس التوحيد هو إثباُت الواحدية 
واألحدية لله تعاىل وتخصيُصه� 
به عّز وجّل، ونفُيه� ع� سواه. 
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أما املخلوقات فك�ة كاثرة
التوحيد أساس اإلسالم:مصطفى إسالم أوغلو

ال يوجد في القرآن الكريم موضوٌع أولى اهللا تعالى 
به اهتمامًا مثل اهتمامه بموضوع التوحيد، ِلمَا أنه دعوة 

مشتركة بين كافة أنبياءه ورسله.
اإلسالم،  باسم  ُبني  فما  اإلسالم،  أساس  أول  التوحيد 
بني على هذا األساس، ما يعني أن أّي محاولة لتحريفه 
وتشويهه ُيعتبر هجومًا على أصول اإلسالم وُأسسه من 
جهة؛ وأن جميع المساعي الرامية إلى الدفاع عنه ُيعّد 

دفاعًا عن أصول اإلسالم وُأسسه من جهة أخرى.  
عناصر  وكافة  الصحيح،  اإليمان  محور  هو  التوحيد 
هذا  وانزلق  حاد  فإذا  بموجبه.  تعمل  األخرى  اإليمان 
المحور عن موقعه، حادت وانزلقت معه كل العناصر 

المتصلة به عن مواقعها، شاءت أم أبت. 
والتصّور  والشعور  اإلحساس  محّك  هو  التوحيد  إن 
والتفكير والعمل اإليماني المضبوط بالضوابط والمبادئ 
جميع  يعرض  المؤمن  فاإلنسان  والنبوية.  القرآنية 
أنواع عمله  أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وتصوراته وكل 
ونشاطه على هذا المحّك. فهو ينطلق من ذلك المحّك 
في تحديد قيمة إي إحساس وشعور نابع من قلبه، وأي 
فكر وتصّور ناشئ من عقله، وأي عمل ونشاط صادر 

من جوارحه. 
إن التوحيد هو مفتاح اإليمان باهللا؛ فباب اإليمان المقبول 

عنده ينفتح بهذا المفتاح.
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وقد حاول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي اهللا عنه 
التأليف بين اآليتين ﴿ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه 
ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾ (الزمر: 53) و﴿ِإنَّ اللََّه ال َيْغِفُر 
َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾ بقوله: «ال 
يغفر الشرك إال بالتوبة؛ أما مغفرة الذنوب األخرى فال 

تتوّقف على التوبة.»
الشرك الدنيوي/العلماني:

إن تصّوَر مجاٍل مستقّل عن اهللا عّز وجّل من مجاالت 
الحياة أحُد أنواع الشرك. هذا ألنه ال يوجد أي مجاٍل 
كله.  الكون  في  وتعالى  سبحانه  عنه  منفصل  مستقّل 
في  يتدّخل  تعالى  فاهللا  الحياة.  مجاالت  كافة  كذلك 

صغيرها  جميعها؛  الحياة  شؤون 
واعتقاد  استثناء.  دون  وكبيرها 

عكس هذا شرك. 
إن من يزعم وجود مجال مستقّل 
منفصل عن اهللا عّز وجّل يضطّر 
إما إلضفاء ألوهية على غير اهللا 
في هذا المجال، أو لنصب نفسه 
فإن  ذاته،  الحّد  وفي  فيه.  إلهًا 
النوع األول من الشرك داخل في 
معنى النوع الثاني؛ إذ من يضفي 
ألوهية على أحد أو شيء، فإنه 

في الحقيقة يتخذ نفسه إلهًا.
هذا النوع من الشرك يلقى رواجًا 
في القرن الحاضر لدى األوساط 

ال  الدنيوي/العلماني.  التصّور  يسودها  التي  والبيئات 
تدّخل  بعدم  الزُّعم  حد  عند  العلماني  التصور  يتوقف 
يسعى  بل  فقط،  الحياة   ميادين  تعالى في بعض  اهللا 
كافة  الحياة  عن  تعالى  سبحانه  الحق  وٕابعاد  إلقصاء 
ليشمل ُزعمه جميع ميادين الحياة. ونتيجة هذا واضحة: 
أي  وجّل،  عّز  اهللا  عن  المفصوِم  الحياة  مجاِل  تعّفُن 
من  كلِّ  تعّفُن  وبالتالي  سريع،  نحو  على  «القداسة» 
بحيث  به  متصل  شيء  وكلِّ  المجال  هذا  في  يعيش 
ال يرجى شفاؤه. إنما الحياة التي انقطعت صلتها باهللا 
تعالى تتعّفن مثل جسد منـزوع عن جسده. واليستطيع 
التعّفن أن  للتغطية على هذا  التحنيط  استعماُل طريقة 
ُيحيَي الموتى، وال يغني سوى وضع مسحوق/بودرة على 
من  النوع  هذا  عن  تعّبر  التالية  اآلية  تلك  وجوههم. 
ِإَلٌه  األْرِض  َوِفي  ِإَلٌه  السََّماء  ِفي  الَِّذي  ﴿َوُهَو  الشرك: 

َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم﴾ (الزخرف: 84/43)

وفصِل  وٕاقصاِء  لسرقِة  والمحاولة  السعي  أقبح  ما 
التي هي أمانة استودعها جّل وعال  الحياة،  اهللا عن 
اإللهية، لكي  الضيافة  الدنيا؛ دار  آدم في هذه  البن 
يقوم بواجب الخالفة، وذلك على الرغم من الخضوع 
أللوهيته في السماء كْرهًا... السرقة ذميمة... تصّوروا 
مصراعيه،  على  بيتكم  أبواب  له  فتحتم  قد  شخصًا 
وسدْدتم جميع حاجاته دون فوت شيء، وأقمتم العديد 
من الموائد المليئة ِبُجّل أنواع الطعام والشراب تكريما 
في  ما  واغتصاب  الشخص سرقة  هذا  ثم حاول  له. 
ذميما!  هذا  صنيعه  يكون  األثاثات...كم  من  البيت 
كذلك اإلنسان، أنزله اهللا سبحانه وتعالى ضيفًا على 
الدنيا. وهو عّز وجّل  التي تسمى  الضيافة هذه  دار 
وٕانما  فقط،  الداِر  مالُك  ليس 
الضيِف ذاِته أيضًا، وكذا حياُته 
األمر  كان  وٕان  له.  ملٌك  كلها 
فجاعة  مدى  فتخّيلوا  كذلك 
خيانة اإلنسان إذا ما حُلم بحياة 

بعيدة عن اهللا عّز وجّل.
َخوَّاٍن  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال  اللََّه  ﴿ِإنَّ 

َكُفوٍر ﴾ (الحج: 38/22) 
وجّل  عّز  اهللا  يتبّوأ  أن  ينبغي 
مكانًة مركزية في حياة المسلم. 
في  تعالى  اهللا  مع  فالمؤمن 
حياته،  لحظات  من  لحظة  كل 
مجاالتها.  من  مجال  كل  وفي 
أخرى  طريقة  أي  هناك  وليس 
إلى  نفسه  صيرورة  دون  الحيلولة  ليضمن  ذلك  غيُر 
يكون  حتى  حياته،  إلجاءات  أمام  و»شيء»  مفعول 
المستحيل  من  أنه  يعلم  فالمؤمن  لها.  ومحددًا  فاعًال 
على  عاشها  إذا  إال  الحياة  فارَس  اإلنسان  يكون  أن 
عْين اهللا وتحت رقابته. وبعكسه يتحّول اإلنسان إلى 
يعيش  يفّكر وال  فهو ال  لذلك  الحياة.  تمتطيها  مطّيٍة 
وال يتكّلم أبدًا وكأنما اهللا غير موجود، جّل وعال علّوًا 
كبيرًا. ألنه ذنب عظيم. يجب على المسلم أن يعيش 
حياته، ويتفّكر بعقله، ويتكّلم بلسانه، وهو شاعٌر وواٍع 
حتى نخاعه بوجود اهللا تعالى ورقابته له على الدوام، 
قمة  في  «اهللا»  يقول  فهو  كلها.  الحياة  مجاالت  في 
األلم، ويلهج لسانه «اهللا اهللا» عندما يجاهد في سبيل 
اهللا مضّحيًا بروحه ضد العدّو الغاشم. كما يقول «يا 
اهللا» إذا ما اقتضى األمر استجماع قواه عند المواقف 
الحرجة. ويقول «اهللا أكبر» عند ثورة الهياج ولحظة 

ادعاء األحدية والفردية يف املجال 
السيايس ال ُينِتج إال فرعون، وال 
ينُتج عنه يف املجال الب�وقراطي 
سوى هامان، ك� ال يتوّلد منه 

يف املجال االقتصادي غ� قارون، 
وكذا ال ُينِجب ادعاؤه� يف مجال 
العلم ما عدا «بلعم» (بلعم بن 

باعوراء). 
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الفواران. كذلك يقول «باسم اهللا» إذا ما شرع في عمل 
ما. ويقول «بإذن اهللا» عند اّتخاذه قرارًا ما. وٕاذا ما 
ُأعجب بشيء يقول «ما شاء اهللا». وٕاذا ما حزن على 
شيء يقول «ال حول وال قوة إال باهللا». وٕاذا ما غضب 
يقول «فسبحان اهللا». وٕاذا ما راوده أمل ما يقول «إن 
شاء اهللا». وٕاذا ما أراد االعتذار يقول «أستغفر اهللا». 
ويقول في كل حال وعلى كل حال «الحمد هللا». وٕاذا 

ما أقسم يقول «واهللا باهللا».
إن هذه اللغة بمفرداتها ومفاهيمها المذكورة التي هي 
دليل  أبرز  لهي  اإلسالمية،  للحياة  األساسية  اللبنات 
موقعًا  يحتّل  وجّل  عّز  اهللا  أن  على  لألنظار  ملفت 
محوريًا في التصّور اإلسالمي عن الحياة، وفي الوقت 
ذاته برهان ساطع على األهمية التي أوالها اإلسالم 
أنتج  الذي  فالعقل  الشرك.  أنواع  لالبتعاد عن جميع 
ال  بحيث  نحو  وعلى  الطريقة  بهذه  أثبت  اللغة  هذه 
يدع مجاًال للشّك أْن مجاَل مستقّل ومنفصل عن اهللا 

تعالى. 
إن جميع أنواع الشرك ناشئ في األصل عن التوّهم 
أو  الزعم  هذا  وما  بذاته.  لذاته  كاٍف  اإلنسان  بأن 
من  وخيم  خطأ  ألنه  ذلك  شيطانية.  فكرة  إال  التوّهم 
قبيل خداع اإلنسان نفسه بنفسه. حيث إن عدم كفاية 
اإلنسان لذاته من الحقائق البديهية التي ال تحتاج إلى 
حشد براهين إلثبات صحتها، بل إنه أضعف في هذه 
الناحية من األحياء األخرى. فالطفلة الوليدة لهي في 
األخرى.  الثدييات  من  أكثر  أّمها  إلى  الحاجة  أمّس 
سيطرته  فرض  يستطيع  ال  اإلنسان  أن  إلى  إضافة 
من  الكثير  أن  إذ  البدنية؛  أعضائها  على  ولو  حتى 
األنظمة تعمل بصورة دقيقة داخل مصنع جسمه وهو 
غير شاعر وواٍع بها. وقد ينام اإلنسان ويغمى عليه، 

ولكن تلك األنظمة ال تنام وال يغمى عليها. 
اجتماعية..  بيئة  وٕالى  عائلة،  إلى  يحتاج  اإلنسان 
وٕالى األرض والسماء والخبز والماء لتكتمل له أسباب 
ومنتهى  حاجاته.  سّد  من  ويتمّكن  والمعيشة  العيش 
في  العّد  يحصرها  ال  وأمثلة  بأدّلة  محاط  إنه  القول 
اآلفاق واألنفس تدّل على أنه ليس بكاٍف وواٍف لنفسه. 
مستقًال  العيش  مواصلة  على  اإلنسان  يقتدر  ال  وٕاْن 
وبمعزل عن المخلوقات، فكيف إذن يستطيع العيش 
بأنه  اإلنسان  ظّن  هو  الشرك  لذلك  الخالق؟!  بدون 

كاٍف لنفسه.  

التوبة عن الشرك تكون وتتحقق باإلقالع عنها. فمن 
ُيقلع عن الشرك يتوّجه إلى التوحيد. فاإلقالع عن الشرك 
استغفار؛ بينما التوّجه إلى التوحيد توبة. والتوّجه إلى 
التوحيد هو التوّجه إلى اإليمان. وأصل شجرة اإليمان 
الخاصة  والمعلومات  المعارف  وكافة  «المعرفة».  هو 

بالمسائل اإليمانية تتعّلق بهذا األصل. 
غاية القول:

المخلوقات.  وتعّدد  الخالق  وحدة  هي  التوحيد  حقيقة 
ال  الشرك  وضرر  الشرك،  ُينتج  الخالق  وحدة  إنكار 
يعود على اهللا البتة، وٕانما على المشرك ذاته. فمن ال 
يتقّبل حقيقة تعّدد المخلوقات ُينتج ظلمًا، فيتضّرر منه 

الجميع.  
من لم يستطع بلوَغ حقيقة التوحيد ينظر لكثرة المخلوقات 
الثراء  باعتبارها أعداًء بدًال من أن يراها من عناصر 
والغناء. وٕاذا ما لم يتقّبل تعّدد المخلوقات وكثرتها يسعى 
إلى توحيدها واختزالها في واحد. وعندما يحاول توحيد 
المخلوقات يضطّر  بأي مخلوق من  أي شيء متعّلق 
فيسعى  شيطانًا)،  سواه  ما  (جْعل  سواه  ما  لشيطنة 
للقضاء على من دونه. وهذا حرب ضد القانون اإللهي، 
إعالن  الحقيقة  في  هي  اإللهي  القانون  ضد  والحرب 

الحرب ضد الحّق سبحانه وتعالى.  
تعالى  هللا  واألحدية  الواحدية  إثباُت  هو  التوحيد  إن 
به عّز وجّل، ونفُيهما عما سواه. وهذا  وتخصيُصهما 
هو سّر التوحيد. ذلك ألن القاعدة واضحة صريحة: ما 
َأَمَر اُهللا به، َفِفيه صالٌح ومصلحة للعباد. إذن فما هو 
مصلحة العباد في التوحيد؛ أعظم أمر إلهي؟ أال هي 
إنقاذ العباد الساِعيَن إلى توحيد المخلوقات وما يتعلق 
بها ِمْن أن ُيحّولوا الحياة إلى سجٍن ألنفسهم واآلخرين. 
(والوتر  مثل  الكريم  القرآن  في  الواردة  األقسام  وغاية 
الوحدة، (والتين)  إلى  الذي يرمز  والشفع)، (والزيتون) 
الذي يرمز إلى الكثرة، وكذا هدف االنتقال من الحديث 
عن حقيقِة واحديِة وأحديِة اهللا عّز وجّل في كل موضع 
وتعّدِد  كثرِة  الحديث عن  إلى  القرآن،  في  ذكرهما  ورد 

المخلوقات، هي الكشُف عن سّر التوحيد المذكور. 
سورة  قراءُة  ـ  وزيادة  ـ  تكفي  ذلك  ورؤية  وِلمالحظة 

«الرعد» بهذه النظرة.  
يا ربنا اجعلنا من الموّحدين المدركين بحقيقة التوحيد. 
توحيد  إلى  الساعين  الظالمين  من  تجعلنا  ال  ربنا  يا 

التعدد والكثرة.
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ABDULCELİL
CANDAN

TEVHİD FIKHINA 
DAVET

Tevhid Fıkhı

Tevhid, “vahd” kökünden türemiş olan 
“vahhade” fiilinin mastarıdır. Sözlükte, bir-
lemek, bir şeyin bir ve tek olduğuna hük-
metmek, birini diğerlerinden ayırmak gibi 
anlamlara gelir. Kavram olarak da, Allah’ı 
zat, sıfat ve fiillerinde birlemektir. Daha 
kısa bir ifadeyle, Allah’a muradı istikame-
tinde iman etmektir. Tevhid, Allah’ın kulları 
üzerindeki en büyük hakkıdır. Fıkh-ı asğar, 
ibadet ve muameleyi; yani alışveriş, namaz, 
hac, oruç vb. konuları işlerken, fıkh-ı ekber, 
akideyi; yani, Allah’a imanı, fiil ve sıfatları 
ile ahreti işler. Sözgelimi, Fıkh-ı ekber imanı 
bozan hususları, fıkh-ı asğar da namaz, oruç 
gibi ibadetleri  bozan hususları ele alır. Üç 
örnek vermekle yetineceğiz. 

a- İbn Hacer Heytemi şöyle der: “Allah dı-
şında yarar ve zararın geleceğine inanan 
küfre saplanmış olur.”1 Allah’tan başkasın-
dan istemek, küfre götüren eylemlerdendir. 
Biri, ölmüş birine, “Ey Falan, şu ihtiyacımı 
karşıla,” diye dua eden biri dinden çıkar.2 

b- İslam fıkhında önemli yeri olan el-
Fetâvâ’l-Hayriyye’daki şu fetva önemlidir.” 
Söz gelişi, biri, “Ey Falan, şu ihtiyacımı kar-
şıla diye dua eden biri dinden çıkar.3 

1 Heytemî, el-Fethu’l- Mubin Şerhu’l-Erbeiin, 
s.174.

2 el-Fetâvâ’l- Hayriyye,1/182.

3 el-Fetâvâ’l- Hayriyye,1/182.
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c- Ulemanın konuyla ilgili şu fetvası da mani-
dardır:  Yani; 
“Kim meşayihin ruhları hazırdır, yaptıkla-
rımızdan haberdardırlar,” dese dinle ilişkisi 
kesilir.4 Bu açıdan fıkh-ı ekber, en büyük ve 
en önemli ilim dalıdır. Bu makalemizde baş-
ta Rasul-i Ekrem olmak üzere ondan sonra 
gelen ulemanın tevhid fıkhına davetlerinden 
örnekler vermeye çalışacağız.

Tevhid Fıkhının Önemi

Tevhid ilmi ilimlerin en faziletli ve şerefli 
olanıdır. Her iki dünyada kurtuluşun yegâne 
adresi ve olmazsa olmazıdır. Asla ihmal ve 
hata kabul etmez. Do-
ğumdan mezara kadar 
devam eden hakikattir. 
Doğan çocuğun kula-
ğına ezan ve kametin 
okunması, ölüm döşe-
ğinde bulunana tevhid 
kelimesinin telkin edil-
mesi bundandır. Tevhid 
fıkhının önemi bağla-
mında İmam Şafii şöy-
le der: “Ümmetine helaya nasıl gidileceğini 
öğ reten bir peygamber, nasıl olur da onları 
tevhid konusunda ihmal eder.”5 İmam Razi 
de buna yakın bir mütalaada bulunarak şöy-
le der: Kur’an’da 600 civarında ahkâm ayeti 
dışında kalan tüm ayetlerin tevhidi işlediğini 
vurgulamaktadır.6 Elmalılı Hamdi Yazır da 
şunları söyler: “Muvahhid Mü’min olmak 
için, Allah’a imandan evvel küfre tevbe et-
mek şarttır ve bu tevbenin şartı da tâğutları 
asla tanımamaya azmetmektir. Bu sûretle 
‘Kim tâğutu inkâr edip de Allah’a iman eder-
se’ âyeti, ‘Lâ ilâhe illâllah’ kelime-i tevhidinin 
bir tefsiri demektir.”7 

4 İbn Nüceym, el-Bahru’r- Râik Şerhu Kenzi’d-
Dekaik, Mısır, ts., 5/134.

5 el-Hamis, Muhammed b. Abdurrahman, Usulu’d-
Din İnde’l-İmam Ebi Hanife, Riyad, 1996, s. 23. 

6 Nakleden, Mahmut Abdulhalim, et-Tefsiru’l-Felsefi 
fi’l-İslâm, Mısır, ts, s.71. 

7 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 2/871.

Günde defalarca okuduğumuz, “Allah’ım, 
ancak sana ibadet eder ve ancak senden 
yardım isteriz.” ayeti ile ”Rasul-i Ekrem’in, 
“Yardım istediğin zaman Allah’tan dile.”8 
Hadisi, tevhidin önemini özetler nitelikte-
dir. Söz konusu ayet şu mesajı vermektedir: 
Allah’ım sadece sana ibadet eder, sadece sen-
den yardım dileriz, senin verdiğine kimse 
mani olamaz, aldığını kimse veremez. Bizler 
her ne kadar kendi kabiliyet ve yeteneği-
mizle bir şeyler yapıyor görünsek de işlerin 
sonunu takdir eden, yardım talep edilmeye 
layık olan sensin.

Tüm Peygamberlerin ilk 
ve en önemli hedefi, dün-
yada şirk, küfür, nifak ve 

hurafeleri yok edip yeryü-
züne tevhidi yerleştirmek-
ti. Nitekim Kur’an konuyla 
ilgili olarak şunu der: “Biz 
senden önce hiçbir pey-
gamber göndermedik ki, 
ona şöyle vahyetmiş ol-
mayalım: Gerçek şu ki, 

bundan başka ilah yoktur; onun için hep 
bana ibadet edin.”9 

Rasul-i Ekrem’in  
Tevhid Fıkhını Öğretmesi 

Rasul-i Ekrem, risaletin ilk 13 yılını tevhidi 
pekiştirmeye tahsis etti. Şirk karargâhı konu-
mundaki Arabistan’ı tevhid kalesi ve merke-
zi haline getirdi. Cahilliye döneminde Arap-
ların, Zat-ı Envât adında ağaçları vardı. Si-
lahlarını onlara asar, etrafında dolaşır ve ona 
tazimde bulunurlardı. Hz. Peygamber’den 
bu geleneğin devamını istiyorlardı. Hz. Pey-
gamber bu geleneğe son verdi.10 Mekke’nin 
fethinde Hz. Ali’ye bütün putları yıkıp, yük-
sek kabirleri düzlemesini emretti.11 Kendisi-

8 Tirmizi, Kıyamet, 59.
9 Enbiya, 21/25. 
10 Tirmizi, Fiten, 18. 
11 Müslim, Cenaiz, hadis no: 969. 

MUVAHHİD MÜ’MİN 
OLMAK İÇİN, ALLAH’A 

İMANDAN EVVEL KÜFRE 
TEVBE ETMEK ŞARTTIR 

VE BU TEVBENİN 
ŞARTI DA TÂĞUTLARI 
ASLA TANIMAMAYA 

AZMETMEKTİR.
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ne, “Allah ve sen dilersen” diyen Sahabiye: 
“Aman, aman! Öyle deme, beni Allah’a ortak 
mı kıldın? Allah diledi, sonra sen diledin de” 
buyurdu.12 

Rasul-i Ekrem, idareci ve davetçileri görev 
yerlerine gönde rirken özellikle; “Sizler kitap 
ehline gideceksiniz. İlk olarak onları “La ilahe 
illallah Muhammedun Rasulullah” (Allah’tan 
başka ilah yoktur, Muhammed O’nun elçisi-
dir) gerçeğine davet edin. Bu gerçeği kabul 
ederlerse diğer vecibelere davet edin” talima-
tını veriyordu.13 Hz. Peygamber’in biat esna-
sında Sahabeye “Allah’tan başka hiç kimse-
den bir şey istememelerini” şart koştu. Taif 
kabilesinin, Lat putu üzerine bina et tikleri bir 
tapınakları vardı. İslâm’ı 
kabul ettiklerinde put-
lardan uzaklaşmak ken-
dilerine çok ağır geliyor-
du. Bu nedenle Hz. Pey-
gamber’den kendilerine 
bir ay müsaade etmesini 
talep ettiler. İd diaya göre 
Taifliler, kadın ve çocuk-
larına da İslâm’ı kabul ettirmek istiyorlardı. 
İslâm’ı kabul etmeselerdi kendilerini putlarla 
korkuta caklardı ve böylece de İslâm’ı seçme-
lerini sağlayacaklardı. Kabul etmemeleri ha-
linde putların kendilerini çarpacaklarına ina-
nıyorlardı. Ancak Hz. Peygamber böyle bir 
inancın yanlış olduğunu belirterek, istekleri-
ni reddetti. Muğire bin Şube ve Ebu Süfyan’ı, 
tapınağı yık makla görevlendirdi.14

Ulemanın Tevhid Fıkhına  
Hizmet ve Davetleri

Rasul-i Ekrem’den sonra İslam Uleması da 
tevhid fıkhını öğretme ve şirkle mücadeleye 
devam etti. Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in Rıd-
van Biatı’nı gerçekleştirdiği yerdeki ağacın, 
daha sonra insanlar tarafından kutsiyet atfe-

12 İbn Hanbel, Müsned, 1/ 214. 
13 Buhari, hadis no: 1496. 
14 Bkz. Emin, Ahmed, Zuamâu’l-Islah, s.16. 

dilmesi üzerine, kesilmesini em retti. Gayesi, 
şirkin önüne geçip tevhidi pekiştirmekti.15 
Oğlu Ab dullah da aynı faaliyeti devam et-
tirdi. Abdurrahman bin Avf’ın kabri üzerin-
de bir çadır görünce kaldırılmasını emretti 
ve şunu söyledi: “Bırakın, ameli kendisini 
gölgelendirsin.”16 İlk dönem müçtehitlerin-
den Kadı Şureyh, şöyle der: “Kardeşim! Hiç-
bir ihtiyacını asla herhangi bir insandan dile-
me. Kim, herhangi bir insandan bir şey talep 
ederse, onun kul ve köleliğini kabullenmiş 
olur. İstekte bulunduğu kişi ta lebini karşılar-
sa, ihtiyaç sahibini kendisine kul etmiş olur, 
yerine getiremezse, dilenen zelil ve mahcup 
olur. ”17 

Tevhidi yayma öncü-
lerinden biri de İbn 

Teymiyye’dir. İnsanların 
ilahlaştırıldığı, Allah’tan 
çok insan ve türbelere elle-
rin açıldığı, arzu ve talep-
lerin kendilerinden isten-
diği bir dö nemde yaşadı. 
Ömrünü şirk ve ona giden 

yollarla mücadeleyle geçirdi. Günümüzde 
olduğu gibi, yaşadığı dönemde de helal ve 
haramı insanlar belirliyor, talep ve erzakla-
rının yatır lar vasıtasıyla elde edilebileceğine, 
dünyanın kendileri tarafından sevk ve idare 
edildiğine inanıyorlardı. Örnek vermek ge-
rekirse; Moğollar Şam’a girince çareyi Ebu 
Ömer’in kabrine sığınıp ondan yardım dile-
mede bulmuşlardı. Birbirlerine şu tavsiyede 
bulunuyorlardı:

Ey Moğollar’dan korkanlar!

Ebu Ömer’in türbesine sığınsanıza!

Oysa Hz. Peygamber’in vefatından sonra baş 
gösteren riddet hareketlerine karşı hiçbir Sa-

15 Bkz. Kasimi, Cemaluddin, Mehâsinu’t-Te’vil, Bey-
rut, 1994, VI, 276. 

16 Buhari, Cenaiz, ayrıca,bkz Heyet Tarafından Hazır-
lanan el-Müntedâ, Riyad, 1999, s.10. 

17 el-Haşimî, Abdulmunim, Meşahiru’l-Kudât, Bey-
rut, 1988, s.48. 

NETİCE İTİBARI İLE 

TEVHİD: İTİKADI, 

İBADETİ VE HAYATI 

ALLAH’IN BOYASIYLA 

BOYAMAKTIR.
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habi, Hz.Peygamber’in kabrine gidip de; “Ey 
Allah’ın Resûlü! Mürtedler her tarafı işgal 
etti, onları yok et, bizleri kurtar.” dememiş-
ti. Hz. Ebubekir ashabı topladı ve yılma dan, 
çekinmeden onlara karşı savaş hazırlıkları 
yaptı. “Sağım soluma mu halefet etse de Hz. 
Peygamber’in sünnetini ihya etmeye, İslâm 
top raklarını savunmaya devam edeceğim.” 
dedi ve riddet hareketlerini etkisiz hale ge-
tirdi. 

İbn Teymiye, Moğollara karşı savaştı. Bera-
berinde dönemin sultanı da vardı. Sultan, 
Moğol ordusunun çokluğunu görünce kork-
tu ve paniğe ka pıldı. “Ey Halid, yetiş! İmdat! 
İmdat!” dedi. İbn Teymiye şiddetli bir biçim-
de tepki gösterdi ve “Ey şu, bu yetiş,” diye-
ceğine, “Ey ceza gününün sahibi Allah’ımız! 
Yalnız sana ibadet eder ve senden yar dım 
dileriz. Bize yardım et.” biçiminde dua etse-
nize.” dedi.18

Tevhidi yayma konusunda başarılı olan 
âlimlerden birisi de Abdulkadir Geylanî’dir. 
Geylanî, tevhid konusunda şu önerilerde bu-
lundu: 

a) Doğru-ya lan Allah adına yemin edilmemeli. 

b) Küçük-büyük hiçbir ihtiyaç insanlara arz 
edilmemeli ve onlardan asla istenmemeli. İn-
sanlardan bir şeyi isteyen izzetini zedeler. 

c) Kimsenin malına göz dikmemeli, onlardan 
yarar ve zarar beklememeli.19

d) Fakirlik, insanlara el aç maktır, zenginlik 
ise kimseye muhtaç olmamaktır.20 

Geylanî zamanında insanlar, idarecilere ümit 
bağlamış, özellikle saray ve makamlarını ma-
betler haline getirmişti. Geylanî, bunun önü-
ne geçmek için ta leplerin yöneticilere değil, 
Allah’a arz edilmesini istedi. Bu mü nasebetle 
şunları işledi: “Ey insanlar! Güvendiklerini-

18 Nedvi, el- Hafız İbn Teymiye, s.176. 
19 Geylani, el-Fehu’r-Rabbânî, s.23. 
20 el-Keylanî, Macid Arsean, Hâkezâ Zehere Cilü Sela-

hiddin U.S.A. 1974. s.175. 

zin durumu, bü yük bir zat tarafından idam 
edilmesi için ayak ve boynuna ip atıl dıktan 
sonra ağaca asılan kişiyi andırır. Bu du-
rumdakilerden bir şey beklenir ve korkulur 
mu? On dan korkan deli değil de nedir?”21 
Geylanî, verdiği bu örnekle mahlûkata asla 
itimat edilmeme sini belirtmiş oluyordu. 
Yani, insanlar acizdir, ne yarar ne de zarar 
verebilir . Diğer bir vesileyle şunları der: “Siz-
ler ya nefsinize ya paranıza ya da krallarınıza 
güveniyor sunuz. Güvendiğiniz, zarar ve fayda 
umduğunuz her şey sizin Tanrınızdır. Ey ölü 
kalpliler! Ey sebepleri Allah’a ortak koşanlar! 
Ey çevre debdebesine tapanlar! Bunlar sizi 
Al lah’tan alıkoymaktadır. Allah’tan başkasın-
dan zarar ve yarar bekle yenler Allah’a değil, 
onlara kuldur. Ey Hak’tan yüz çevirenler! 
Ne zamana kadar eşyaya ve esbaba bağlanıp 
duracaksınız?”22 “Ne hazindir ki kral lar in-
sanlar için Tanrı yerine geçti. Zenginlik, kon-
for ve imkân putlaştırıldı. Sizler faniyi “asıl” 
kıldınız. İnsanları Rezzak yerine koy dunuz. 
Köleleri efendi, fakiri zengin, güçsüzü güçlü, 
ölüyü diri yerine koydunuz. Dünyanın zalim 
ve Firavunlarını takdis edip Allah’ı unuttu-
nuz. Ey idareciler! Yönetiminizde, Allah’tan 
başkalarına iba det edenleri andırdınız. Hür-
met ettiklerinizi putlaştırdınız.”23 

Geylanî, ölüm döşeğinde çocuğuna şu va-
siyette bulunur: Evladım! Takvaya sarıl. 
Allah’tan başkasından korkma, O’ndan baş-
kasından bir şey bekleme, tüm ihtiyaçlarını 
O’na arz et, O’ndan başkasına gü venme, tev-
hidden ayrılma. Daha sonra da ölüm meleği-
ne hitaben şöyle seslenir: “ … Allah’ım! Sen-
den başkasından bir şey dilemiyorum. Sen 
dipdirisin, her dem varsın. İnsanları ölümle 
yakalayan Allah ne azizdir! ‘La ilahe illallah 
Muhammedun Rasûlullah/ Allah’tan başka 

21 Nedvi, Ricâlu’l-Fikri ve’d-Daveti fi’l-İslam, 1/270. 
22 Nedvi, Rical, 1/272. 
23 Geylani, Abdulkadir, el-Feth er-Rabbânî, Beyrut, 

1983, s.246. 
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ilah yoktur, Muhammed (s) O’nun elçisidir.’ 
” deyip, gözlerini yumar.24 

Fıkh-ı Ekberi; yani tevhidi yayma konusunda 
Ahmed es-Serhindi’nin de faaliyet ve daveti 
dikkate şâyandır. Davet ve mücadelesini şirk 
ve onun her türlü uzantısıyla mücadeleye 
ayırır. Çağımız davetçilerinden Ebu’l-Hasan 
Nedvi bu < getirdi. Ekber Şah döneminde 
“ekber” lakabıyla Allah kastediliyor ve ibadet 
maksadıyla her gün ziyaret ediliyordu. Ziya-
ret esnasında kendi sine secde ediliyordu. Bu 
çirkin hareket kimseyi ra hatsız etmiyordu. 
Ekber Şah, tüm dinlerden topladığı bir ta-
kım hareket ve inançlardan oluşan derleme 
bir din ortaya koydu. Ismarlama dine göre 
herkes günde 1000 defa güneşi kastederek 
“cellet kudretühe (şanı yüce güneş)” ifadesini 
kullanmak durumundaydı. Müslümanları 
rencide etme gayesiyle kıbleye doğru ayak 
uzatmak zorunlu hale getirildi.25 

İmam Rabbânî, bu duruma sessiz kalmaya-
rak kol ları sıvadı ve tüm şartlara rağmen faa-
liyetlerini devam et tirdi. İmam Rabbani, Ek-
ber Şah’ın Müslüman olacağından pek ümitli 
değildi. Veliahdı, Nureddin Cihangir’i İslâm’a 
kazandırmaya özen gösterdi ve başardı. Şah 
Nurettin İslâm’ı seçti. İnek kesim yasağını 
kaldırdı. Domuz etini yasakladı. Tapınaklar 
yerine camiiler inşa et tirdi.26 Meşayih ve Ev-
liya türbelerine kesilen adakların, şirkin bir 
teza hürü olduğunu ifade etti. Bu hareket ve 
geleneği cahiliye döne minde, zararlarından 
korunmak için, müşriklerin cin ve putlara 
kes tikleri adaklara benzetti. Ona göre yatıra 
oruç tutmak, adak kesmek, onlardan yardım 
talep etmek şirkin tezahürüydü.27

Tevhid öncülerinden ve davetçilerinden biri 
de Şah Veliyullah Dehlevî’dir. Dehlevi, dave-
tinde Allah’tan başkasından bir şey dilemenin 

24 Nedvi, Rical, 1/ 266. 
25 Mevdudi, Tecdid, s.93-94. 
26 Nedvi, a.g.y. 
27 Nedvi, Serhendi, s.227-228. 

insan öldürmekten ve zina etmekten daha 
büyük bir günah olduğunu işleyerek şöyle 
dedi: “Her kim Ecmir (bir şehir ismi)’e gider, 
orada bulunan Solar Mesud’un mezarından 
bir şeyler talep ederse, zina ve katilden daha 
büyük bir günah işlemiş olur. Dehlevî, söz 
konusu eylemin cahiliye döneminde Lât ve 
Uzza putlarına ya pılan ibadetin aynısı oldu-
ğunu söyledi. 

Netice itibarı ile tevhid: itikadı, ibadeti ve ha-
yatı Allah’ın boyasıyla boyamaktır. En büyük 
ve faziletli ilimdir. Hayat, inanç, ibadet, kül-
tür ve medeniyetimiz onun üzerine kurulur 
ve onunla kaimdir. Buruk olduğu takdirde 
hiçbirinin anlamı kalmaz. Müslüman olma-
nın olmazsa olmaz şartı tevhidin net, saf, arı 
ve duru olarak kalbe yerleşmesi ile buna bağ-
lı olarak insan hayatında, yani pratikte teza-
hür etmesidir. 

Bu öneminden dolayıdır ki, başta Peygam-
berler olmak üzere tüm peygamber ve da-
vetçilerin en önemli ve öncelikli görev ve 
vecibeleri “Fıkh-ı Ekber” yani tevhide davet 
olmuştur. 
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“De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda 
ortak olan bir söze gelin: Yalnız Allah’a iba-
det edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmaya-
lım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi rab 
edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, 
deyin ki: “Şahit olun, biz müslümanlarız.”

(Âl-i İmrân 3/64)

Giriş

Arapça bir kelime olan tevhid sözlükte, “yal-
nız, tek ve biricik” anlamına gelen “vahd” 
(vahdet, vuhûd) kökünden tef’îl kalıbında 
türemiştir. “Birlemek, bir şeyin bir ve tek 
olduğunu kabul etmek” anlamına gelmekte-
dir. Din dilinde bir terim olarak “Allah’ın zât 
ve sıfatlarında bir ve tek olduğunu zihinde 
kabul edip O’na gönülden bağlanmak” ola-
rak tanımlanmaktadır.1 Tevhid kelimesinin 
sözlük anlamı her ne kadar sayısal olarak 
birlemeyi ihtiva ediyor gibi bir izlenim ve-
riyor ise de Yüce Allah’ın birliğini ifade et-
mek için kullanıldığında sayısal “bir (1)”den 
daha çok eşsizlik ve yegânelik anlamında bir 
ve tek olduğunu ifade etmektedir. Zira Yüce 
Allah’ın, ikinin yarısı olarak bir olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Bu durumda 
tevhid, ilgili konularda, Yüce Allah’ın zatı 
ve sıfatları itibariyle eşsiz ve yegâne olduğu 

1 Geniş bilgi için bk. B. Topaloğlu-İ. Çelebi, Kelâm 
Terimleri Sözlüğü (KTS), İstanbul, 2010, s. 318-
319.
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anlamında “Bir (el-Vahid)” olduğunu ifade 
etmektedir.

Tanımdan da anlaşıldığı gibi tevhidin kişinin 
dünyasında yer alıp meşru bir zemine otur-
ması için iki unsur gerekmektedir: Zihnen 
kabul ve kalben bağlanma. Tevhidin zihne 
yerleşip kabul görmesi, eskilerin “nazar” 
olarak tabir ettikleri sağlıklı bir akıl yürüt-
menin yapılmasına bağlıdır. Bu anlamda 
insanlar akıl, bilgi ve tefekkür dünyalarına 
göre bir akıl yürütme içerisine girebildik-
lerinden herkesin bu konuda eşit mesafede 
olmayacağı açıktır. Tutku 
ve ihtirasların esiri olma-
yan her selim akıl, fizik 
âlemde yer alarak insanın 
her türlü duyularına hitap 
eden varlıklara ibret na-
zarıyla bakmak suretiyle 
tevhid inancına ulaşabi-
lir. Kur’an-ı kerim sıklık-
la buna dikkat çekmek-
te; göklere, yere, geceye, 
gündüze, insanın bedeni-
ne, diğer canlılara ve buna 
benzer duyularımıza hitap 
eden daha birçok şeye işa-
ret ederek üzerinde ibretle 
düşünmemizi tavsiye etmektedir. Böylelik-
le akılların harekete geçmesi, sağduyunun 
galebe çalması ve vicdan sahibi herkesin 
bunların bir yaratıcı ve idarecisinin olduğu 
sonucuna vararak O yüce kudret karşısında 
tam bir teslimiyetle boyun eğmesi hedeflen-
mektedir. 

Esasen tarih boyunca Yüce Allah tarafından 
gönderilen bütün peygamberlerin kavimle-
rini Allah’ın varlığını ispattan (isbat-ı vacip) 
daha çok tevhide davet etmeleri de insan 
vicdanının (fıtrat) Allah’ın varlığını kabul et-
meye mütemayil (yatkın) olduğu ve bunun 
fiilen gerçekleştiğini göstermektedir. Gerek 
tarihte gerekse günümüzde tanrı inancına 
sahip olmayanların (ateist) sayısı olduk-
ça azdır. Ayrıca bunların bu tavrı daha çok 
içinde bulundukları ve yanlış dinî inançla-
rın şekillendirdiği sosyo-kültürel ortama bir 

tepkidir. Ateistlerin düşüncelerini kaleme 
aldıkları eserlere bakıldığında tepki göstere-
rek inkâr ettikleri tanrının peygamberlerin 
tanıtmaya çalıştıkları Yüce Kudret’ten daha 
çok etraflarında bulunanların tanrısı olduğu, 
çoğu zaman bunun Hıristiyan din adamları-
nın tanrısı olduğu görülmektedir. Bu durum 
ateizmin tabii bir davranış olmadığı, yaşanı-
lan şartlara bir tepki olarak meydana gelen 
sosyal ve psikolojik bir tavır olduğu netice-
sini vermektedir. Buna göre inanç açısından 
insanın fıtratına uygun olan tavır yaratıcı 

bir gücü kabul edip ona 
bağlanmaktır. Ancak 
çoğu zaman insanda bu 

inanç çeşitli etkilenmelere 
maruz kalarak hırpalanır, 
şirke bulanır ve tevhitten 
uzaklaşır. İşte peygam-
berler manipülasyona 
uğrayarak yanlış yönlere 
kayan bu inancı tekrar di-
riltmek için gönderilmiş-
lerdir.

Tevhid, ilâhi dinlerin ortak 
ilkesi olduğu gibi itikadi 
İslâm mezheplerinin de 
en başta gelen esasını teş-

kil etmektedir. Ehl-i sünnet mezhebi, imânın 
altı şartı olarak belirlediği âmentünün ilk il-
kesi olarak tevhidi (Allah’ın varlığı ve birliği-
ne imân etmek) öngörmektedir. Aynı şekilde 
Mûtezile imân edilmesi zorunlu olan beş te-
mel esasın (el-usûlü’l-hamse) başına tevhi-
di yerleştirmiştir.2 Yine Şia’nın dinin temel 
esasları (usûlüddin) olarak kabul ettiği beş 
esasın ilki tevhiddir.3 Buna göre dinin diğer 
esaslarının öncelik sırası zaman zaman her 

2 Diğer dördü; adl, vâd ve vaîd, el-menzile beyne’l-
menzileteyn, ve el-emru bi’l mârûf ve’n-nehyü ani’l-
münkerdir. Geniş bilgi için bk. Kadı Abdülcebbâr, 
el-Usûlü’l-hamse (nşr. Faysal Bedir Avn), Kuveyt, 
1998, s. 67-72.

3 Diğer dördü şunlardır: Nübüvvet, imamet, mead 
ve adalet. Geniş bilgi için bk. Muhammed Hüseyin 
Âl Kâşifü’l-Ğitâ, Aslü’ş-Şiâ ve usûlühâ (nşr. Murtazâ 
el-Askerî), Beyrut 1402/1982, s. 61-76; E. Ruhi 
Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri, İzmir, 2008, s. 
335-348. 

ATEİSTLERİN 
REDDETTİĞİNİN 

PEYGAMBERLERİN 
TANITTIĞI YÜCE 

KUDRET’TEN DAHA 
ÇOK ETRAFLARINDA 

BULUNANLARIN, ÇOĞU 
ZAMAN HIRİSTİYAN 
DİN ADAMLARININ 
TANRISI OLDUĞU 
GÖRÜLMEKTEDİR.
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hangi bir şekilde tartışma ve ihtilaf konusu 
oldukları halde, muhtevası hakkında farklı 
söylem ve açıklama yöntemleri benimsenmiş 
olsa da tevhidin en temel ilke olduğu konu-
sunda tam bir ittifak bulunmaktadır. 

Tevhidin Kapsamı ve Esasları

Tevhid inancının tam olarak benimsenip yer-
leşmesi için zihnen Allah’ı bir ve tek olarak 
kabul ettikten sonra başta da ifade edildiği 
gibi O’na kalben bağlanmak gerekmektedir. 
Zira Tevhid Yüce Allah’ın bir ve tek olduğu-
nu kabul etmekle beraber O’nun büyüklüğü, 
kul üzerindeki tasarrufu 
ve en geniş anlamıyla-
yardım ve inayet kayna-
ğı olması kadar adalet ve 
hesap sorma gücünün de 
O’nda olduğunu kabul 
ederek bu doğrultuda bir 
dünya görüşü geliştirme 
ve yaşama anlamına da 
gelmektedir. Tevhid, ku-
lun O’nun büyüklüğü, 
lütüf ve merhameti kar-
şısında tam bir teslimiyet 
ve bu yönde gönüllü bir 
irade beyanını ifade eder. 
Bu nedenle tevhid inancı, imânla beraber bu 
imânın amel ve ahlâkla desteklenmesi anla-
mını da ihtiva etmektedir. Buna göre ilâhî 
iradenin doğrultusunda bir dünya görüşünü 
benimseyerek buna göre yaşamak için mü-
kellefin iç dünyasının derinliklerinde his-
sedeceği derûnî bir heyecan ve coşkuya da 
ihtiyaç vardır. Tevhidi benimseyenin (mu-
vahhid) bunu yaşayabilmesi, Bir ve Tek olan 
Allah’a kalben bağlanmasıyla mümkündür. 

Tevhid’in özü itibariyle bütün ilâhî dinlerin 
en temel ilkesi olduğu kuşkusuzdur. An-
cak bu dinlerin mensupları daha sonra bu 
inancı manipüle ederek mecrasından çıkar-
mışlardır. Kur’an’da tevhid inancının çerçe-
vesini belirleyen birçok ayetten biri de Hz. 
Peygamber(s)’e, döneminde yaşayan Ehl-i 
kitaba davetinde yol göstermek amacıyla 
nazil olan Âl-i İmrân 64. Ayettir. Yüce Al-
lah bu ayette onların tevhid inancına sahip 

olduklarını iddia etmelerinden yola çıkarak 
Hz. Peygamber(s)’e onlarla, onların da kabul 
ettiği bu ilke üzerinde uzlaşmak için çağrı-
da bulunmasını emretmektedir. Ayet-i keri-
me meâlen şöyledir: “De ki: Ey kitap ehli! 
Bizimle sizin aranızda ortak olan bir söze 
gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiç-
bir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da 
kimimiz kimimizi rab edinmesin.” Eğer on-
lar yine de yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit 
olun, biz Müslümanlarız.”4 Bütün ilâhî din-
lerin en temel esası olarak tevhidin neye kar-
şılık geldiğini bu ayet-i kerimeden anlamak 

mümkündür. Yüce Allah 
Ehl-i kitabın da kabul et-
tiği tevhid inancının çer-

çevesini bu ayette belir-
leyerek onları bir bakıma 
özlerine, inançlarının saf 
ve berrak haline dönmeye 
davet etmektedir. Bu ayet-
te tevhidin dört temel esa-
sına dikkat çekilmektedir: 
Mabûd, ilâh ve rab olarak 
Allah’ı bir ve tek olarak 
bilip imân etme ve O’na 
teslim olma. İlk üçü salt 
imân ile alakalı iken dör-

düncü esas bu imânın gereği olarak tam bir 
teslimiyetle boyun eğmeyi öngörmektedir. 
Bu dört ilkeyi sırasıyla irdeleyerek tevhidin 
insanın gerçek hayatına yansımalarını anla-
mamız mümkündür.

1. Yüce Allah Hz. Peygamber’i Ehl-i kitabı 
davet ederken hangi hususlara dikkat etmesi 
konusunda yol gösterdiği gibi aynı zamanda 
Tevhid inancının esaslarını da belirlemekte-

4 Âl-i İmrân 3/64. Tefsirciler genelde bu ayetin 
Necrân Hıristiyanlarını temsilen Hz. Peygamber’e 
gelen bir heyetle aralarında geçen olaya gönder-
mede bulunduğunu zikretmektedirler (Geniş bilgi 
için bk. İbn Kesir, Tefsirü’l-Kur’ani’l-azîm (nşr. Bed-
rettin Çetiner), İstanbul 1406/1986, I, 371-372) . 
Ayetin sibakı dikkate alındığında bu yaklaşımın tu-
tarlı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber aye-
tin devamı dikkate alındığında Medine’de yaşayan 
Yahûdîlerin de muhatap alındığı neticesine varmak 
mümkündür. (Bk. Ebu’l-Alâ Mevdûdî, Tefhimü’l-
Kur’an (trc. Heyet), İstanbul, 1986, I, 215). 

“SADECE ALLAH’I 

MABÛD OLARAK KABUL 

ETME” İLKESİ AYNI 

ZAMANDA İNSANI 

KULA KULLUKTAN 

KURTARMAK SURETİYLE 

ONU ÖZGÜRLÜĞÜNE 

KAVUŞTURMAKTADIR.
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dir. Bunların başında Allah’ı bir ve tek Mabûd 
olarak bilmek ve O’nun dışında hiç kimseye, 
hiçbir şeye ibadet etmemek ve boyun eğme-
mek gelmektedir. Buna göre Tevhid’in birinci 
ilkesi kulun bir tek Allah’ı ibadet edilmeye 
layık görmesidir. İbadet sözlükte; “Boyun 
eğme, alçak gönüllülük, tapma, tapınma” 
gibi anlamlara gelmektedir. Dinî bir kavram 
olarak Kulluk (ubûdiyyet) ise; “mükellefin 
nefsânî arzularının aksine Rabbini tazim 
için yaptığı fiildir. Başka bir ifade ile mükel-
lefin Rab olarak kabul ettiği Zâtın büyüklü-
ğü adına O’na verdiği ahde vefa göstermesi, 
koyduğu sınırları muhafaza etmesi, mevcut 
nimetlere şükretmesi, kaybettiklerine de sab-
retmesidir.” İbadet, “Allah rızasını amaçlayan 
duygu, düşünce, söz ve davranışlar bütünü” 
olarak da tanımlanmıştır.5 

Tevhidin birinci esası olan “Sadece Allah’ı 
Mabûd olarak kabul etme” ilkesi aynı zaman-
da insanı kula kulluktan kurtarmak suretiyle 
onu özgürlüğüne kavuşturmaktadır. İnsan-
lık tarihine bakıldığında; insanların Allah’ı 
bir tek mâbûd olarak görmeyip başkalarına 
bel kırıp boyun büktüklerinde zillete dûçâr 
oldukları ve insanlık onurunu kaybettikleri 
görülmektedir. Peygamberlerinin sesine ku-
lak vermeyerek tevhidi terk eden İsrailoğul-
larının Firavun ve etrafındakiler tarafından 
köleleştirilmeleri ve zillet ve meskenet halini 
içselleştirip kabullenmiş bir hale düşmeleri, 
bu anlamda Kur’an’da verilen en açık örnek-
tir. Yüce Allah Hz. Mûsâ aracılığıyla onlara 
içinde bulundukları kölelik ve zillet halinin 
onlar için kaçınılmaz olmadığını, onların 
kul-köle değil, aralarından birçok peygam-
ber gönderilmesi itibariyle üstün kılındıkla-
rını hatırlatarak onurlarını kazanmaya davet 
etmiştir. İnsanlığın iftihar tablosu olan pey-
gamberlerin onların arasından seçildikleri ve 
bu yönüyle aslında onların köle değil efendi 
oldukları/olmaları gerektiğine dikkat çekile-
rek izzetlerine kavuşmak için gayret sarf et-
meleri istenmiştir. Gerçekten de Hz. Musa’nın 

5 Geniş bilgi için bk. Seyyid Şerif el-Cürcânî, Kitâbü’t-
târîfât, ts., s. 146; Topaloğlu-Çelebi, Kelâm Terimle-
ri Sözlüğü, İstanbul, 2010, s. 139-140.

öncelikle Firavun’dan İsariloğullarını kendi-
siyle göndermeyi talep etmiş olması6, onun 
getirdiği mesajın, yani tevhid inancının insan 
onuru ve insanın özgürlük hakkına verdiği 
değer açısından önemlidir.

2. Söz konusu ayet (Âl-i İmrân 3/64) bağ-
lamında tevhidin ikinci esası; bir ilâh olarak 
Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmamaktır. Söz-
lükte “ortak koşmak ve küfür” anlamına ge-
len “şirk koşmak” tabiri, terim olarak “Yüce 
Allah’a zat, sıfat veya fiillerinde ya da ibadet 
edilmesi gereken yegâne mercî olması nok-
talarında benzeri ve denginin bulunduğuna 
inanmak”7 olarak tarif edilmektedir. İnsanlar 
Âlemin yaratıcı ve yöneticisi olarak genelde 
Allah’ı kabul ettikleri halde ilgisizlik, bilgi-
sizlik, tutku ve arzularına tabi olma, acizlik, 
tembellik, özenti gibi husus ve temayüller 
onların şahsiyetini bozmakta, Allah ile bera-
ber farklı şeylere yönelmelerini beraberinde 
getirerek onları başkalarına da kul haline ge-
tirmektedir.

Şirkin tanımından da anlaşıldığı gibi Yüce 
Allah’ı zat, sıfat ve fiillerinde bir ve tek olarak 
bilmeyi bırakıp başkalarını da bu anlamda 
ona ortak etmektir. Şirkin büyük ve küçük, 
açık ve gizli olması da mümkündür. Söz 
gelimi şifa, bereket, hidayet gibi taleblerin 
mutlak muhatabı Allah olduğu halde bunları 
başkalarına tevcih etmek büyük ve açık şirke, 
insanın tutku ve arzularını her şeyin önüne 
geçirmesi ve bir bakıma onların kölesi olması 
küçük ve gizli şirke örnek teşkil etmektedir. 
Tevhid inancını benimseyen bir mümin (mu-
vahhid) sadece şirkten değil, aynı zamanda 
kula kul olmaktan da kurtulmuş olmaktadır. 
Zira kendisi için vazgeçilmez birer ilâh kıldı-
ğı unsurlar onun özgürlüğünü kısıtlamakta, 
onu kul/köle haline getirmektedir. 

3. Tevhid kapsamında üzerinde durulması 
gereken üçüncü husus “Allah’tan başkasını 

6 el-A’râf 7/105: “Bana, Allah’a karşı sadece gerçeği 
söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir 
delil (mucize) getirdim. Artık İsrailoğullarını be-
nimle gönder.”

7 Topaloğlu-Çelebi, a.g.e., s. 293-294.
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rab edinmemektir.” Rab, “terbiye eden, sa-
hiplenen, kural belirleyen” gibi anlamlara 
gelmektedir. Yüce Allah için kullanıldığında 
iki boyutlu anlama gelmektedir. a. Allah’ın 
bütün âlemi bir nizam ve intizâm içerisinde 
yaratması ve her yaratılmışa varlığını sür-
dürmesi ve yaratılış amacına uygun hareket 
etmesi için uygun bir ortam hazırlamasıdır. 
Yaratılmışlara bu ortama uygun bir tabiat 
ihsan etmesi de bu kapsamdadır. “Sünne-
tullah” tabiri Cenâb-ı Hakk’ın âlemin düze-
ni için belirlediği kuralları ifade etmektedir. 
b. Başta insan olmak üzere irade sahibi olan 
varlıkların dünya ve ahiret mutluluğunu elde 
etmeleri için tabi olmaları gereken kuralla-
rı koyması anlamına gelmektedir. “Din ve 
şerîât” tabirleri de buna işaret etmektedir. 
Tevhid inancı bağlamında bütün müminlerin 
Allah’tan başka rablık iddiasında bulunan, 
rablığa soyunan her türlü iradeyi reddetme-
leri ve sadece Allah’ı rab olarak kabullenme-
leri gerekmektedir.

İnsanlık tarihinde insanları kendi nüfuz 
alanına girmeye zorlayarak onlara bir bakı-
ma rabb olma iddiasında bulunan zorbalar 
olduğu gibi, insanların kendi iradeleriyle 
kabullendikleri rabbleri de var olmuştur. Bi-
rincisine “Ben sizin en büyük rabbinizim”8 
iddiasında bulunan Firavun’u, ikincisine 
de Hıristiyan ve Yahudilerin gönüllü olarak 
kabullendikleri din adamlarını9 örnek ver-
memiz mümkündür. Her iki durumda da 
insanlar iradelerini kaybetmiş, özgürlükleri-
ni yitirmiş ve zelil bir şekilde kendilerinden 
hiçbir farkı olmayan insanların kulu/kölesi 
haline gelmişlerdir. Yüce Allah insanları bir 
tek kendisini rab olarak kıabul etmeye davet 
ederken, aynı zamanda onların vicdanlarına, 
iradelerine ve karar verme yeteneklerine vu-
rulan prangaları da kırmaya davet etmekte-
dir.

8 en-Nâziât 79/24.

9 Et-Tevbe 9/31: “(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, haham-
larını; (Hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem 
oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlara da an-
cak, bir olan Allah’a ibadet etmeleri emredilmişti. 
O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak 
koştukları her şeyden uzaktır (münezzehtir).”

4. İlgili ayet bağlamında tevhidin bir diğer 
ilkesi ise ilâh, mâbûd ve rab olarak bir ve 
tek olan Allah’a boyun eğip teslim olmaktır. 
Teslim olmak, bütünüyle teslim olunanın 
iradesini kabullenmek ve asla O’na karşı gel-
memektir.  İlgili ayet kulun benimsemesi ge-
reken tevhid inancının ana çerçevesini belir-
ledikten sonra söz konusu hususlarda bir ve 
tek olan Allah’a gönülden bağlanma ile neti-
celenmektedir. Buna göre sadece Allah’ı ten-
zih ederek ilâh, rab ve ma’bûd olarak onun 
dışındaki her şeyi reddetmek yetmez aynı 
zamanda Allah’a teslim olup O’nun iradesi 
doğrultusunda hayatı planlamak ve bu plana 
göre sürdürmek de gerekmektedir. Böylelikle 
Allah’a teslim olan kul, başka hiçbir iradeye 
teslim olmayacak ve tam bir özgürlük içeri-
sinde hayatını sürdürme imkânı bulacaktır.

Yüce Allah’ın gönderdiği bütün peygamber-
ler insanları bir tek hakikate davet etmekle 
görevlendirildiler: İnsanları Tevhide davet 
etme. Tek başına bu irade tevhidin insan 
için ne kadar önemli olduğunu anlatmakta-
dır.  İlâhî dinlerin insanın hem dünya hem 
de ahret mutluluğunu hedeflediği dikkate 
alındığında; tevhidin “insan olmak”, insanca 
yaşamak ve insanî ihtiyaçların karşılanması 
için vaz geçilmez olduğu ortadadır. Tevhi-
din bir insanın zihin ve gönül dünyası ka-
dar fizikî hayatında da yerleşmesi için onu 
nakzedecek dahilî ve haricî unsurlardan 
arınmak gerekmektedir. Bu arınma mâbûd, 
ilâh ve rab olarak haricî hiçbir varlığı kabul 
etmemek ve hiçbir şeye boyun eğmemekle 
gerçekleşir. Ancak gizli şirkten kurtulmak 
için insanın bencillik ve riyakârlık gibi dahilî 
unsurlardan da arınması gerekir. İnsanın öz-
gürlüğünü haricî unsurlar sınırladığı gibi iç 
âleminde bulunan tutku ve arzuları da ira-
desini zayıflatarak özgürlüğünü sınırlar. Bu 
nedenle bütün ilâhî dinlerin temel ilkesi olan 
tevhid inancını ne kadar benimsediğimizi 
test etmek için irademizin en çok hangi şey 
tarafından sınırlandığına dikkat etmemiz ye-
terli olacaktır.
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KUR’AN’DA 
TEVHİDİN DİLİ

- Tevhid; insanlığın tarihi 

İnsanlar ya Tevhid dinine, ya da şirk din-
lerine inanır. Üçüncü bir yol yoktur insanın 
hayatında. Şirk, nasıl insanların kendi heva ve 
heveslerinden uydurdukları bütün dinleri ta-
nımlıyorsa, ‘Tevhid’ de Allah’ın vahiy yoluyla 
gönderdiği dini tanımlar. 

İnsanlık ailesinin en öncelikli faaliyeti ve me-
selesi kendi özgür iradesiyle ‘Tevhid’ ile şirk 
arasındaki seçimdir. Ya da hak ile batıl, hida-
yet ile dalâlet, bir Allah’a ibadet ile birden faz-
la tanrıya kulluk, iki dünyalı yaşama ile sadece 
bu dünyalık yaşamak arasındaki tercihtir. İn-
san hayatına ya tevhid’in getirdiği ilke ve öl-
çülerle yön verir, ya da onun dışında herhangi 
bir şeyle. Kuşkusuz ki insan yaptığı seçimin, 
yani seçtiği hayat tarzının sonucunu da -iyi 
veya kötü- mutlaka görür. 

Tarih baştanbaşa bir ‘tevhid-şirk’ mücadele-
sidir denilse sezadır. İnsanlık başlangıçta bir 
ümmetti. Sonra aralarında anlaşmazlık çıktı. 
İhtilafa düştüler, farklı inançlara ve düşün-
celere sapmaya başladılar (Yunus, 10/19). 
Bunun üzerine Allah (c) onlara uyarıcı ve 
müjdeleyici elçiler gönderdi (Bakara, 2/213). 
Buradaki ümmet kelimesini ‘tevhide gönülden 
bağlı topluluk’ olarak anlarsak, bu demektir ki 
insanlığını ilk dini Tevhid idi. Allah (c) insan-
lardan bu anlamda söz aldığını söylüyor (A’râf, 
7/173).  

İ N C E L E M E

KUR’AN’DA 

TEVHİDİN DİLİ

‘TANRI’ İNANCI YANLIŞ 
OLDUĞU ZAMAN, 

BUNDAN KAYNAKLANAN 
BÜTÜN ÖLÇÜLER, 

BÜTÜN İLKELER, BÜTÜN 
İNANÇLAR, BÜTÜN DEĞER 

YARGILARI VE ORTAYA 
KONULAN PRATİKLER 

DE YANLIŞ OLUR.

HÜSEYİN K. ECE
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Allah (c), kullarından aldığı bu söz üzerine 
onları bilme, düşünme, anlama ve akletme 
yetenekleriyle donatmış ve ayrıca onlara 
hidâyeti (doğru yolu) gös teren peygamberler 
göndermiştir. 

İslâm inancına göre Hz. Âdem(as) ilk pey-
gamberdir ve onun kurduğu küçük toplum 
da ilk tevhid toplumudur. Daha sonraları 
çeşitli sebeplerden dolayı kimileri ilk pey-
gamber ile gelen tevhid yolundan saptıkça, 
azdıkça, kendini yaratandan gafil düştükçe, 
bundan dolayı da bedbaht oldukça Allah (c) 
rahmetinin sonucu olarak onlar elçiler ve ki-
taplar göndermeye devam etti. Bu elçiler de 
onları Tevhid’e davet edip,  onları şirkten ve 
onun getireceği zararlardan sakındırdılar. 

“Biz her ümmete; ‘Allah’a kulluk/ibâdet 
edin ve tâğutlardan sakının’ diye tebliğât 
yapması için bir peygamber gönderdik.” 
(Nahl, 16/36).

İnsanlık tarihi incelendiği zaman görüle-
cektir ki, hangi devir ve zamanda, hangi ırk 
ve toplumda olursa olsun, en ilkelinden en 
medenîsine kadar her toplumda genel kabul 
ha linde ‘tanrı’ inancı, bu inancın uzantısı 
olarak, dua, ibâdet, değerler, helal-haram, 
iyi-kötü, kurban, gazap, ceza gibi unsurlar 
vardı. 

Bugün de bazıları görünen ve görünmeyen 
bir çok şeyi ilâhlaştırıyor (tanrılaştırıyor), on-
lara tanrı gibi prestij gösteriyor, bir anlamda 
kulluk yapıyorlar. Bazıları da kendince tanrı 
fikrini, tanrısal değerleri hayatına sokmama-
ya çalışıyor, tanrısız bir dünya özlüyor.    

İnkârın en aşırı nok tasına varmış bulunan 
bir kimse bile, büyük bir felâketle karşılaştı-
ğı zaman taşa, toprağa veya ağaca sığınmaz. 
Her insan, böyle bir durumda, fıtratının sev-
ki ile hemen Allah’a sığınır. Nasıl ki büyük 
bir tehlike ile karşılaşan bir insan, kaçacak 
ve kurtulacak bir yer arar ve nasıl ki küçük 
çocuk annesine koşarsa; insan da kendisine 
yardımcı olacak yüce bir güç arar. Kur’an, 
bolluk ve refah zamanlarında içlerinde fıtrî 

olarak mevcut olan Allah duygusunu giz-
leyen ve fakat başlarına bir felâket ge lince 
Allah’a yönelen insanlardan şöyle söz eder 
(Lokman, 31/31 Neml, 27/14). 

Felâket zamanlarında çoğu kez fıtrat nefse 
ve akla üstün gelir ve insan kibri, gururu ve 
inadı bırakıp Allah’a yönelir ve O’ndan yar-
dım ister.

Ancak temelde ‘tanrı’ inancı yanlış olduğu 
zaman, bundan kaynaklanan bütün ölçüler, 
bütün ilkeler, bütün inançlar, bütün değer 
yargıları ve ortaya konulan pratikler de yan-
lış olur. Burada önemli olan insanların bir 
şeye inanmaları değil, hak olan şeye inanma-
larıdır.

Kur’an’ın inzal edildiği cahiliyye toplumuna 
ve o zamanki toplumların büyük bir bölü-
müne şirk hâkimdi. İn sanların bir kısmı, 
atalarından da etkilenerek tanrı sandıkları 
putlara tapıyorlar, Allah’ın dışındaki varlık-
lara tanrısal özellikler veriyorlar dı. Araplar 
melekleri Allah’ın kızları olarak kabul edi-
yorlar, ehl-i kitap da, Allah’a evlat isnat edi-
yorlardı. Helâl ve haram koyma yetkilerini 
ya din adamlarına,  ya da iktidar (güç) sahip-
lerine vererek onları tanrısal sayıyorlardı. 

Kur’ân baştan sona kadar Tevhid’den söz 
etmektedir. Bütün peygam berler Tevhid’i 
ikame etsinler diye gönderilmiştir. Kur’an’a 
baktığımız zaman, bütün peygamberlerin 
üzerinde ısrarla durdukları ve insanların onu 
kavramaları için her türlü zorluklara katlan-
dıkları konu buydu. Allah’ın her hususta, 
yani hayatın her sahasında “tek” olarak kabul 
edilmesi, O’na kesinlikle şirk koşulmama sı 
ve yalnızca O’na ibadet edilmesiydi.  

Hz. Muhammed (s) de peygamberlik ha-
yatı boyunca en küçük bir tâviz vermeden 
Tevhid’i anlattı, insanların Tevhid’e uygun 
bir hayat yaşamalarını öğütledi, iman eden-
leri Vahy ile terbiye etmeye çalıştı. Kısaca o, 
hayatın ortasına Tevhid’in konulması müca-
delesini sürdürdü.
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- Tevhid; Bir olanı tanımak 

‘Tevhid’, hem inanç açısından Allah’ı, zatın-
da, sıfatlarında ve fiillerinde ‘bir’lemek, hem 
de ibadeti yalnızca Allah’a mahsus kılmaktır. 

‘Tevhid’, Arapça ‘vhd’ kökünden, tef’îl babın-
dan ‘vahhade’ fiilinin mastarıdır.  Bu da söz-
lükte, bir şeyin ‘bir’ olduğuna hükmetmek, 
onu ’bir’ olarak bilmek, bir şeyi diğerlerin-
den ayırarak onu tek kılmak, birlemek gibi 
anlamlara gelmektedir. 

Kavram olarak ‘tevhid’, kısaca mutlak anlam-
da Allah’ın bir olduğunu bilmeyi, O’ndan 
başka ilâh bulunmadığına, ortağı ve benzeri 
olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade 
eder.

Bu tanıma, O’ndan başka ilaha ibadet etme-
mek, O’ndan peygamberler ve ilahî kitaplar 
aracılığıyla gelen gerçekleri kabul edip prati-
ze etmek anlamı da dâhildir. Tevhid inancı, 
hayatın merkezine bir Allah’ı koymadır.

‘Tevhid’ten maksat, Allah’ı birlemek ve O’nu 
bir olarak kabul etmektir. Buradaki ‘bir’den 
amaç sayı yönünden bir olması değil, O’nun 
hiç bir şekilde ortağının, benzerinin ve eşinin 
olmaması, ezelî ve ebedî sıfatları yönünden 
hiç bir şeye benzememesi, Kur’an’ın ifadesiyle 
‘hiç bir şekilde denginin bulunmaması’dır. 

Benzer cinsler arasında her hangi bir şeye 
‘bir’ denilir ama, onun cinsinden ve benze-
rinden başka şeyler de olabilir. Allah’ın bir 
ve tek oluşu ise benzersiz, eşsiz ve denksiz 
bir birliktir. 

‘Tevhid’, Allah’tan başka ilâh olmadığına ina-
nan mü’minlerin, bütün ilgi ve dikkatlerini 
Allah’a yöneltmeleri, Allah’a teslim olmaları, 
mutlak kudret sahibi olarak O’nu görmeleri, 
O’nun gösterdiği yolda yürümeleri, O’nun 
istediği gibi O’na kulluk yapmalarıdır. 

Tevhid, Allah’ı ‘ulûhiyyette-ilâhlıkta’ ve 
‘rubûbiyyette-rablikte’ tek ve bir bilmenin 
ifadesidir. Allah (c) hem yaratıcı olarak tek 
ilâhtır, hem de evreni ve içindekileri yaratan, 

düzenleyen, idare eden ve insanlar için hü-
kümler koyan bir Rabdir. 

Tevhid, insanın hayatındaki düşünceden 
başlayarak, günlük yaşayışındaki her tavrına 
kadar, Allah’ın belirlediği sınırlara uyması, 
onların korunması için seferber olması ve 
Allah’ın ortaya koyduğu ölçü ve onun pra-
tikteki şekli olan sünnetin yaşanılmasıdır. 

İslâm dininin temel esası Tevhiddir. Tevhid 
kelimesi ise, “Lâ ilâhe illâllah”tır. Mânâsı: 
“Allah’tan başka ilâh/tanrı yoktur, yani bü-
tün kâinatta Allah’tan başka ibâdet edilmeye 
layıktır, O’nun dışında mutlak olarak ita-
at edilmeye ve boyun eğilmeye lâyık kimse 
yoktur.” 

Mü’min olmanın, Allah’ı kabul etmenin an-
lamı, Tevhid akîdesinin net olarak, saf, arı 
ve duru olarak insan kalbine yerleşmesi ve 
buna bağlı olarak insan haya tında, yani pra-
tikte tezâhür etmesidir. Buna Allah’ın insan 
hayatına hükmetmesi de diyebiliriz. Bu, ina-
nan bir kimsenin ‘Allah her varlığa ve benim 
hayatıma müdahildir’ diye inanmasıdır.

İnsanın Allah’tan gayrı bütün sahte ilâhları 
reddetmesi, sadece Allah’ın kopmak bilme-
yen sağlam kulpuna yapışarak, diğer bütün 
iplerin kesil mesi... İşte Tevhidin rûhu bu-
dur. 

Tevhid, aynı zamanda İslâmın dünya görüşü-
dür. İslâmın hayat anlayışı, evreni izah edişi, 
ölüm gerçeğine bakışı, hükümler konusun-
daki tavrı, geçmişe ve geleceğe bakışı, getir-
diği bütün çözümler, önerdiği yaşama tarzı, 
bu hayatı devam ettirecek ilkeler ve prensip-
ler, insanlara ve toplumlara, bilgiye ve bilgi-
nin kaynaklarına bakışı hep bir Allah inan-
cından, yani Tevhid’ten kaynaklanmaktadır. 

Vahyin ana hedefi, insanları şirkten, 
tâğutlardan ve küfürden kurtararak Allah’ın 
birliğine inandırmak, kalplerde bu rûhu ye-
şertmek, bununla da hayatı Tevhid’in getir-
diği ölçülerle/ilkelerle inşa etmek, dünya ve 
ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
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- Kur’an’da Tevhid’le ilgili vurgular

Kur’an’ın öncelikli konusu, insanların şirk 
dinlerini terkederek, Tevhid dinini benimse-
meleridir. Bu hem fıtrata (yaratılışa) uygun 
bir seçimdir, hem evrendeki ontolojik tesli-
miyete katılmadır, hem de dünya ve Âhiret 
kurtuluşudur. 

Kur’ân’da ‘ilâh’ kelimesi, toplam 147 yerde, 
Allah’ lafzı ise, tam 2697 yerde kullanılır. 

“Lâ ilâhe illâllah/Allah’tan başka tanrı yoktur” 
Kur’an’da iki ayette (Sâffât, 37/35; Muham-
med, 47/19), aynı anlama gelen “Lâ ilâhe illâ 
Hû/O’ndan başka tanrı yoktur” şeklinde 30 
yerde geçmektedir. 

Tevhid’i anlatan diğer âyetleri de göz önünde 
bulun durduğumuzda, Kur’an’ın Allah’ın tek 
bir ilâh olduğuna inanmaya ne kadar önem 
verdiğini ve bütün Kur’ânî esasların tevhid 
inancına dayandırdığını görürüz. 

Şöyle ki; yukarıdaki kavramlara 873 yerde 
zikredilen iman kelimesini, 525 yerde zik-
redilen küfür kelimesini de eklediğimizde; 
saydığımız bu kavramlar toplam olarak 4442 
etmektedir. Bu sayı da, Kur’an’daki âyet sa-
yısının üçte iki sinden çoğunu teşkil etmek-
tedir.

Bu sayıların çoğu Kur’an’ın Tevhid’i, bir Al-
lah inancını ne kadar önemsediğini, davası-
nın başına bunu koyduğunu gösterir.

Ha dis rivâyetindeki İhlâs (diğer adıyla Tev-
hid) sûresinin Kur’an’ın üçte birine eşit ol-
duğu ifâdesinden de anlaşıldığı gibi, direkt 
Tevhid’le ilgili âyetler Kur’an’ın üçte birini 
teşkil etmekte; dolaylı olarak şirkin izâle edi-
lip tevhidin hâkim kılınmasıyla ilgili âyetler 
ise yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı gibi 
Kur’an’ın üçte ikisinden fazlasını oluşturmak-
tadır.

Bütün bunlar göstermektedir ki, Kur’an’ın 
en temel konusu gönüllerde, zihinlerde ve 
eylemlerde birey ve toplum olarak Tevhid’in 
hâkim kılınıp şirkin yok edilmesidir. 

Aslın da Vahy, tevhidin, yani “Lâ ilâhe 
illâllah”ın mânâsını açıklamak üzere gönde-
rilmiştir. Bu itibarla ondaki en önemli vur-
gu Allah’tan başka ilah olmadığı ve şirkin ve 
benzerlerinin kesin bir dille reddedilmesi-
dir. 

Kur’an’a göre tevhid inancını, en ufak bir 
şüpheye yer bırakmadan, saf ve katıksız bir 
şekil de yerleşmediği bir kalpte hakiki iman-
dan bahsetmek mümkün değildir. Gerçek bir 
iman için de Allah’a imandan önce tâğutları 
(uydurma tanrıları) reddetmek gerekir (Ba-
kara, 2/256) (A. Kalkan, Kur’an Kavramları, 
10/57).

- Tevhidin kalplere yerleştirilmesi konu-
sunda Kur’an’ın metodu:

Kur’ân, “Allah’ın varlığı” konusunda tâkip 
edilmesi gereken metodun, görünen tabiat 
olaylarından, maddî birtakım fenomenler-
den yahut aklî ve mantıkî görünen bazı izah-
lardan hareketle O’nun varlığını ispat etme-
ye çalışmak değil; aksine, tutulacak yolun 
Allah’ın varlığına -hiçbir delile ihtiyaç duy-
madan- iman etmek olduğunu açıkça beyan 
eder. İman ile direkt bağ lantılı görülen bu 
konu ile ilgili olarak Kur’an’ın serdettiği de-
liller “iknâî” oluş ları ile dikkat çekerler.

Kur’ân’da Allah’dan (c) bahsedilen âyetlerin 
çoğu, O’nun sıfatlarını konu edinmiştir. Bu 
âyetlerde özellikle Tevhid üzerinde önem-
le durulmuş, Allah’ın ortağı ve benzeri ol-
madığı sürekli vurgulanmıştır. Aynı şekilde 
müslümanların da “Allah” konusunda aynı 
yöntemi izlemelerini tavsiye eder. Kur’an’da 
Allah’ın isbâtı ile ilgili olduğu iddia edilen 
âyetler doğrudan doğruya değil; dolaylı ola-
rak Allah’ın varlığından bahsederler (A. Kal-
kan, Kur’an Kavramları, 10/58).

Kur’ân şirk üzerinde çokça durmuş, Allah’ın 
varlığını ispat yoluna gitmek yerine O’nun 
birliği konusunu sürekli işlemiştir. Tevhid’i, 
odak kavram haline getirmiştir. Çünkü in-
sanın sorunu tanrısızlık değil, yanlış tanrı 
inancıdır. Tarihte dinsiz toplum olmamıştır. 
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İnsanın fıtratında yeme, içme, uyuma gibi 
inanma, kendinden daha güçlü gördüğü bir 
güce boyun eğme, o güçten yardım isteme 
ihtiyacı vardır. İnsanın içi boşluk kabul et-
mez. Bu ihtiyacı Vahyin getirdiği ilahî din 
ile gidermyenler, ya atalarından gördükleri 
dinlerin peşine giderler, ya da kendileri din 
adına bir şeyler uydururlar. Puta tapmak da 
bu ihtiyaçtan doğmuştur. Âlemlerin Rabbine 
ibadet için yaratılan insan, bu gerçeği unut-
tuktan sonra tapınılacak bir sürü sanal tanrı-
lar icat eder.

İnsanın bu hatasını ve yanılgısını bilen Allah 
(c) Kur’an ile öncelikle yanlış tanrı inancını 
düzeltmeyi hedef almıştır. Zira insan zihnin-
de ‘tanrı’ fikri düzelirse, bütün ölçüler, bütün 
değerler, bütün niyetler düzelir. Yanlış tanrı 
inancı, sıfır noktasında küçük bir dereceyle 
sapan açıya benzer. Oradaki minicik bir sap-
ma açı genişledikçe ve uzadıkça büyür, ileri-
de kilometrelerce olur. 

- Kur’an’da Tevhid’in dili

Kur’an, Allah’ın birliğine üç şekilde vurgu 
yapmaktadır. Zâtta tevhid, sıfatda tevhid, fi-
ilde tevhid.

1- Zât’ta Tevhid 

Allah (c)’ın zatı yönünden tek olması, bir 
benzerden, ortaktan (şerîkten) münezzeh 
(uzak) olması demektir. Allah (c) aynı za-
manda insanların bildiği gibi bir cisim, bir 
cevher (görünen bir varlık), bir şeylerin bile-
şimi de değildir. 

Kur’an farklı şekillerde sürekli olarak Allah’ın 
bir olduğunu, eşinin ve benzerinin olmadığı-
nı vurguluyor. Kur’an, Allah’ın varlığına ait 
ne kadar delil getiriyorsa, bir o kadar da ‘bir’ 
olduğuna delil getiriyor. 

Kur’an, Allah’ın birliğini pek çok dille ve pek 
çok kelimeyle anlatıyor. Farklı metodlar ve 
uslup kullanıyor. İşte onlardan bir kaç tanesi.  

-‘Ehad’, ‘vahde-hu’ ve ‘vâhid’ kelimeleriyle

Ehad ve vahid kelimeleri aynı manada olup, 
‘yalnız ve tek olmak, bir olmak demektir. 

Sayı olarak ‘vâhid’ bir demektir. Ancak iki-
si arasında kullanılış yönünden incelikler 
vardır. Sayı saymaya ‘vâhid -bir’ ile başlanır, 
‘ehad’ ile başlanmaz. ‘Evde, bir değil, iki kişi 
var’ derken ‘vâhid’ kullanılır. Kur’an’da, Al-
lah hakkında iki âyette ‘ehad’, yirmiiki âyette 
ise ‘vâhid’ kelimesi kullanılıyor.

Ehad Kur’an’da 53 yerde geçmektedir ama 
sadece İhlas sûresinde Allah için kullanılır. 

“De ki O Allah bir’dir.” (İhlas, 112/1). 

Burada teklik sadece O’na mahsustur ve O 
kendi zâtıyla vardır anlamındadır. Belirsiz 
olarak gelmesi, maddî manevî, aklî-hissî tüm 
boyutlardan ve tüm açılardan biricikliğini, 
eşsizliğini ve benzersiz oluşunu anlatmak 
içindir. Ehad, parçalanamayan teki ifade eder 
(M. İslamoğlu, Meâl, s.1323).

‘Vahde-hu’ kelimesi Kur’an’da 6 yerde geç-
mekte ve tek olan, bir olan, sadece, yalnız-
ca manalarına gelmektedir. (A’raf, 7/70; İsra, 
17/46; Zümer, 39/45; Mümtahıne, 60/4).

“(Onlara şöyle denilecek): “Durum işte 
böyle(sine vahim)dir: Çünkü sadece 
Allah’a kulluğa çağrıldığınız her seferinde 
inkârı tercih ettiniz...” (Mü’min, 40/12).

Zalimler kahredici azabı gördükleri zaman 
“Tek olan Allah’a iman ettik ve O’na ortak 
koştuğumuz şeylere olan inancımızı reddet-
tik” derler ama artık çok geç olur (Mü’min, 
40/84).

‘Vâhid’ Kur’an’da 30 yerde geçmektedir. 
Bunlardan 22 tanesi Allah hakkındadır ve 
‘Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır’ veya ‘bir olan 
Allah’ formunda gelmektedir. (Mesela; Baka-
ra, 2/163; Nahl, 16/22; Enbiyâ, 21/108; Hac, 
22/34; Ankebût, 29/46; Fussilet, 41/6; Ra’d, 
13/16; En’am, 6/19; Nisâ 4/87, 171; Tâhâ, 
20/98).

Yakup (as) ölüm döşeğinde oğullarına “ben-
den sonra kime ibadet edeceksiniz?” diye 
sorunca: “Senin ve ataların İbrahim’in, 
İsmail’in ve İshâk’ın da ilahı olan tek ilaha 
ibadet ideceğiz” dediler (Bakara, 2/133).
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Ehl-i kitap bir tek olan ilâha ibadet ile emre-
dildikleri halde din adamlarını ilâh edindiler 
(Tevbe, 9/31). 

“De ki: “Elbette ben de sizin gibi bir be-
şerim. Bana ilâhınızın tek bir ilâh olduğu 
vahyolunuyor...” (Kehf, 18/110).

“Gerçek, sizin ilâhınız hakikaten bir’dir.” 
(Sâffât, 37/4).  

Hz. Yusuf zindan arkadaşlarına şöyle soruyor-
du: “ Ey hapishane arkadaşlarım! Birbirin-
den farklı birden fazla ilâha (inanmak) mı 
daha makul, yoksa bütün varlıklar üzerin-
de otorite olan biricik Allah’a (inanmak) 
mı?” (Yusuf, 12/39).

Kur’an adeta bir bildiri tarzıyla şöyle diyor: 
“Bu, insanlşık için bir mesajdır: Artık 
onunla uyarılsınlar ve bilsinler ki bir tek 
ilâh O’dur. Nihayet derin kavrayış sahibi 
olanlar, bunu hatırdan hiç çıkarmasınlar.” 
(İbrahim, 14/52).

Bütün bu âyetlerde Allah’ın tek olduğu ‘vâhid’ 
kelimesiyle anlatılıyor.

- Sizin Allah’tan başka ilâhınız yoktur vur-
gusuyla 

Nuh (as) kavmine şöyle söylüyordu: “... Ey 
kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin ondan 
başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üs-
tünüze gelecek büyük bir günün azabın-
dan korkuyorum” (A’raf, 7/59; Hûd, 11/26; 
Mü’minûn, 23/23). 

Benzer bir çağrıyı Hûd (as) (A’raf, 7/65; Hûd, 
11/50; Ahkaf, 46/21),  

Sâlih (as) (A’raf, 7/73; Hûd, 11/61) ve Şuayb 
(as) (A’raf, 7/85; Hûd, 11/84) kendi kavimle-
rine yaptılar.  

Allah (c) bizzat insanı muhatap alarak şöyle 
buyuruyor:

“Allah ile birlikte bir ilâh daha tanıma! 
Sonra kınanmış ve kendi başına terkedil-
miş olarak kalırsın.” (İsrâ, 17/22, 39).

Lokman da oğluna nasihat ederken ona; “...
Yavrucuğum! Allah’tan başkasına ilâhlık 

yakıştırma (şirk koşma). Çünkü şirk koş-
mak (Allah’tan başkasına ilâhlık yakıştır-
ma büyük bir zulümdür” demişti (Lukman, 
31/13).

- Yalnızca Allah’a ibadet ifadesiyle

Başka kimseye değil, yalnızca Allah’a ibadet 
etmek Tevhid inancının ta kendisidir. Bir 
Allah’a iman etmenin sonucu kulluğu da 
O’na tahsis etmektir.  

Bu hitap bazen bütün insanlara;

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri ya-
ratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur 
ki, böylece korunmuş (Allah’ın azabından 
kendinizi kurtarmış) olursunuz.” (Bakara, 
2/21; Ankebût, 29/56; Zümer, 39/66; Zuh-
ruf, 43/64).

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan 
başka ilâh yoktur, her şeyin yaratıcısı 
O’dur, o halde sırf O’na kulluk ediniz, 
her konuda dayanılacak tek merci O’dur.” 
(En’am, 6/102. Yûnus, 10/3).

bazen mü’minlere;

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi or-
tak koşmayın...” (Nisâ, 4/36)  

“Hakikaten bu (bütün peygamberler ve 
onlara iman edenler) bir tek ümmet olarak 
sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbini-
zim. Öyle ise bana kulluk edin.” (Enbiyâ, 
21/92).

bazen Hz. İsa’nın diliyle İsrailoğullarına; 

“Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk 
ediniz. Biliniz ki kim Allah’a ortak koşar-
sa muhakkak Allah ona cenneti haram kı-
lar... ” der. (Mâide, 5/72; Meryem, 19/36; Âli 
İmran, 3/51).

bazen diğer peygamberlere;

“Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki 
ona: “Benden başka İlâh yoktur; şu halde 
bana kulluk edin” diye vahyetmiş olmaya-
lım.” (Enbiyâ, 21/25).

bazen Peygamber’e yapılır:
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“Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar 
Rabbine ibadet et!” (Hıcr, 15/99).

O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeyle-
rin Rabbidir. Şu halde O’na kulluk et; O’na 
kulluk etmek için sabırlı ve metânetli ol. 
O’nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor 
musun? (Asla benzeri yoktur).”  (Meryem, 
19/65; Hûd, 11/123; Zümer, 39/2).

- Olumsuzluk ifadesiyle 

Kur’an’ın en fazla kullandığı formlardan biri 
budur. Bu da “Allah’dan başka tanrı yoktur” 
ve “O’ndan başka tanrı yoktur” tarzında gel-
mektedir. (bak. Bakara, 2/163, 255; Âli İm-
ran, 3/2, 6, 18, 62; Nisâ, 4/87; En’am, 6/102; 
Tevbe, 9/31, 129; Hûd, 11/14; Ra’d, 13/30; 
Tâhâ, 20/8 ve diğerleri).

“Ve (ey Nebi!) unutma ki Allah’tan başka 
ilâh yoktur...”  (Muhammed, 47/19)

“O doğunun da Batının da Rabbidir. 
O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse kendi-
ni yalnızca O’na emanet et.” (Müzemmil, 
73/9).

“Şüphe yok ki Ben, Ben Allah’ım… Ben-
den başka ilâh yoktur; şu halde bana iba-
det et…” (Tâhâ, 20/14, Enbiyâ, 21/25). 

- Yasaklama ifadesiyle 

Kur’an, bütün insanlara uyarıcı bir ifadey-
le sakın “Allah ile beraber başka bir ilâh 
edinmeyin” buyuruyor. (Nahl, 16/51; İsrâ, 
17/22, 39; Şuarâ, 26/213; Kasas, 28/88). 

Aynı uyarıyı Nuh (as) da kavmine yapmıştır. 
“Allah’la beraber başka hiç bir şeye ilâhlık 
yakıştırmayın. Elbette ben O’nun katından 
size gönsderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.” 
(Zariyât, 51/50).

- Tevhid’in soru şeklinde vurgulanmasıy-
la 

İnsanlara yerden veya gökten Allah’tan başka 
kim rızık yaratabilir ki? (Fâtır, 35/3). 

“(Resûlüm!) De ki: (Allah’a) ortak koştuk-
larınız arasında, (birini yokken) ilk defa 
yaratacak, arkasından onu (ölümünden 

sonra hayata) yeniden döndürecek biri 
var mı?...   

De ki: Ortak koştuklarınızdan hakka ile-
tecek olan var mı? De ki: «Hakka Allah 
iletir.» Öyle ise hakka ileten mi uyulmaya 
daha lâyıktır; yoksa hidayet verilmedikçe 
kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? 
Size ne oluyor? Nasıl (böyle yanlış) hük-
mediyorsunuz?” (Yûnus, 10/34-35).

İnsana rızık veren, onu yarattıp öldürecek 
olan ve sonra tekrar diriltecek olan O’dur. 
Bunları (Allah’a eş tuttulan) ortaklar içinden 
birini yapabilir mi?  (Rûm, 30/40; Enbiyâ, 
21/21).

- Hırıstiyanların teslisini (üçlü ilâh inancı-
nı) reddederek 

Kur’an ehli kitabın tanrı inancını ve redde-
diyor ve ısrarla Allah’ın birliğine vurgu ya-
pıyor: 

“Ey Ehl-i Kitap! Akidenizde haddi aş-
mayın ve Allah hakkında yalnızca hakkı 
söyleyin... Artık Allah’a ve peygambere 
inanın ve O üçtür demeyin. Buna bir son 
verirseniz hakkınızda hayırlı olur. Allah 
tek ilâhtır; çocuk sahibi olmaktan münez-
zehtir..” (Nisâ, 4/171, Mâide, 5/73).

Halbuki hırıstiyanlar Allah’an başkasına iba-
det etmemekle ve ibadeti tastamam yapmak-
la emrolunmuşlardı (Beyyine, 98/5).

- İnsanın aklını kullanmasını isteyerek 

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tan-
rılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların 
nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. De-
mek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, onların 
yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” 
(Enbiyâ, 21/22).

Şu hale bakın ki, hepsi biraraya gelseler dahi 
bir sinek yaratamayacak, hatta üzerlerine ko-
nan sineği dahi kovamayacak kadar aciz olan 
varlıklar nasıl tanrı olur?  (Hac, 22/73).

Birden fazla tanrıya tapınanların hali, birden 
fazla sahibi olan ve hiç bir şeye gücü yetme-
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yen kölenin haline benzer. Hangi efendisine 
hizmet edeceğini bilmez. İyice düşünen bir 
kimse buradaki çelişkiyi görür. (Nahl, 16/70-
73. Zümer, 39/29).

“Allah size kendinizden bir örnek veri-
yor: Mülkiyetiniz altında bulunan köleler 
içinde, size verdiğimiz rızıklarda -birbi-
rinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden 
çekineceğiniz derecede sizinle eşit (hak-
lara sahip)- ortaklarınız var mı? İşte biz 
âyetlerimizi, aklını kullanacak bir kavim 
için böylece açıklıyoruz.” (Rûm, 30/28. Bir 
benzeri; Fâtır, 34/40).

Bu şu demektir: Siz, size emanet edilen üze-
rinizdeki tasarruf hakkınızı başkalarıyla pay-
laşmaya dahi yanaşmazken, Allah’ın mutlak 
otoritesini başkalarıyla paylaşmasını O’ndan 
nasıl beklersiniz? Şirk koşmanın bu anlama 
geldiğini nasıl bilmezsiniz? (M. İslamoğlu, 
Meal, s.799).

- Hayretle karışık soru şeklinde 

“...Allahla beraber başka ilâh, öyle mi? (!). 
Yoo, onların çoğu nereden bakacaklarını 
bilmiyor.” Bu ifade dört defa tekrar ediliyor 
ve defasında da bu yanlışa bir cevap verili-
yor. (Neml, 27/60-64).  

Kur’an Musa’nın dilinden şöyle diyor: “Al-
lah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size 
Allah‘tan başka bir tanrı mı arayayım?” 
(A’raf, 7/140).

“Veya onların Allah’tan başka bir tanrısı 
mı var? Allah, onların ortak koştukları 
şeylerden uzaktır.” (Tûr, 52/43).

Yardım görmek umuduyla, Allah’tan baş-
ka ilâhlar edinmek şaılacak şeydir. Çünkü 
Allah’tan başka tanrı haline getirilenler insa-
na bir fayda sağlayamazlar ki (Yâsîn, 36/74-
75).

- Varlık alemi O’nun ilahlığına şahittir

“O gökte de ilâhtır, yerde de ilâhtır.” (Zuh-
ruf, 43/84). 

Kainattaki her varlık Tevhid inancını haber 
veriyor. Kur’an’da sık sık bu duruma dikkat 
çekilmekte, Allah’ın sonsuz kudretinin eseri-
ne bakmamız tavsiye edilmektedir. Kainattaki 
her varlık kendine ait bir özelliğe sahiptir ve 
her biri kendi görevini yerine getirmektedir. 
Bu durum, Tevhid’in göstergesidir (Zariyât, 
51/20-21; Âl-i İmran, 3/190). 

- Allah oğul edindi iddiasını şiddetle ya-
lanlayarak

“Bir de “Allah bir oğul edindi” dediler. 
Hâşâ! O aşkın bir hakikattir. Aksine gök-
lerde ve yerde olan her şey O’na aittir...” 
(Bakara, 2/116).

O, her şeyi yaratandır. O’nun hiç bir zaman 
eşi olmadığı gibi, çocuk sahibi olmaktan da 
münezzehtir (En’am, 6/101).

“Allah evlât edinmemiştir; O’nunla bera-
ber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde 
her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare 
eder ve mutlaka onlardan biri diğerine ga-
lebe çalardı. Allah, onların (müşriklerin) 
yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.” 
(Mü’minûn, 23/91).

- Ehl-i kitabı ortak bir kelimeye davet ede-
rek 

Kur’an ehl-i kitap olan yahudi ve hırıstiyan-
lara şöyle sesleniyor:

“(Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle 
bizim aramızda müşterek olan bir söze geli-
niz: Allah’tan başkasına tapmayalım; O’na 
hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bıra-
kıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. 
Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o 
zaman: Şahit olun ki biz müslümanlarız! 
deyiniz.” (Âli İmran, 3/64).

- Mutlak otorite O’na aittir diyerek

Hüküm ve hâkimiyet yalnızca Allah’ındır. O 
hükmüne kimseyi ortak etmez. (Kehf, 18/26) 
O aynı zamanda insanlar üzerinde mutlak 
otorite sahibidir. (En’am, 6/18).
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- Başkasına tanrılık yakıştıranın bir delili 
olmayacağı ifadesiyle 

“Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrı-
ya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili 
yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin 
nezdindedir. Şurası muhakkak ki kâfirler 
iflah olmaz.” (Mü’minûn, 23/117). 

Tanrılık iddiasına kalkışan ahmaklar da aynı 
sapıklıktadır.

“Onlardan her kim: «Tanrı O değil, be-
nim!» derse, biz onu cehennemle cezalan-
dırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veri-
riz!” (Enbiyâ, 21/29).

- Hamdin Allah’a ait olduğunu söyleyerek  

Hamd, yani mutlak ve müstesna övgüler ve 
sonsuz şükürler sadece Allah’a aittir. Ham-
din kapsadığı bütün övgülere sadece Allah 
(c) layıktır. Allah’ın dışında hiç varlığa ham-
dedilemez. Kur’an’ın “hamd âlemlerin Rabbi 
Allah’a aittir” demesi aslında O’ndan başka 
ilâh ve O’ndan başka tapılacak mabut yoktur 
demektir. Hamdetmek tevhid inancının yü-
rek ve dille gösterilmesidir. 

Kur’an’da Fâtiha, En’am, Kehf, Sebe’ ve Fâtır 
sûreleri “el-hamdü lillahi” diye başlamakta-
dır. 

18 âyette de ‘hamd’in Allah’a ait olduğu vur-
gulanmaktadır. Bu vurgu Tevhid kelimesin-
deki Allah’tan başka tanrı yoktur” ifadesi gi-
bidir (En’am, 6/45; A’raf, 7/43; Yûnus, 10/10; 
İbrahim, 14/39 ve diğerleri).  

- Tâğuta tapınmadan sakındırarak

‘Tuğyan’; isyan ve günahta sınır tanımayacak 
ölçüde ileri gitmektir. Tâğut’ kelime anla-
mıyla ‘tuğyan eden, ya da tuğyanda aşırı olan 
demektir. Her türlü azgını ve Allah’tan başka 
ma’bud (tapınılan) haline getirilen her şeyi 
anlatan bir kelimedir (R. Isfehâní, Müfredât, 
s.454).

Allah’a karşı isyankâr olup zorla, baskı ile 
veya gönül rızasıyla kendisine tapınılıp 
ma’bud tutulan; insan, şeytan, put, dikili taş 

veya bunlara benzer herhangi bir şey demek-
tir (A. el-Kettan- M. Ez-Zeyn, Tâğut, s.15). 

Tâğut, şeytanlar ve putlardır. Ya da Allah’ın 
dışında ibadet edilen, insanı Allah’a ibadet-
ten engelleyen her şeydir (Beydâví, Tefsir 
1/135).

Allah’ın ortaya koyduğu temel prensiplerin 
yerine geçmek üzere aykırı hükümler koyan 
her varlık tâğut’tur. Bunların insan, put, şey-
tan, kişi veya kuruluş olması işin özünü de-
ğiştirmez. Bir Allah’a kulluktan kaçınan bazı 
hasta ruhlu kimseler, tâğut haline getirdik-
leri bir sürü efendi bulurlar, ilâhlık özelliği 
verdikleri bu efendileri memnun etmek için 
oyalanır dururlar.

Vahy geldikten sonra rüşd (doğruluk) sapık-
lıktan ayrılmıştır (belli olmuştur). Kim artık 
‘tâğut’u inkar eder de Allah’a iman ederse, o, 
kopması mümkün olmayan bir kulp’a yapış-
mış olur (Bakara, 2/256). 

Mü’minlerin velisidir (yakını ve yardımcısı) 
Allah’tır. İnkârcıların velisi ise ‘tâğut’tur. Ta-
ğutlar peşlerinden gidenleri aydınlıktan ka-
ranlığa sürüklerler (Bakara, 2/257).

Bazıları iman ettiklerini iddia ettikleri halde 
tağut’un (şeytani güç odaklarının) hakimiye-
tine çağrmakta bir sakınca görmezler. Hal-
buki Tevhid inancı bütün tâğutların reddini 
gerektirir (Nisâ, 4/60).

- Allah’a şirk (ortak) koşmayın tarzında

Kur’an bunu anlatırken dört tâne kelime kul-
lanıyor: Şerîk/şirk, endâd, misil ve küfüv. 

‘Misil’  aynısı veya benzeri demektir. 
Kur’an’da bir âyette yer almaktadır. 

“O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. 
Size kendinizden eşler, hayvanlardan da 
(kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suret-
le çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri 
hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” 
(Şûrâ, 42/11).

Ya da “Onun gibisinin bir benzeri olamaz.” 
Âyet, Tevhid’in şartı olan Allah tasavvurunu 
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inşa ediyor. Zat, sıfat ve fiil itibariyle hiçbir 
yaratılmış O’nunla kıyaslanamz. Yaratan ile 
yaratılan arasında mahiyet farkına işaret edi-
yor. Eşlilik ve çift/zit kutupluluk, yaratılmış 
olmanın yasasıdır. Ancak bu yasayı koyan 
Allah bundan beridir. Tek olmak O’na mah-
sustur (M. İslamoğlu, Meal,  s.958).

‘Şirk’; bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğu-
nu ifade etmek üzere kullanılır. ‘Şerîk’, ‘şirk’ 
koşulan şeydir. Bunun çoğulu ‘şürekâ veya 
aşrâk’ olarak gelir. Öyleki, şirk koşan kim-
se (müşrik) Allah’a inanmakla beraber, O’na 
gerek sayı olarak, gerek fiillerinde ortaklar, 
arkadaşlar bulmaktadır. Tıpkı bir mülk üze-
rine bir kaç ortağın söz ve hakk sahibi olması 
gibi, kâinatın ve insanın tasarrufu üzerinde 
Allah ile başka yardımcılar, başka arkadaş 
veya ortaklar düşünmektir. 

Kur’an’da üç ayette ‘şerîk’ formunda (En’am, 
6/163; İsrâ, 17/111; Furkan, 25/2), 18 yerde 
de ‘şürekâ’ formunda, yani çoğul olarak yer 
almaktadır. Bunlardan 12 tânesi müşriklerin 
Allah’a şirk koştukları şeylerden bahsediyor 
ve onların bu zanlarını kesinlikle rdeddedi-
yor (Mesela bak. En’am, 6/94; A’raf, 7/100; 
Yûnus, 10/66; Şûrâ, 42/21 ve diğerleri). 

“...Artık bunu bile bile Allah’a ortak 
(endâd) koşmayın.” (Bakara, 2/22; Nisâ, 
4/36).

Burada ve bir kaç ayette ‘endad’ geçiyor. 
(İbrahim, 14/30. Sebe‘ 35/33. Zümer, 39/8; 
Fussilet, 41/9).

‘Endâd’ nidd’in çoğuludur. Nidd; eş, ortak, 
denk anlamına gelir ve daha çok rekabete 
dayalı zıtlığı anlatır. Kelimenin aslının ‘da-
ğıtmak’ olduğundan hareketle böyle bir sap-
manın temelinde‘Allah’ın gücünü dağıtma’ 
arzusunun yattığı anlaşılır (M. İslamoğlu, 
Meal s.943).

“İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını 
Allah’a denk (endad) tanrılar edinir de on-
ları Allah’ı sever gibi severler...” (Bakara, 
2/165). 

Şirk olayı, Allah’ın dışındaki herhangi bir 
şeyi, bir varlığı, bir kişiyi, bir gücü veya baş-
ka bir şeyi Allah gibi zannetmenin, onlara 
ilâhlık vermenin adıdır. Şirk aynı zamanda 
yaratılmışların özelliklerini Allah’a, Allah’ın 
özelliklerini de yaratılmışlara verme yanlış-
lığıdır.

Kur’an şirki şiddetle reddeder ve insanları 
uyarır. Şirk düşüncesi şüphesiz ki Tevhide 
aykırıdır, Vahyin inşa etmek istediği hayatın 
güvesi, virüsü ve hasmıdır.

“De ki: Gelin Rabbinizin size neleri ha-
ram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin... 
Umulur ki düşünüp anlarsınız.” (En’am, 
6/151). 

Allah (c) Hz. İbrahim’e “Bana hiç bir şeyi 
şirk koşmadığın gibi ve Kâbe’yi de şirkten 
uzak tut” diye emretmişti (Hac, 22/26). 

Şüphesiz ki Tevhidi inanca göre Allah’ın 
hiç bir şekilde ortağı, eşi ve benzeri olmaz 
(En’am, 6/163; İsrâ, 17/111; Furkan, 25/2).

Allah tektir ama bazıları yaratılışa aykırı düş-
mek pahasına şirk koşarlar. (A’raf, 7/190; 
Tevbe, 9/31; Yûnus, 10/18; Ankebût, 29/65 
ve diğerleri).

Ancak iman edip salih amelde bulunanlar, 
yeryüzünde iktidarda olsalar bile şımarmaz-
lar, Allah’a asla şirk koşmazlar (Nûr, 24/55; 
Mü’minûn, 23/92)

‘Küfüv’ denk ve benzer demektir. Kur’an’da 
sadece İhlas suresinde yer almaktadır. Allah 
(c) ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerin-
de dengi ve benzeri yoktur. 

- Allah’tan başka veli olmaz vurgusuyla

Allah’ın güzel isimlerinden biri de ‘el-
Veliyy’dir. Bunun anlamı, yardım eden, 
insanların ve evrenin işlerini üzerine alan 
demektir. el-Mevla’da aynı anlamdadır. 
Mü’minlerin velisi ve mavlâ’sı Allah’tır. 
Allah’ın mü’minlere veli oluşunun sonuçları 
çeşitli şekillerde görünür. 
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Allah’ın veliliği diğer sıfatları gibi mutlaktır 
ve süreklidir. O, insan idrakinin ötesinde 
bir veliliğin, dostluğun ve yardımcı olmanın 
kaynağıdır. İman eden mü’minlere her türlü 
nimeti ve rahmeti veren, onlara izzet, mülk, 
muhabbet ve Hakk’ın şahitleri olma şerefini 
bağışlayan, sürekli affeden, kendisine karşı 
yapılan hata ve kusurları araştırmayan en 
yüce dosttur, velidir. 

O, kullarını gözetir, nimet verir. Dolayısıyla 
O hamd edilmeye layık bir veli’dir (dosttur) 
(Şûrâ, 42/28). Allah’tan başka veli aramak 
boştur, çünkü gerçek veli ancak O’dur (Şûrâ, 
42/8-9; İsrâ, 17/111). O, bağışlayan ve mer-
hamet eden bir yardımcıdır (velidir) (A’raf, 
7/155). 

Rasûlüllah (s) şöyle diyordu:

“Benim Veli’m Kitabı indiren Allah’tır. O, 
salihleri dost edinir, onlara yardım eder.” 
(A’raf, 7/196).

Allah’ı Veli veya Mevlâ tanımak Tevhid’tir. 
“Benim Velim ve Mevlam Allah’tır” demek ile 
“benim Rabbim Allah’tır” demek aynıdır.

“De ki: ‘Gökleri ve yeri yoktan var eden, 
yedirdiği halde yedirilmeyen Allah’tan 
başka sını mı velî/dost edineceğim?’ De 
ki: ‘Bana müslüman olanların ilki olmam 
emrolundu.’ Ve ‘sakın Allah’a ortak koşan 
müşriklerden olma!’ (denildi).” (En’âm, 
6/14. Ayrıca bak. Bakara, 2/107, 120; Nisâ, 
4/123, 173; Tevbe, 9/74, 116; Ankebût, 
29/22; Ahzâb, 34/17, 65; Şûrâ, 42/8, 31).

 “Rabbinizden size indirilene uyun, 
O’ndan başka velilere uymayın. Ne de az 
öğüt alıyorsunuz.” (A’raf, 7/3).

Allah (c) mutlak anlamda velidir, dost ve yar-
dımcıdır. Ancak bu velâyet sınırlı bir velilik-
tir. İnsanlardan bazıları yaptıkları hatalar yü-
zünden Allah’ın ‘veliliğini’ kaybederler.   Me-
sela şirk koşan müşrikler, (Şûrâ, 42/8. Hûd, 
11/20), büyüklük taslayan müstekbirler 
(Nisâ, 4/173; Câsiye, 45/7-10), hakkı inkâr 
eden kâfirler (Fetih, 48/22; Ahzâb, 33/64-

65), heva ve hevesine (tutku ve arzularına) 
uyanlar (Bakara, 2/120. Ra’d, 13/37) 

Allah (c) aynı zamanda el-Mevlâ’dır.

“... Öyle ise namazı kılın; zekâtı ve-
rin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin 
mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel 
yardımcıdır!” (Hac, 22/78. Ayrıca bak. En-
fal, 8/40; Muhammed, 47/11; Hac, 22/13; 
Bakara, 2/286; Tevbe, 9/51).

- Dini Allah’a has kılma ifadesiyle 

İnsanların karada dolaşmalarını, denizde ge-
milerle gezmelerinin imkanlarını sağlayan 
Allah’tır. Bazen denizde güçlü bir fırtına ko-
par. Öyle zamanlarda insanlar sığınacak kim-
seyi bulamazlar ve “... dini yalnız Allah’a 
halis kılarak: «Andolsun eğer bizi bundan 
kurtarırsan mutlaka şükredenlerden ola-
cağız» diye Allah’a yalvarırlar.” (Yûnus, 
10/22-23). 

- Putların kendilerine tapılmasından ha-
bersiz olduklarını bilmedikleri tarzında 

İlâhlık nisbet edilen şeyler, aslında kendile-
rinin ilahlaştırldıklarından da, kendilerine 
tapınanlarından olduğundan da habersizler. 
Zira kendilerinin bir gücü yoktur.

“Onların hepsini biraraya toplayacağımız, 
sonra da Allah’a ortak koşanlara: «Siz ve 
koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin» 
diyeceğimiz gün artık onların (putlarıyla) 
aralarını tamamen ayırmışızdır. Ve onla-
rın ortakları, (putları) derler ki: “Siz, bize 
ibadet etmiyordunuz.

Bu yüzden bizimle sizin aranızda şahit 
olarak Allah yeter. Şüphesiz ki biz sizin 
(bize) tapmanızdan tamamen habersiz-
dik.” (Yûnus, 10/28-29). 

2- Sıfatta Tevhid

Allah (c), sıfatlarında da tektir, hiç bir var-
lık O’na sıfatlarında ortak (şerîk) veya denk 
değildir. Allah’ın sıfatları denildiği zaman, 
Allah’ı bize bildiren ilâhî özellikleri akla 
gelir. Allah’ın sıfatları O’na aittir ve kendisi 
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gibi ezelîdir, başlangıcı yoktur. Bazı sıfatlar 
Allah’a aittir. Bu sıfatlar O’ndan başka hiç bir 
yaratıkta olamaz. 

Örneğin, ‘Bekâ-sonu olmamak’ sıfatı gibi. 
Allah’ın sonu yoktur, O ölümsüzdür, varlı-
ğı asla sona erici değildir. Allah (c), bazı sı-
fatlarından varlıklara da vermiştir. Mesela, 
‘hayat-diri ve canlı olma’ sıfatı gibi. Bu sıfat-
lar Allah’ta mutlak, varlıklarda ise mukayyet-
tir, yani sınırlıdır, az bir şeydir. Canlılar da 
hayat sahibidir ama, günün birinde onların 
hayatı sona erer. Hayvanlar ve insanlar ‘gör-
me’ sıfatına sahiptirler ama onların görmeleri 
sınırlıdır, bazı araçlarla olmaktadır.  

3- Fiilde Tevhid

Allah’ın yaratmasına, bir şeyi yokluktan var-
lığa çıkarmasına O’nun fiili denir. Yaratma 
yalnızca Allah’a aittir. Çevremizde ve evren-
de gördüğümüz bütün olaylar ve oluşum-
lar, Allah’ın yarattığı sebeplere bağlı olarak 
meydana gelmektedir. Asıl yaratıcı Allah’tır. 
Âlemi, âlemin içindeki her şeyi, insanı ve in-
sanla ilgili her şeyi yaratan O’dur. O’nun bu 
yaratmasında bir ortağı, bir yardımcısı veya 
bunlara benzer bir şeyi yoktur. Var eden de 
O’dur, öldüren de O’dur, varlığın devamını 
yaratan da O’dur. 

Fiilde Tevhid, Allah’ın tek yaratıcı olmasına 
inanmadır, yaratma ve var etme sıfatını başka 
ilâhlara vermemektir. O’nun yaratmada bir 
yardımcısı olmadığı gibi, alete, araca, zama-
na da ihtiyacı yoktur. 

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri, ona 
yalnızca ‘ol’ demesidir; o da hemen oluve-
rir.” (Yâsîn, 36/82). 

- Ve muştu

İşte Kur’an’da Tevhid’in dili kısaca böyle. O 
kendisini insanlara farklı üslûplarla, ifade-
lerle, sorularla, örneklerle, maddî ve manevî 
delilillerle, farklı anlamlarla ve sözlerle an-
latıyor. Kimi zaman düşündürerek, kimi za-
man akıllarını kullanmalarını isteyerek, kimi 
zaman uyararak, kimi zaman tehdit ederek, 

kimi zaman müjdeleyerek, kimi zaman ikna 
ederek takdim ediyor.

Kur’an’ın bütün konularının Tevhid etrafında 
döndüğünü söyleyebiliriz. Kur’an’ın davası, 
daveti, derdi Tevhid inancıdır. Çünkü her 
şey ona bağlı. Tevhid’i Kur’an’ın anlattığı gibi 
anlayıp bünyesine sindiren kimseler Vahy ile 
hayatlarını inşa etmeye başlarlar.

Peygamber (s) İslâmın beş temel üzerine 
bina edildiğini, bunun birincisinin ‘şehâdet’ 
getirmek olduğunu söylemiştir (Müslim, 
İman/22, no: 16; Buharî, İman/1; Nesâî, 
İman/13; Tirmizî, İman/3 no: 2609). 

Aynı ifade ‘ihsan hadisi’ olarak bilinen meş-
hur hadiste de geçiyor (Buharî, İman/37, no: 
37; Müslim, İman/1, no: 8; Tirmizî, İman/4, 
no: 2610; Ebu Davûd, Sünne/16, no: 4695; 
İbnu Mace, Mukaddime/9, no: 63, 64; Nesâî, 
İman/6). 

Kim Kelime-i Tevhid’i (veya Şehâdeti) kabul 
ederse, sonra da hayatını Tevhidi inanca bağ-
lı olarak yaşarsa, kulluğunu Tevhidi gösterdi-
ği şekilde yerine getirirse, kimin son sözü ‘lâ 
ilâhe illallah muhammedu’r resûlüllah’ olur-
sa, onun cennete gideceği umulur (Müslim, 
İman/40, no: 94). 

Her kim ‘Lâ ilâhe ilallah’ der ve Allah’tan baş-
ka tapınılan şeyleri reddederse, onun malına 
ve canına haksız yere dokunmak haram olur. 
Hesabı Allah’a kalmıştır (Müslim, İman/35, 
no: 21). 
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evhidin sözlük anlamı; birlemek, bir 
şeyin bir ve tek olduğunu kabul et-

mek, onu böylece bilmektir. Terim anlamı 
ise Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde 
eşinin ve benzerinin olmadığına inanmak, 
O’ndan başka hiç bir varlığa ibadet etme-
mektir. Diğer bir ifade ile tevhid; Allah’ın 
varlığına, rablığına, ilahlığına güzel isimlere 
ve yüce sıfatlara sahip olduğuna uluhiyyet 
ve rububiyyette ortağının olmayışına, za-
tında, sıfatlarında ve isimlerinde denginin 
bulunmayışına inanmak ve bunların gerekli 
kıldığı davranışları gerçekleştirmektir. 

Allah’ın zatı kendisi demektir. O’nun zatın-
da tevhid, kendisinin birliğini tek, ikincisi 
asla olmayacak yegâne ve biricik olduğunu 
kabul etmekten ibarettir. Cenab-ı Hak, za-
tında her bakımdan tek olduğu gibi sıfatla-
rında da tektir. O’nun sahip olduğu sıfatlara 
başka hiç bir varlık sahip değildir. Fiil, iş 
demektir. Allah’ın fiilleri onun yaptığı işler 
anlamına gelir. Allah’ın fiilleri oluşturmak 
ve yaratmak kavramlarıyla özetlenebilir. 
“Allah her şeyi yaratandır. O her şeyi gözet-
leyen ve idare edendir.”1 Kâinatı yoktan var 
eden, geliştiren ve değiştiren yaratma ge-
liştirme ve değiştirmeyi her an için yürüten 
yalnızca O’dur. O’ndan başka her olay, her 
şey, her varlık yaratılmıştır. O yaratıcı ola-
rak da tektir. O’ndan başka hakiki yaratıcı 

1 Zümer 39/62
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yoktur. Hiç bir Müslüman Allah’tan başka-
sını yoktan var edici olarak göremez. Böyle 
bir telakki İslam’ın tevhid inancına aykırıdır. 
Âlimlerimiz gerçek manada olmasa bile ya-
ratma mefhumunun Allah’tan başkası için 
kullanılmasını İslam adabına ve konunun 
nezaketine uygun bulmamışlardır.2 

Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde 
tevhid, tevhidin ilim boyutunu oluşturur. 
Buna tevhîd-i ilmî de denir. Tevhidî imanın 
bir de fiili boyutu vardır ki, buna da tevhid-i 
ameli denir. İbadette tevhid olarak da ifade 
edilen bu duruma göre tapılmaya boyun 
eğilmeye, en çok sevilmeye, son noktasına 
kadar tazim edilmeye layık olanın sadece 
Allah Teâlâ olduğuna 
inanmak, bu gerçeğe 
gönülden bağlanmak-
la mümkün olmaktadır. 
Allah’ın birliğini kavrayan 
insanın, kalbiyle O’nu 
sevmesi, davranışlarıyla 
bunu ispat etmesi gerekir. Bu davranışlar 
ibadetlerdir. İbadet kavramı boyun eğmek, 
itaat etmek manasına gelir. İbadette tevhi-
din ruhu ihlâstır. İhlâs sadece Allah rızasını 
gaye edinmek, salih amellerde sevgi ve sa-
mimiyetten başka bir hedef gözetmemektir. 
Fatiha Sûresi’nde bu samimiyet prensibini 
“Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım 
dileriz”3 ifadesiyle pekiştirmekteyiz.

Tevhid, İslam inancının özüdür. İslam, bü-
tün ilahî dinlerin genel, son ilahî din olan 
İslam’ın da özel adıdır. Bütün peygamberler, 
insanlığı tevhidî imana davet etmişlerdir. 
Çünkü bu inançta yaratma, hükümranlık, 
hesap sorma, her işi evirip çevirme sadece 
Allah’a aittir. Onun için tevhid, küfredip 

2 Bekir Topaloğlu-Yusuf Şevki Yavuz-İlyas Çelebi, 
İslam’da İnanç Esasları, İFAV. İstanbul, 1998, s.79 
vd.

3 Fatiha, 1/5-6.

nankörlük edilmeye ve isyana değil, itaate 
layık olan Allah’a imandır.

1. İnsan Fıtratı ve Tevhid 

“Rasulüm! Böylece Sen batıl olan her şeyden 
uzaklaşarak yüzünü kararlı bir şekilde (hak 
olan) dine çevir ve Allah’ın insan bünyesine nak-
şettiğine uygun davran ki; Allah’ın yarattığında 
bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin. 
Bu, sahih bir dinin gayesidir; ama çoğu insan-
lar bunu bilmezler.”4 İnsan fıtratı denildiğinde 
her ferdin kendine has cüzi fıtratı değil; bü-
tün insanların, insan olmaları hususiyetiyle 
yaratılışında esas olan ve insanların hepsinde 
müşterek bulunan külli fıtrattır.5 “İnsanlar 

madenler gibidirler…”6 
hadisinde de işaret edil-
diği gibi, hususi karak-

terler bakımından insan-
lar madenler gibi farklı 
yapılara sahip olsalar da 
genel yapı bakımından 
aynı fıtrata sahiptirler. 

Değişik hadis-i şeriflerde de fıtrat kelimesi, 
yaratılış, bir şeyi ilk olarak başlatmak, yarıl-
mak, yarmak, taze kılmak ve İslam dini7 gibi 
anlamlarda kullanılmıştır. Nasslarda geçen 
şekli ile bu kelimeden anlaşılması gereken 
esas mana, insanın özgün yaratılışını ifade 
etmesidir. Mahiyeti itibariyle insanın maddî 
varlığından önce bulunan; onun geleceğini, 
kendisini ve vasıtasıyla gerçekleştireceği fi-
illerini yönlendirecek olan insanî özdür. Bir 
diğer ifade ile fıtrat, insanlık terazisinin ayarı 

4 Rum,30/30

5 Elmalılı, age.,  IV/3822; İbn Manzur, Ebu’l-Faal 
Cemaluddin Muhammed, Lisanu’l-Arab, Kahire, 
ts. V/55-56.

6 es-Suyuti, Ebu Bekr Abdurrahman b. Ebi Bekr 
Celaleddin, el-Camiu’s-Sağir, E. Munavi’nin Ki-
tabu Künüzi’l-Hakaik, hamişi ile birlikte) Mat. 
Hayriyye-Amire, Kahire, 1321,  II / 175.   

7 İbnu’l-Esir, İmam Mecduddin Ebu Sa’d el-Mübarek 
el-Cezeri, en-Nihayetu fi Garibi’l-Hadis ve’l-Eser, 
Kum-İran, 1392,  III /  457.  

İNSANIN TEVHİD AKİDESİNE 

GÖRE İNANCINI ŞEKİLLEN-

DİRMESİ, FITRATINA UY-

GUN OLANI SEÇMESİDİR.
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ve mihenk taşıdır. Aynı zamanda o,  saptırıcı 
unsurlarla yaratılışındaki tabii özelliklerini 
kaybetmemiş insanın, insaniyeti ile fıtratın 
aynı anlama geldiğinin ifadesidir.

Âyetteki “fıtratullah” kelimesi Nesefî, 
(ö.710/1310) ve İbn Kesir (ö.774/1372)’e 
göre, Allah’ın insanları kendi bilgisi ve tek-
liğini, kendinden başka bir ilah bulunma-
dığını bilme liyakati üzere yaratmış oldu-
ğu anlamına gelmektedir.8 Kadı Beydavî 
(ö.692/1293)’ye göre “fıtratullah” Hakk’ı ka-
bul etme ve O’nun ruha sinmesidir. Zira Al-
lah, mükellefleri tevhid inancı ile inanmak ve 
O’na itaat edecek bir tabiat üzere yaratmıştır. 
Ancak o serbest bırakılırsa tevhidde karar 
kılar.9 Ebu’s-Suud (ö.982/1574) bu kelime-
nin siyak ve sibakını dikkate alarak İslam 
dini üzere olmak, özümüzü ve varoluşumu-
zun kumanda merkezini ve kadrosunu buna 
tahsis ekmek; bunu kesintiye uğratmadan 
devam ettirmek10 şeklinde açıklıyor. Musta-
fa el-Meraği (ö.1364/1944) de insanın fıtra-
tından bahseden Rum Sûresi’nin 30. âyetini 
tefsir ederken, âyetin haber cümlesi olması 
ile inşaî-dilek, istek ifade eder mahiyette ol-
duğunu belirttikten sonra şöyle der: “Burada 
bir bakıma Allah’ın dinini şirkle değiştirmeyi-
niz” denilmiştir. Çünkü bunun izahı şudur: 
“İnsanın fıtratı beyaz bir sayfa gibidir. Kendi-
sine işlenecek nakışları kabule müsait ve ha-
zırdır. Tıpkı ekilen toprak gibi, o kendisine 
ne ekilirse onu kabul eder. Bundan ötürü o 
hem Ebu Cehil karpuzu bitirir, hem de lez-
zetli meyveler; hem deva olacak şeyler, hem 
de zehir. Aynı şekilde insan ruhuna da pek 

8 Nesefi, Ebu’l-Berekât, Medariku’t-Tenzil ve Hakaiku’l-
Tevil, Daru’l-Eda, İst. 1993,  III/ 930; İbn Kesir, İs-
mail b. Ömer, Tefsiru’l-Kur’an’i’l-Azim, Daru İhya-i 
Kutubi’l-Arabiyye Mısır , ts., I /  432.  

9 el-Beydavi, Kadı, Nasuriddin, Envaru’t-Tenzil ve 
Esraru’t-Te’vil,  Der Saadet, İst. 1314,  II/ 246.

10 Ebu’s-Suud Muhammed b.el-Amadi, İrşadu’l-Akli’s-
Selim, Beyrut, ts. VII/ 60.

çok inançlar ve bilgiler sunulur, o da onları 
kabul eder, fakat ona sunulanlar hayır ise, bu 
onun üzerinde, şer ve kötülükten daha etki-
li olur.”11 Yukarıdaki bilgiler insanın, kâinat 
kitabına ibretle bakarak, sahibini aramak ve 
bulmak fıtratında yaratıldığına işaret etmek-
tedir. Büyük küçük sayısız olaylar karşısında 
etkilenmemek, bu kudretin sahibini arayıp 
bulmamak, bir insan için kabil değildir. 

İnsanda iki gözün bulunması asıldır. Bunun-
la beraber anadan doğma görme özürlü olan-
lar da bulunabilir. Fakat bu durum insanla-
rın üzerine yaratıldığı asıl fıtrat değil, arazî 
olarak kabul edilmesi gereken, cüzî ve ferdî 
bir yaratılıştır. İnsan hakikati, onsuz da ger-
çekleşir. Kişinin yaratılışındaki bir organında 
herhangi bir sebeple eksiklik bulunabilirse 
de asıl fıtrat, sahih ve salimdir. Gözün fıtratı, 
Allah’ın varlığının delillerini görmektir. İyi 
göremeyen bir göz, arazî bir sebeple hasta 
demektir. Bunun gibi, bütün vücut organla-
rının yaratılışında esas olan bir fıtrat vardır. 
Ona organın fonksiyonu, fizyolojisi veya ga-
rizası denir. İnsanın maddi yapısında olduğu 
gibi nefsinin bütün meyillerinde de böyle ya-
ratılış hikmetine doğru esaslı bir gariza var-
dır. Ona da fıtrat denir. Bu fıtrat da hep Hak-
ka ve hayra yönelik bir istikamet takip eder. 
İnsanın acıkması, yemeye ve içmeye olan 
meyli, yaşamak için kendine lazım ve faydalı 
olanı almak içindir. Yoksa zehir yutmak veya 
kuru bir zevk için midesini bozmaya yönelik 
değildir. O zaman fıtrat bozulmuş, dalalete 
düşülmüş olur. İnsan ruh ve zekâsının asli 
fıtratı da Hakkı tanımak ve Yaratanından 
başkasına kul olmamak içindir.12 Bunun 
içindir ki, Mütekellimler, insanın aklî istid-
lal ile Allah’ı bilmesinin vacip olduğu hük-

11 el-Meraği, Mustafa, et-Tefsiru’l-Meraği, Mekt. ve 
mat. Mustafa el-Babi el-Halebi ve Evladuhu  (3. 
Baskı), Kahire, 1966 / 1385,  XXI /  46. 

12 Elmalılı, age.,  VI / 3823-3824; Ebu’l-İzz, age., s. 
35. 
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müne varmışlardır. Bu vacip olma durumu 
Mutezile’ye göre aklen, Eşariye’ye göre nak-
len, Maturidiye’ye göre ise hem aklen hem de 
naklen sabittir.   

İnsanın tevhid akidesine göre inancını şekil-
lendirmesi, fıtratına uygun olanı seçmesidir. 
Ancak bu durum fıtratın batıl inançlara ve 
inkâra kapalı olduğu anlamına gelmez. İbn 
Teymiye’nin işaret ettiği gibi çocukların fıtrat 
üzere yaratılmış olmaları, doğdukları anda 
bilfiil inanmış olmaları anlamına gelmez. Fıt-
ratullah, gerçekleşmesi için varlığı zorunlu 
olan bir irade veya seçilmesi, gerçekleştirile-
bilmesi, yapısal niteliklerle çatışmaması için 
önceden dondurulmuş bir olgu değil de; ya-
ratılışın başlangıcında herkese verilmiş olan, 
gerçekleşmesi veya küllenmesi, değişik şart-
lara bağlı bulunan şeffaf bir keyfiyet, a priori 
bir bağıştır. Enfüsî ve afakî planda insanın 
yaratılışında değişiklik olmasa da13 o ken-
disine sunulan farklı inançları kabul eder. 
“Gerçek şu ki biz insana yolu-yöntemi gösterdik, 
şükredici ya da nankör (olması artık kendisine 
kalmıştır)”14 “Ve insana (kötülüğün ve iyiliğin) 
iki yolunu da göstermedik mi?”15 Bu ve benzeri 
âyetler insan fıtratının, imanı ve küfrü kabul 
etmede aynı seviyede olduğunu göstermek-
tedir. Birinin diğerine galip gelmesi, değişik 
sebeplerle gerçekleşir. Nefis, ya kendisini 
hayra götüren sebepleri seçer mutmain olur, 
ya da şerre götüren sebeplere tabi olarak, 
emmare (kötülüğü emredici) olur.16 

İnsan fıtratı, hak veya batıl bir inancı kabul 
etmede hür ise de bunlardan biri ile inan-
ma ihtiyacını gidermeye mecburdur. Başka 
bir ifade ile fıtrat bir İlaha ve Rabbe inanma, 
O’na ibadet etme ve inançları doğrultusunda 

13 Kurtubi, Ebu Abdillah, Muhammed b. Ahmed, el-
Cami’li Ahkami’l-Kur’an, Kahire, 1967,  XIV / 31.

14 İnsan,76/3.

15 Beled,90/10.

16 Elmalıl, a.g.e., VIII / 5839.

şekillenmiş bir din edinme ihtiyacı içerisin-
de yaratılmıştır. Bu durum, Şehristani’nin 
“Nihayetu’l-İkdam” adlı eserinde belirttiği 
gibi tevkifîdir, her insanın doğasında yüce 
bir yaratıcıya inanma ve sığınma ihtiyacı 
vardır. Ancak bu inancın tevhid akidesine 
göre oluşması teklifîdir.17 İnsanlar bu ko-
nuda büyük bir sınava tâbidirler. Fıtrat bu 
ihtiyacın tevhide göre şekillenmesinde zorla-
yıcı değildir. Bundan dolayıdır ki, Kur’an’da 
Allah’a inanma konusuna hafifçe değinilip 
geçilirken, ulûhiyetin ve rububiyetin gerek-
tirdiği bütün sıfatların ve özelliklerin sade-
ce Allah’a has kılınması, Allah’tan başkasına 
ibadet edilmemesi ve din vaz etmenin sade-
ce Allah’ın hakkı olduğu gibi konular ısrarla 
vurgulanmaktadır.18 

Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu 
altında tutan, gökten su indirip onunla yeri 
dirilten ve insanı yaratan kimdir? sorularına 
Kur’an, Mekkeli müşrikler başta olmak üze-
re inkârcıların “muhakkak Allah’tır” şeklinde 
cevap vereceklerini bildiriyor. Ayrıca başla-
rına bir sıkıntı gelince, zarara uğrayınca, bir 
gemide yolculuk yaparken batma tehlikesiy-
le karşılaşınca ve kusursuz bir çocuğa sahip 
olma gibi konularda müşriklerin dini Allah’a 
has kılarak sadece O’na yöneldiklerini, her 
türlü şirk ve küfürden uzaklaştıklarını haber 
veriyor. Bu durum bize, insan fıtratının de-
ğişmeyen nihaî sınırını göstermektedir. 

Fıtrî zorunluluk sonucu insanın, gücünü 
aşan durumlarda Allah’ın rablığını, sıkıntılı 
anlarında da ilahlıktaki tekliğini itiraf etme-
si, fıtratın insanı inanmaya zorlayan (tevkifî) 
kısmını oluşturuyor.19 Öbür taraftan kendi-
sinin gücü dâhilinde olan hiçbir eyleminde 

17 Şehristani Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdülkerim, 
Nihayetu’l-Ikdam fi İlmi’l-Kelâm, Tashih ve  neşr., 
Alferd Guillaume, Londra, 1934, s. 124. 

18 Müslim, M., Mebahıs,  s. 102. 

19 Elmalıl, a.g.e.,  III / 1926-197.
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Allah’ın rububiyyetini ve onun zorunlu so-
nucu olan, her konudaki egemenlik hakkını, 
kabul etmesi,20 normal zamanlarında Cenab-ı 
Hakk’a ortaklar tanıması, fıtratın zorlayıcı ol-
mayan beşeri boyutundaki yanlış tercihi gös-
termektedir. Zaten iman ve inkâr konusunda 
insanın sorumlu olduğu saha da budur. Yok-
sa insanlar, göklere bakan bir ilaha ve yer-
deki işlere bakan ayrı ilahlara inanmaları ve 
ibadet etmeleri için yaratılmış değildirler.21  

“Her doğan fıtrat üzere doğar. Öyle iken anne-
babası onu Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır 
veya Mecusileştirir”22 hadisi, insanın maddî 
ve manevî yapısının sahih ve salim oldu-
ğunu ifade ediyor. Bedendeki değişiklikler 
sonradan olduğu gibi, fıtratta var olan tevhid 
inancından uzaklaşma da olumsuz toplum-
sal şartlarla ortaya çıkmaktadır.23  

İnsan fıtratında tevhidî iman, asıl şirk ve kü-
für ona sonradan arız olan fer’i bir durum ise 
elbette tevhidî imanın getirdiği sayısız iyi-
likler ve güzellikler, şirke bulaşmış sıradan 
bir imandan kaynaklanan pek çok tehlikeler 
olacaktır. Şimdi bunlardan bazılarını zikre-
delim.  

2. Tevhidî İmanın Güzellikleri ve Şirkten 
Kaynaklanan Tehlikeler:

Her şeyden önce tevhid inancı ahirette ebedî 
kurtuluşun anahtarıdır. Günahkâr olan biri 
eğer tevhid üzere ölmüşse Allah Teâlâ affet-
memiş cehenneme girmiş olsa bile o ebedi-
yen cehennemde kalmayacaktır. Ancak müş-
rik olarak ölen kimsesin kurtuluşu yoktur. 
Tevhidî imanın dünya hayatında sağlayacağı 
güzellikleri ve şirkin tehlikelerini fert, top-

20 Mevdudi, Ebu’l-Ala, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, 
(Çev. Mahmut Osmanoğlu) İst. 1995, s. 40. 

21 Gazali, İhya,  I/105-106.

22 Müslim, Kader Bab no: 6; Ahmed b. Hanbel,  
III/435;  II/ 315.

23 Elmalılı, a.g.e., VI/3824.

lum ve çevre açısından değerlendirecek olur-
sak şunları söyleyebiliriz:

a) Fert Açısından Tevhidin Getirdiği Gü-
zellikler ve şirkle gelen tehlikeler:

Tevhid, kalbe hak üzere istikamet kazandırır, 
insanı yaratıklara boyun eğmekten kurtarır. 
Çünkü onun zıddı olan şirk, insanın emrine 
ve hizmetine verilmiş olan yaratıklara köle 
olmasından başka bir şey değildir. Tevhid 
insanı, sadece Yaratan Rabbe ibadete yönel-
tir, aklı da hurafe ve vehimlerden kurtarır. 
Tevhid; insanları ilahlık iddiasında bulunan 
insan ların sultasından kurtarır, sadece ya-
ratıcı güç karşısında, isteyerek O’na boyun 
eğmesini, tevazu göstermesini ve nan körlük 
etmemesini ister. Onun için, şirki savunan-
lar, şu ya da bu adlar altında sunulan sahte 
tanrıların gölgesinde insanları sömürenler, 
başlangıçtan beri peygamberlerin bu tevhid 
davetine, çeşitli metotlarla karşı çıkmışlar-
dır. 

Tevhid, hayatta amacı belli ve dengeli bir ki-
şiliğin oluşmasına yardım eder. Çünkü onun 
rızasını kazanmak istediği sadece Allah’tır. 
Bu sebepten tevhide inanan kişi, kişilik ça-
tışmalarına da girmez. Kalbini çeşitli tanrılar 
arasında taksim eden kişi, hiç bir zaman hu-
zurlu da değildir. Onun için Hz. Yusuf zin-
dan arkadaşlarına şöyle bir soru sorar: “Ey 
zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı bir sürü sahte 
rabler mi iyidir, yoksa her şeyden üstün tek 
Allah mı?”24 

Bu konuda Allah, çekişip duran birçok or-
takların sahip olduğu adam (köle) ile yalnız 
bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak 
verir. Sonra da, “Bu iki kişi eşit midir?”25 diye 
sorar. Görülüyor ki inanan insan, tek efendi-
si olan, onun neden razı olduğunu ve neye 
kızdığını bilen köle gibidir. Müşrik ise, çok 

24 Yusuf, 10/39

25 Zümer, 39/29
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efendisi olan köle gibidir. Her biri bir baş-
ka yöne yöneltir. Onların çelişkileri arasında 
bocalar, zorlanıp kalır. 

Tevhid insana güven verir. Rızık endişesi, 
ölüm, nefs, çoluk çocuk, cin, ölümden son-
raki hayat gibi bir sürü korkuların etkisi al-
tındadır insan. İşte tevhid sayesinde bu kor-
kulardan kurtulur. 

Muvahhid mümin sadece Allah’tan korkar. 
Çünkü bu korku, diğer korkuları gideren bir 
korkudur. Ve bu korku hikmetin başıdır. Bu 
sebepten inançlı insan her zaman bir sükûnet 
içinde olur. Bu konuda Kur’an Hz. İbrahim’le, 
müşrik olan kavminin konuşmasını bize ha-
tırlatır. O’nu batıl tanrı ve putlarıyla korkut-
maya çalıştıkların da, onları hayrete düşüre-
cek bir şekilde şöyle karşılık verir: “Allah’a 
ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Oysa 
siz, Allah’ın hakkında size bir delil indirme-
diği bir şeyi O’na ortak koşmaktan korkmu-
yorsunuz. İki taraftan hangisine güvenmek 
daha gereklidir, bir bilseniz.”26 

Yine Kur’an, inanıp da imanlarına zulüm 
(şirk) karıştırmayanların güven içinde ol-
duklarını bildirir.27 Çünkü inanan insanın 
emniyeti, kendi içinden gelmektedir. Onun 
hayatta yapmış olduğu her şeyin bir manası 
vardır. Her şey yerli yerindedir. Hatta zaru-
ret dolayısıyla, bazı haramları irtikab etmişse 
bile bir açıklaması vardır. 

Tevhid, insanın hırslarını kontrol altına ala-
rak ira desini eğitir. Böyle olunca hayata umut, 
güven ve tevek külle bakar. Belalar karşısında 
sabreder, yaratıcının imtihanları karşısında 
sarsılmaz. Başına hangi sıkıntı gelirse gelsin, 
Allah’a sığınır, kalbini O’na yöneltir, O’ndan 
yardım bekler, O’na dayanır, zararın telafisin-
de, hayrın gelmesinde, O’ndan başkasından 
bir şey beklemez. O’ndan başkasına minnet 

26 En’âm, 6/81

27 En’âm, 6/82

ederek yardım dilemez. Çünkü o, Allah’tan 
kendisine bir sıkıntı gelirse onu O’ndan baş-
kasının gideremeyeceğine, bir iyilik gelirse 
O’nun nimetini engel leyecek de hiç kimsenin 
olamayacağına inanır.28 Nitekim Hud pey-
gamberi, kavmi putlarla korkutmaya yelten-
diğinde, o şu karşılığı verir: “Ben Allah’ı şahit 
tutuyorum; siz de şahit olun ki ben sizin or-
tak koştuklarınızdan uzağım. O’ndan başka 
(taptıklarınızın hepsinden de uzağım.) Haydi 
hepiz bana tuzak kurun; sonra da bana müh-
let vermeyin… Ben, benim de Rabbim, sizin 
de Rabbiniz olan Allah’a dayan dım. Çünkü 
yürüyen hiç bir varlık yoktur ki, O, onun 
perçeminden tutmuş (tasarrufunu elinde bu-
lundurmuş) olmasın. Şüphesiz Rabbim dos-
doğru yoldadır.”29 

Bu âyetlerden anlıyoruz ki iman insanda, gü-
venli bir nefis, kararlı bir azim, gevşemeyen 
ve boyun eğmeyen bir şahsiyet, korku ve çe-
kingenlik tanımayan bir ruh mey dana getir-
mektedir. Çünkü inançlı insan, gücünü Allah’ 
tan almaktadır. “Kim Allah’a tevekkül ederse, 
bilsin ki, Allah güçlüdür, hâkimdir.”30 

b) Tevhidin Topluma Sağladığı Güzellik-
ler ve Şirkle Gelen Tehlikeler:

Tevhidî iman ile Allaha iman, bütün sınıf-
sal ayrışmaları, ailevî im tiyazları, ırka da-
yalı faziletleri ve bunlardan kaynaklanan 
hukuk sistemlerini reddeder. Bir şahsın, bir 
ailenin, bir sınıfın, bir ırkın egemenliği ni ka-
bul etmek Tek Allah’ın mutlak egemenliğini 
bozmaya yeltenmek demektir.31 

Kur’an âyetleri herkesi Allah’ın yarattığı 
kullar olarak bildirmektedir. Peygamberler 
yaşantılarıyla bunu örnek olmuşlar, bazı ke-

28 Yunus, 10/107

29 Hud, 54-56

30 Enfal, 8/49

31 Ali Şeriati, Tevhid ve Aşk, Çev., Ali Revahî, İstan-
bul, 1986, 36.  
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simlerin özel imtiyazlara sahip olma istekle-
rine karşı mücadele etmişlerdir. 

“Ey insanlar! Biz, sizi bir erkek ve bir di-
şiden yarattık. Birbirinizi ta nımanız için 
de sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. 
Allah yanında en üstün olanınız, en tak-
valı olanınızdır.”32

Tevhidde, insanların yaratılış itibariy-
le aynı mahiyet ve unsurlardan oluş-
tuğuna inanmak esastır. Yukarıdaki 
âyetler bu gerçeğin açık delilidir. Âyet, 
insanlığın tek bir unsur teşkil ettiğini, 
bu hususun bütün insanlar için geçerli 
olduğunu, insanların yaratılış itibariy-
le muhtelif sosyal sınıflardan olmadık-
larını, bütün insanların yaratılış mayası 
ve cevheri arasında bir farklılığın bu-
lunmadığını, dolayısıyla insanların eşit 
düzeyde olduklarını, bütün insanların 
temelde topraktan yaratıldıklarını, hiç 
kimsenin diğer insanlardan ayrı imtiyaz 
ve haklara sahip olmayı icab ettiren özel 
bir yaratılışa sahip olmadığını ve bütün 
insanların yaratıcısı Allah olduğu için 
insanlarla beraber kâinattaki her şeyin 
O’na muhtaç olduğunu anlıyoruz. 

Mademki Allah’tan başka ilah yoktur, şu 
halde onun emirleri bütün insanlık için 
geçerlidir. İslam insanları ırk, dil, kültür 
çerçevesinde değil getirdiği din kardeş-
liği anlayışı içerisinde toplar. Gayrimüs-
limleri de ırk, dil, bölge vb açılardan de-
ğil dinleri ile değerlendirir. O halde şirk 
insanları bölüp parçalayan, tevhid ise 
bütün inananları evrensel bir kardeşlik 
çerçevesinde kucaklayan bir sistemin 
adıdır.33 Tevhid, dostluğun, kardeşliğin ve 
barışın da temelini teş kil eder. Hayatta ba-

32 Hucurat, 49/13

33 İsmail Raci Farukî, Tevhid, Çev. Dilaver Yardım-
Latif Boyacı, İstanbul 1995, s. 103. 

zıları bazılarına rablık iddiasında bulunur-
sa, asla kardeşlik ve eşitlikten bahsedilemez. 
Ama hepsi, tek bir Yaratıcının kulu olursa, 
işte bu düşünce, gerçek manada eşitliğin ve 
kardeşliğin temelini oluşturur. 

İşte bunun içindir ki Hz. Peygamber (s) ya-
bancı devlet adamlarına mektup kaleme alır-
ken, özellikle Allah’ın şu âyetini vurgulardı: 
“Ey Ehl-i Kitab! Sizinle bizim aramızda müş-
terek olan bir söze geliniz: Allah’tan başkası-
na tapmayalım; O’na hiçbir şeyi eş tutmaya-
lım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi 
ilahlaştırmasın.”34 

c) Çevre Açısından Tevhidin Getirdiği Gü-
zellikler ve Şirkle Gelen Tehlikeler:

İslam’da tabiat, mahlûktur ve Allah’ın bir he-
diyesidir. Mahlûk olarak, belli bir gayeye hiz-
met eder; mükemmeldir, muntazamdır; he-
diye olarak da insanın tasarrufuna sunulmuş 
masum bir eşyadır. Amacı insanın iyi olanı 
yapması ve saadeti elde etmesini sağlamaktır. 
Tevhid zorunlu olarak, tabiatla Allah’ın yanı 
sıra her hangi bir başka etkin gücün olmadığı 
inancını gerekli kılar. Bu inanç tabiatta her-
hangi bir sihirin, büyünün, ruhçulu ğun ve 
herhangi bir fail tarafından tabiat süreçlerine 
keyfi müda halenin olamayacağını gösterir. 
Böyle ce tabiat, tevhid vasıtasıyla ilkel dinle-
rin tanrılarından ve ruhla rından, saf ve cahil-
lerin hurafelerinden arınmıştır. Her hurafe, 
sihir ya da büyünün bütün unsurları, onu 
yapanın ya da yararlanan kişinin şirkte oldu-
ğunu ya da tev hidin ihlal edildiğini gösterir. 
Tevhid nedenselliğin iplerini gizli güçlerin 
eline vermek yeri ne onları Allah’a bağlar. Ta-
biat kanunlarının Allah’ın değişmez ya saları 
(sünnetullah) olduğu, Allah’ın tabiatın se-
beplilik/nedensel akışını yasalaşmış sebepler 
vasıtasıyla işlediği anlamına gelir.35 

34 Âl-i İmrân, 3/64

35 Farukî, age., 66.
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İslam’a göre Allah (c) bu nizamın sebebidir. 
Ev ren bir düzensizlik, kaos değil, gerçekten 
bir düzendir, düzenliliktir; zira Allah oraya 
sonsuz yasalarını va’z etmiştir: Bu yasalar, 
Allah’ın insanlara kainatı yaratma amacını 
icra etme vasıtasıyla ortaya koy dukları amel-
leriyle kendilerini ispat etsinler diye bahşetti-
ği biline bilir, yani gözlem ve akıl ile keşfedi-
lebilir yetilerdir. İslam’ın tevhid ilkesi, bilime 
engel oluşturmak bir yana, bilimin gereğidir. 
Müslüman Allah’ın mutlak sebep, tek fail ol-
duğuna ve her şeyin hayırhah fiiliyle var ol-
duğuna ve meydana geldiğine şüphesiz inan-
mıştır. Tevhid vasıtasıyla böylece kavranan 
tabiat bilimsel göz lem ve analize uygundur 
ve hazırdır.36 

Tabiat insanın değil, Allah’ın mülkü dür. İn-
sana oradaki tasarruf hakkı Allah tarafından 
verilmiş ve birtakım emirleri yerine getirmesi 
istenmiştir. İnsan Yaratıcı sının mülkünü iyi 
bir kiracı gibi dikkatle ve özenle korumak 
zorundadır. İn sanın elinde tuttuğu intifa/fay-
dalanma hakkı, kendisine doğaya zarar ver-
me ya da onu istismar etme ve ekolojik den-
gesini bozma hakkını ver mez. İnsanın sahip 
olduğu intifa/faydalanma hakkı Allah’ın her 
bireyin doğumunda yenilediği bireysel bir 
haktır. Bu hak insana diğerlerinin gelecekte 
ondan ya rarlanma hakkını gasp etme hakkını 
vermez. Yeryüzünde Allah’ın halifesi sıfatıy-
la yaratılmış olan insan, ölümünde emaneti, 
aldığı zamana oranla daha iyi bir durumda 
Allah’a teslim etmekle yü kümlüdür. 

Sonuç:

Tevhidi anlama dan, insanı da, kâinatı da, 
hayatı da, ölümü de anlamak mümkün de-
ğildir. Eğer tevhid iyi anlaşılmazsa, her şey 
koyu bir karanlık içinde kalır, yollar çıkma-

36 Farukî, s. 67-68; Zekeriya Abdürrezzak el-Mısrî, 
Ehemmiyetu’t-Tevhî ve Hataru’ş-Şirk, Beyrut, 
1996/1417, s. 113 vd. 

za girer. Çünkü bütün iyiliklerin esasını her 
türlü güzelliğin temelini tevhid inancı teşkil 
eder. Âlemlerin Rabbine huşû ile teslim ol-
mak, tevhid esasına dayanır. Huşû ve tesli-
miyet ise mutluluğu kazandırıcı huyların en 
önemlisi, ilmî tedbirlerin esasıdır. İnsanın 
gayb âlemine yönelişi ancak böyle bir iman 
ile mümkün olur. Nefis, o âleme katılabil-
meye ancak bu sayede kabiliyet kazanır.37 
Rasûlullah (s) bunun ne derece önemli ol-
duğuna dikkatleri çekmiş ve tevhidin iyilik 
türlerine olan nispetinin kalbin bedene olan 
nispeti gibi olduğunu; dolayısıyla eğer o düz-
gün çalışırsa diğer bütün organların düzgün 
olacağını, onun bozulması halinde ise diğer-
lerinin de bozulacağını beyan buyurmuştur. 
Bunu Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmadan 
ölen kimse hakkında kesin bir ifade ile onun 
cennete gireceğini veya Allah Teâlâ’nın ona 
cehennemi haram kılacağını ya da ona cenne-
tin kapısını kapatmayacağını beyan etmesiyle 
ifade buyurmuştur. Sözlerimizi Rasûlullahın 
(s) tevhid inancından asla uzaklaşmamış 
tevhid üzere ölmüş muvahhidler için Yüce 
Allah’tan naklettiği şu hadis-i kutsi ile bitire-
lim: “Kim bana yeryüzü dolusu kadar hata ile 
gelse, fakat Allah’a hiç bir şeyi şirk koşmamış 
bulunsa ben onu işlediği hata kadar mağfiretle 
karşılarım.”38   



37 Şah Veliyullah Dihlevî, Tevhid ve Şirk, çev., M. Er-
doğan, İstanbul 1995.

38 Tirmizî, Dua, 98; İbn Mace, Edeb, 58.
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I.

Sanat Eserine Vurulan Kur’an Mührü’nde 
(İstanbul: Kaynak Yay., 2006) tafsilatıyla açık-
landığı üzere, sanat eserleri hemen her dö-
nemde dinî, siyasî, ideolojik, toplumsal ve 
ekonomik değerlerin yaygınlaşması ve pekiş-
tirilmesi için kullanılmış; egemen güçler ken-
di değer ve görüşlerinin aktarım aracı olarak 
sanattan istifade etmişlerdir. 

İslamî sanatın estetik amacı, seyredenleri kişi 
ve bu dünya üzerinde yoğunlaşmaktan uzak-
laştırıp, bunun ötesinde ve tamamıyla tabi-
attan farklı olan tevhide ve Allah’ı tefekküre 
yöneltmektir1; sanat eserlerindeki süslemeler 
de bu çabanın sonucudur. Tevhidi daima vur-
gulayıp hatırlatacak motiflere duyulan ihtiyaç 
sebebiyledir ki bu tür süslemeler işyerinde, 
evde, arabada, mektepte-medresede, tekkede, 
camide, kervansarayda hâsılı: hayatın her ala-
nında karşımıza çıkabilir.

Maneviyatı yüksek bir Müslüman, bir ayet 
veya ilahi dinlerken ya da bir hat (güzel yazı) 
eserini temaşa ederken büyük bir manevî hu-
zur hissedebiliyorsa, bunun sebebi, bu sanat 
formları ile İslâm maneviyatı arasındaki bağ-
lantıdır. Tevhîd ilkesi gereği, bilimden sanata, 
hukuktan siyasete kadar her alan, bir şekilde 
kutsal ile irtibatlıdır. İslâm sanatının kökeni, 
Kur’ân’ın içerdiği hakikatlerde ve Muhammedî 

1 İsmail Râcî Faruki - Lâmia Faruki, İslâm Kültür Atla-
sı, çev. Mustafa Okan Kibaroğlu - Zerrin Kibaroğlu, 
İstanbul: Yenişafak, 1999, s. 410.
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tir; hatta sinema endüstrisinde, büyücü ya 
da kurt adamlardan bahsedildiğinde mutlaka 
hilâl ve ay motiflerine yer verilmektedir. Bu 
farklı algılar sanat eserlerinin sadece kubbe ve 
kemerlerine değil, her yanına sirayet etmiştir.

Sanat eserlerine nakşedilen hatlar, taş, mer-
mer, ahşap vb. cansız maddelere hayat verip 
onları konuşturduğu gibi, dinî ibareler de 
insanların ulaştığı medeniyet ve tekniğin zir-
ve simgesi olan bu yapılara -fazladan- İslamî 
bir kimlik kazandırmaktadır. Sözgelimi İslâm 
öncesine uzanan tarihi ile Ayasofya… Kıble 
yönündeki padişah türbeleriyle ki tamamen 
ayet ve surelerle bezelidirler ve dört minare-
siyle Allah’ın varlığının, birliğinin, Hazret-i 
Muhammed(s)’in O’nun resûlü olduğunun, 
gerçek kurtuluşun İslâm’da olduğunun günde 
beş vakit vurgulandığı bu yapılar, tek başına 
en büyük simge ve mesajdır ayrıca, mihrap3, 
kubbe4 ve duvarlarındaki5 hatlara ek olarak, 

3 Kelime-i Tevhid, دًا عَ اهللاِ أَحَ وا مَ َ تَدْعُ ال دَ هللاِ فَ اجِ َسَ  Cin) وَأَنَّ املْ
ْرَابَ ,(72/18 ِ احملْ َّا  ي زَكَرِ ا  لَيْهَ عَ لَ  دَخَ ا   ,(Âl-i İmrân 3/37) كُلَّمَ

تِيقِ وا بِالْبَيْتِ الْعَ وَّفُ وَ قَائِمٌ ,(Hac 22/29) وَلْيَطَّ َآلئِكَةُ وَهُ ْهُ املْ نَادَت  فَ
ْرَابِ ِ لِّي فِي احملْ -ayetleri, mihrap sofa (Âl-i İmrân 3/39) يُصَ
sındaki Ayete’l-kürsî, mihrap üzerindeki دُوا هللا جُ  فَاسْ
بُدُوا .(Necm 53/62) وَاعْ

بَاحُ 4 ِصْ بَاحٌ املْ صْ ا مِ كَاةٍ فِيهَ شْ ثَلُ نُورِهِ كَمِ ْضِ مَ َر موَاتِ وَ األ ُ السَّ  اهللاُ نُور
ْتُونِةٍ بَارَكَةٍ زَي رَةٍ مُ جَ ن شَ ِّيٌّ يُوقَدُ مِ ا كَوْكَبٌ دُر َّهَ َن ةُ كَأ اجَ ةٍ الزُّجَ اجَ  فِي زُجَ
ْبِيَّةٍ رْقِيَّةٍ وَال غَر َ شَ (Nûr 24/35) ال

5 Besmele, Allah, Muhammed, Ebu Bekr, Ömer, Osman, 
Ali, Hasen, Huseyn levhaları.

bereket pınarından akan nebevî özün manevî 
gerçekliğinde aranmalıdır. Bu iki pınar ve 
kaynak olmasaydı, İslâm sanatı diye bir şey 
de olmazdı. İslâm sanatı salt Müslümanlar 
tarafından oluşturulduğu için değil, aynı za-
manda, İslâm vahyinden doğduğu için de 
İslâm sanatıdır; İslâm sanatı tevhidin, kes-
ret (çokluk) âlemindeki tecellisinin sonucu-
dur2.

Her sanat eseri ayrı bir ‘dünya’dır; ayrı 
imanlar, ayrı duygular, farklı hassasiyet ve 
öncelikler sanat eserlerinde teşhir edilmek-
tedir. Biri tarafından “estetik zevkin dorukla-
rında” diye nitelendirilebilecek bir eser, öte-
ki için “yıkılmayı hak eden tiksindirici bir 
heyula”dan başka bir şey olmayabilir. Birin-
de; -fonksiyonları bir tarafa, sadece görüntü-
süyle- vecd ve hayranlık uyandıran bir yapı, 
diğeri açısından iğrenç ve ürkütücü olabilir. 
Çünkü ikisi de farklı ‘dünya’ların insanıdır. 
İnanış, duygu ve düşünceleri farklı olduğu 
gibi, estetik algıları da farklıdır. Teslisçi bir 
kişi için son derece olumlu çağrışımlar ya-
pan bir haç simgesinin ya da teslisi hatırlatan 
başka formların; sivri üçgenlerin; tevhîdçi 
bir zihniyette algılanışı tamamen olumsuz 
olduğu gibi, ilk dünyaya ait biri için de hi-
lal hemen hemen aynı olumsuzluğa sahip-

2 Seyyid Hüseyin Nasr, Islamic Art and Spirituality, 
Cambridge, 1985, s. 6, 7, 11, 13, 14 (2. dn.), 17.
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sağ cephede yer alan I. Mahmud 
Kütüphanesi’ndeki ayetlerle6 ve 
kütüphane duvarlarını süsleyen 
hatlarla7 tam bir İslâm mabedi 
hâline gelmiştir. Hagia Sergios 
ve Bakos Kilisesi’nin Küçük Aya-
sofya namıyla camiye çevrilip 
kıble duvarına Kelime-i Tevhîd, 
kubbesine ise şu ayetin yazılma-
sı da oldukça çarpıcıdır:

قَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ  قُّ وَزَهَ اء الْحَ وَقُلْ جَ
وقًا زَهُ

“De ki: Hak geldi bâtıl ise can çe-
kişiyor, zaten bâtıl can çekişmeye 
mahkûmdur.” (İsrâ 17/81)

İslâm’a bağlılık iddiasındaki 
fertlerin, toplum ve devletlerin 
dinî -ve ideolojik- temelini oluş-
turan Kelime-i Tevhîd ve Kelime-i Şehadet 
hatları bu uygulamanın başka örnekleridir. 
Süleymaniye Camii’nin avlu cümle kapısı, 
Azepkapı Sokollu, Selimiye, Manisa Muradi-
ye gibi birtakım camilerin mihrapları başta 
olmak üzere, hemen her yerde görebileceği-
miz Kelime-i Tevhîdlerle devletin İslamî nite-
liği vurgulanmaktadır. Cihan devletine mer-
kezlik eden Topkapı Sarayı’nda; Bâbüsselâm, 
Babussaâde, Hırka-i Saâdet, Kubbealtı, Sal-
tanat Kapısı ve Harem’de Kelime-i Tevhîde 
rastlanması mânidardır. Devletin temel 
inanç/akide ve ideolojisini yansıtan Kelime-i 
Tevhîd’e, hemen her yapıda rastlanırsa da bu 
alanda minberlerin özel durumları dikkat çe-
ker. Siyasî otorite (sultan-halîfe) adına hutbe 
irad edilen minberler siyasî bir niteliğe sahip 
olduğu için, kapılarına devletin akîdesini 
yansıtan Kelime-i Tevhîd yazılması gelenek-
selleşmiştir. Mihrapların -özellikle Ankara 
mihraplarının- da bu alanda özel bir yeri ol-
duğunu belirtmek gerekir.

6 Fâtır 35/29-35.

7 Esmâ-i Hüsnâ, Kelime-i Tevhîd, Kelime-i Şehadet.

Kelime-i Şehadet, şu ayet-i kerime ile bağlan-
tılıdır. 

 ً لْمِ قَآئِما الْعِ الَئِكَةُ وَأُولُوا  وَ وَالْمَ َّ هُ َ إِلَـهَ إِال َّهُ ال َن أ دَ اهللا  هِ شَ
كِيمُ ُ الْحَ يز زِ وَ الْعَ َّ هُ لَـهَ إِال َ إِ طِ ال سْ بِالْقِ

“Allah kendisinden başka ilâh bulunmadığına 
şahitlik eder; melekler ve -adalet üzere hareket 
eden- ilim sahipleri de şuna şahitlik ederler ki 
mutlak izzet ve hikmet sahibi olan O’ndan başka 
ilâh yoktur.” (Âl-i İmrân 3/18)

Osmanlı öncesi ve kuruluş dönemi mihrap-
larında sık rastlanan bu ayetin sık sık ikti-
bas edilmesinin sebebi de Kelime-i Şehadetle 
ilişkisidir. Nitekim genelde, hemen devamın-
daki -İslâmiyetin anlam ve önemini vurgula-
yan- ifade ile birlikte yazılır:

الَمُ ندَ اهللا اإلِسْ إنَّ الدِّينَ عِ

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır (yani, 
O’na kayıtsız şartsız teslimiyet).”

Tevhid çerçevesindeki bir ayet de şudur:

ونَ لِمُ سْ لْ أَنتُم مُ هَ دٌ فَ كُمْ إِلَهٌ وَاحِ ا إِلَهُ َّمَ َن ى إِلَيَّ أ ا يُوحَ َّمَ قُلْ إِن

“De ki: Bana vahyedilen, sadece: ilâhınızın tek 
bir ilâh olduğudur. Şimdi, siz buna kayıtsız-şart-
sız teslîmiyet gösteriyor musunuz?” (Enbiyâ 
21/108)

tir; hatta sinema endüstrisinde, büyücü ya 
da kurt adamlardan bahsedildiğinde mutlaka 
hilâl ve ay motiflerine yer verilmektedir. Bu 
farklı algılar sanat eserlerinin sadece kubbe ve 
kemerlerine değil, her yanına sirayet etmiştir.

Sanat eserlerine nakşedilen hatlar, taş, mer-
mer, ahşap vb. cansız maddelere hayat verip 
onları konuşturduğu gibi, dinî ibareler de 
insanların ulaştığı medeniyet ve tekniğin zir-
ve simgesi olan bu yapılara -fazladan- İslamî 
bir kimlik kazandırmaktadır. Sözgelimi İslâm 
öncesine uzanan tarihi ile Ayasofya… Kıble 
yönündeki padişah türbeleriyle ki tamamen 
ayet ve surelerle bezelidirler ve dört minare-
siyle Allah’ın varlığının, birliğinin, Hazret-i 
Muhammed(s)’in O’nun resûlü olduğunun, 
gerçek kurtuluşun İslâm’da olduğunun günde 
beş vakit vurgulandığı bu yapılar, tek başına 
en büyük simge ve mesajdır ayrıca, mihrap3, 
kubbe4 ve duvarlarındaki5 hatlara ek olarak, 

3 Kelime-i Tevhid, دًا عَ اهللاِ أَحَ وا مَ َ تَدْعُ ال دَ هللاِ فَ اجِ َسَ  Cin) وَأَنَّ املْ
ْرَابَ ,(72/18 ِ احملْ َّا  ي زَكَرِ ا  لَيْهَ عَ لَ  دَخَ ا   ,(Âl-i İmrân 3/37) كُلَّمَ

تِيقِ وا بِالْبَيْتِ الْعَ وَّفُ وَ قَائِمٌ ,(Hac 22/29) وَلْيَطَّ َآلئِكَةُ وَهُ ْهُ املْ نَادَت  فَ
ْرَابِ ِ لِّي فِي احملْ -ayetleri, mihrap sofa (Âl-i İmrân 3/39) يُصَ
sındaki Ayete’l-kürsî, mihrap üzerindeki دُوا هللا جُ  فَاسْ
بُدُوا .(Necm 53/62) وَاعْ

بَاحُ 4 ِصْ بَاحٌ املْ صْ ا مِ كَاةٍ فِيهَ شْ ثَلُ نُورِهِ كَمِ ْضِ مَ َر موَاتِ وَ األ ُ السَّ  اهللاُ نُور
ْتُونِةٍ بَارَكَةٍ زَي رَةٍ مُ جَ ن شَ ِّيٌّ يُوقَدُ مِ ا كَوْكَبٌ دُر َّهَ َن ةُ كَأ اجَ ةٍ الزُّجَ اجَ  فِي زُجَ
ْبِيَّةٍ رْقِيَّةٍ وَال غَر َ شَ (Nûr 24/35) ال

5 Besmele, Allah, Muhammed, Ebu Bekr, Ömer, Osman, 
Ali, Hasen, Huseyn levhaları.

bereket pınarından akan nebevî özün manevî 
gerçekliğinde aranmalıdır. Bu iki pınar ve 
kaynak olmasaydı, İslâm sanatı diye bir şey 
de olmazdı. İslâm sanatı salt Müslümanlar 
tarafından oluşturulduğu için değil, aynı za-
manda, İslâm vahyinden doğduğu için de 
İslâm sanatıdır; İslâm sanatı tevhidin, kes-
ret (çokluk) âlemindeki tecellisinin sonucu-
dur2.

Her sanat eseri ayrı bir ‘dünya’dır; ayrı 
imanlar, ayrı duygular, farklı hassasiyet ve 
öncelikler sanat eserlerinde teşhir edilmek-
tedir. Biri tarafından “estetik zevkin dorukla-
rında” diye nitelendirilebilecek bir eser, öte-
ki için “yıkılmayı hak eden tiksindirici bir 
heyula”dan başka bir şey olmayabilir. Birin-
de; -fonksiyonları bir tarafa, sadece görüntü-
süyle- vecd ve hayranlık uyandıran bir yapı, 
diğeri açısından iğrenç ve ürkütücü olabilir. 
Çünkü ikisi de farklı ‘dünya’ların insanıdır. 
İnanış, duygu ve düşünceleri farklı olduğu 
gibi, estetik algıları da farklıdır. Teslisçi bir 
kişi için son derece olumlu çağrışımlar ya-
pan bir haç simgesinin ya da teslisi hatırlatan 
başka formların; sivri üçgenlerin; tevhîdçi 
bir zihniyette algılanışı tamamen olumsuz 
olduğu gibi, ilk dünyaya ait biri için de hi-
lal hemen hemen aynı olumsuzluğa sahip-

2 Seyyid Hüseyin Nasr, Islamic Art and Spirituality, 
Cambridge, 1985, s. 6, 7, 11, 13, 14 (2. dn.), 17.
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heykeller, havuz misâli leğenler, yerinden oyna-
tılamayan kazanlar (vs.) yaparlardı. Ey Davud 
hanedanı! Siz de (bütün bunlara) şükrederek 
çalışın; kullarımdan pek azı şükredicidir.”13

Bu timsaller; sarayların, kalelerin, hatta ma-
bedlerin sağına soluna yerleştirilen heykel, 
resim ve kabartmalar olup amaç, sanat ese-
rinin bezenmesidir; tevhide aykırı bir yanı 
bulunmadığı gibi, medeniyet yarışı nite-
liğindedir. Sonuç olarak; resim ve heykel 
Kur’ân tarafından yasaklanmak bir tarafa, 
Hazret-i Süleyman (as) bağlamında teşvik 
dahi edilmiştir; burada önemli olan, niyet-
tir. İslâmiyetteki resim-heykel yasağında, 
Tevrat’ta geçen aşağıdaki ibarenin rolünü de 
unutmamak gerekir:

“Kendin için oyma put -yani yukarıda gökler-
de olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut 
yerin altında sularda olanın suretini- yapma-
yacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara iba-
det etmeyeceksin! Çünkü Ben … kıskanç bir 
Allah’ım!”14

Bununla birlikte, söz konusu yasak daha 
ziyade hadislere15 dayandırılmaktadır. Ya-
sak, hem yontmayı hem de yontulan şeye 
tapmayı ilgilendirmekle birlikte, asıl yasak-
lanan, yontulan nesneye tanrısal özellikler 
atfetmek, ona tapmak ve daha da önemlisi, 
ürettiği sanat eseriyle yüce Allah’ın yaratma 
sıfatına ortaklık iddiasında bulunmaktır. 

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, 
Hazret-i Peygamber şöyle buyurmuştur:

13 Sebe’ 34/12-13.

14 Ahd-i Atik, Çıkış 20, 3-4. Mabedlerini Tanrı İsa, 
Meryem Ana, melek ve aziz ikonlarıyla doldu-
ran Hıristiyanların bu emre yönelik yorumları 
tatminkâr gözükmemektedir. 

15 Buhari, “Tevhîd” 56, Libas 89, 90, 91, 92; a.mlf, 
Büyû’ 104. Krş. Ebu Davud, “Edeb” 62 (Hz. Pey-
gamberin, Aişe’nin elinde kanatlı at ve bebek şek-
linde oyuncaklar görüp bunlara tebessüm etme-
si).

“Allah Teala buyurdu ki: Benim yarattığım gibi 
yaratmaya kalkışandan daha zalimi olabilir 
mi?!”16

Kur’ân’da kapalı ya da özet geçen hususların 
hadis rivayetleri tarafından açıklanması Tefsir 
ilminde esas olmakla birlikte, bu rivayetlerin 
semantik ilkeler ışığında iyi analiz edilmesi ge-
rekir. Sözgelimi bu hadis-i şerife bakılarak, sa-
nat eserlerine “Allah’la yaratma yarışına girme” 
açısından yaklaşılacak olursa, bu durumda, 
İslâm mabedlerini süsleyen lâle, gül vb. cansız 
çiçek resimlerinin, hatta insanoğlunun üretti-
ği hiçbir şeyin, imza attığı hiçbir icadın dinen 
mübah sayılmaması gerekir. Çünkü bunlarda 
da yüce Allah’ın ibdâ’ ve îcâd (tekvîn) sıfatları-
na şirk olduğunu düşünenler çıkabilir. Oysa 
-icatlar ilk ortaya çıktığında genelde ‘şeytan 
işi!’ addedilmiş olmakla birlikte- şu anda böy-
le bir iddia söz konusu edilmemektedir. Ak-
sine, bu gibi şeylerin dinin emrettiği “Allah’ın 
ahlâkıyla ahlâklanma” kabilinden görülmesi 
daha doğrudur. Müslümanlar, tanrısal sıfat-
larla ne kadar fazla bezenebilirlerse, o kadar 
Hakk’a yarayışlı salih kimseler olacaklardır.  

Bütün bunlar göstermektedir ki; yasak olan, 
sanatın kendisi değildir. Bu yasağın hadisler 
ve yorumcular tarafından, bizzat ilgili sana-
ta yönelik olarak genişletilmesi tedbir (sedd-i 
zerâyî) amacına yöneliktir. Nitekim Kur’ân’da 
Hazret-i İsa(as)’nın “çamurdan kuş heykeli ya-
pıp üfleyerek Allah’ın izniyle ona can verdiği” 
anlatılır17 ki, hem niyetin önemini göstermek-
te hem de dinî değerleri savunma adına bu tür 
sanat faaliyetlerini tervîc ve teşvik etmektedir. 
“Cahiliye devrinden yeni çıkmış birtakım in-
sanlar resim ve heykelleri putlaştırabilir” ya da 
“birtakım ‘sanatçılar resim ve heykelleri süflî 
arzuları için istismar edebilir; âdab ve ahlâka 
aykırı ürünlere imza atabilir” gerekçesiyle, bu 
önemli sanat kollarının yasaklanması, bun-
lara kötü gözle bakılması, bunlarla iştigal 

16 Buhari, “Tevhîd” 56. Ayrıca, a.mlf, Libas 89, 91.

17 Bkz. Âl-i İmrân 3/49 ( يْرِ يْئَةِ الطَّ نيِ كَهَ نَ الطِّ لُقُ لَكُمْ مِ  أَنِّي أَخْ
ِ يْرًا بِإِذْنِ اهللاَّ يَكُونُ طَ خُ فِيهِ فَ ْفُ َن أ .Maide 5/110 ;(فَ

II. 

Sanat eserleri arasında şüphesiz resim ve 
heykeller önemli bir yer tutmaktadır. Do-
layısıyla, İslâmiyet’teki resim-heykel yasa-
ğına Hazret-i Süleyman’ın heykelleri bağla-
mında değinmek faydalı olacaktır. 

Kur’ân-ı Kerim putperest bir ortamda nazil 
olduğu için, temelde putperestlikle müca-
dele etmiş ve maddî-manevî ya da somut-
soyut put namına ne varsa reddetmiştir. 
Müşriklerin tapındıkları, aslında, put dedi-
ğimiz heykeller değil, heykellerin sembo-
lize ettiği kişilerdir. Yaşadıkları dönemde 
insanlara büyük faydalar sağlayan bu dinî 
ve millî kahramanlara, zaman geçtikçe yü-
celik atfedilmiş ve Allah katında şefaatçi 
sayılarak bunlardan medet umulmuştur 
(isti’âne / istimdâd / istiğâse). Kur’ân’ın karşı 
çıktığı, işbu ‘mevta’ların tanrılaştırılması-
dır. Kur’ân-ı Kerim putlar için kullandığı 
bir kelimeyi Hazret-i Süleyman(as)’ın hey-
kelleri için de kullanmıştır. Sebe’ suresinde, 
‘cin’lerin Hazret-i Süleyman için ürettikleri 
muazzam ürünler arasında bu heykellere 
de (timsâl) yer verilmektedir. 

Arap dili kaynaklarına göre timsâl, “suret 
verilen şey” demek olup, temessül “maddî 
bir surete bürünmek” demektir8; nüzul 
devri putları için kullanılan vesen ve sa-

8 Bkz. Râgıb, el-Müfredât, “m-s-l” md.

nem kelimeleri (çğl. evsân 
ve asnâm) ile aynı kapsam-
dadır, yani cismanî heykel-
leri ifade etmektedir. Sanem 
“Müşriklerin, Allah’a yak-
laşmak için tapındıkları gü-
müş, bakır ve ahşaptan ma-
mul cüsse (beden)”9 anlamı-
na gelirken, vesen “tapınılan 
taş”10 demektir; veseniyye de 
putperestlik dininin adıdır. 
Yani, genel bir kullanışla put 
denilen bu cisimler de birer 
timsaldir; kendi başlarına 
bir değerleri olmayıp zama-

nın insanlarınca kutsal/yüce bilinen birtakım 
dinî ve millî şahsiyetleri sembolize etmektedir. 
Nitekim Hazret-i İbrahim (as)’in “Şu başından 
ayrılmadığınız putlar da neyin nesi!?”11 mea-
lindeki sorgulamasında, Babillilerin putları da 
“timsal” (çğl. temâsîl) kelimesi ile ifade edil-
miştir. 

Bununla birlikte, Süleyman’ın heykelleri için 
Kur’ân’da bu tür bir olumsuzlama bulunma-
maktadır. Kur’ân’da bu heykellere put den-
memesi, muhtemelen, inneme’l-a’mâlu bi’n-
niyyât12 evrensel ilkesi ile ilişkilidir. Süleyman 
Peygamber’de; Arap Müşrikleri gibi, altından, 
gümüşten, odundan, taştan mamul nesne-
lere perestîş etme söz konusu olmadığı için, 
Kur’ân bu heykelleri zemmetmeden nötr bir 
ifade ile zikretmiştir. Hatta zemmetmeyi bıra-
kın, timsallerden “şükredilmesi gereken birer 
nimet” olarak bahsetmiş, onları bir bakıma 
methetmiştir:

“… Cinlerden de Rabbinin izniyle Süleyman’ın 
önünde çalışanlar vardı. Onlardan her kim Bi-
zim emrimizden çıksa, ona Çılgın Ateş azabından 
tattırırdık. Ona dilediği her şeyi; mabed-kaleler, 

9 Bkz. Râgıb, el-Müfredât, “s-n-m” md.

10 Bkz. Râgıb, el-Müfredât, “v-s-n” md.

11 Bkz. Enbiya 21/52 ( ونَ فُ اكِ ا عَ ْتُمْ لَهَ َن اثِيلُ الَّتِي أ ذِهِ التَّمَ ا هَ .(مَ

12 “Eylemler niyetlere göre değer kazanır.” (Buhari, 
“Bed’ü’l-vahy” 1; Müslim, “İmâret” 155)
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heykeller, havuz misâli leğenler, yerinden oyna-
tılamayan kazanlar (vs.) yaparlardı. Ey Davud 
hanedanı! Siz de (bütün bunlara) şükrederek 
çalışın; kullarımdan pek azı şükredicidir.”13

Bu timsaller; sarayların, kalelerin, hatta ma-
bedlerin sağına soluna yerleştirilen heykel, 
resim ve kabartmalar olup amaç, sanat ese-
rinin bezenmesidir; tevhide aykırı bir yanı 
bulunmadığı gibi, medeniyet yarışı nite-
liğindedir. Sonuç olarak; resim ve heykel 
Kur’ân tarafından yasaklanmak bir tarafa, 
Hazret-i Süleyman (as) bağlamında teşvik 
dahi edilmiştir; burada önemli olan, niyet-
tir. İslâmiyetteki resim-heykel yasağında, 
Tevrat’ta geçen aşağıdaki ibarenin rolünü de 
unutmamak gerekir:

“Kendin için oyma put -yani yukarıda gökler-
de olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut 
yerin altında sularda olanın suretini- yapma-
yacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara iba-
det etmeyeceksin! Çünkü Ben … kıskanç bir 
Allah’ım!”14

Bununla birlikte, söz konusu yasak daha 
ziyade hadislere15 dayandırılmaktadır. Ya-
sak, hem yontmayı hem de yontulan şeye 
tapmayı ilgilendirmekle birlikte, asıl yasak-
lanan, yontulan nesneye tanrısal özellikler 
atfetmek, ona tapmak ve daha da önemlisi, 
ürettiği sanat eseriyle yüce Allah’ın yaratma 
sıfatına ortaklık iddiasında bulunmaktır. 

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, 
Hazret-i Peygamber şöyle buyurmuştur:

13 Sebe’ 34/12-13.

14 Ahd-i Atik, Çıkış 20, 3-4. Mabedlerini Tanrı İsa, 
Meryem Ana, melek ve aziz ikonlarıyla doldu-
ran Hıristiyanların bu emre yönelik yorumları 
tatminkâr gözükmemektedir. 

15 Buhari, “Tevhîd” 56, Libas 89, 90, 91, 92; a.mlf, 
Büyû’ 104. Krş. Ebu Davud, “Edeb” 62 (Hz. Pey-
gamberin, Aişe’nin elinde kanatlı at ve bebek şek-
linde oyuncaklar görüp bunlara tebessüm etme-
si).

“Allah Teala buyurdu ki: Benim yarattığım gibi 
yaratmaya kalkışandan daha zalimi olabilir 
mi?!”16

Kur’ân’da kapalı ya da özet geçen hususların 
hadis rivayetleri tarafından açıklanması Tefsir 
ilminde esas olmakla birlikte, bu rivayetlerin 
semantik ilkeler ışığında iyi analiz edilmesi ge-
rekir. Sözgelimi bu hadis-i şerife bakılarak, sa-
nat eserlerine “Allah’la yaratma yarışına girme” 
açısından yaklaşılacak olursa, bu durumda, 
İslâm mabedlerini süsleyen lâle, gül vb. cansız 
çiçek resimlerinin, hatta insanoğlunun üretti-
ği hiçbir şeyin, imza attığı hiçbir icadın dinen 
mübah sayılmaması gerekir. Çünkü bunlarda 
da yüce Allah’ın ibdâ’ ve îcâd (tekvîn) sıfatları-
na şirk olduğunu düşünenler çıkabilir. Oysa 
-icatlar ilk ortaya çıktığında genelde ‘şeytan 
işi!’ addedilmiş olmakla birlikte- şu anda böy-
le bir iddia söz konusu edilmemektedir. Ak-
sine, bu gibi şeylerin dinin emrettiği “Allah’ın 
ahlâkıyla ahlâklanma” kabilinden görülmesi 
daha doğrudur. Müslümanlar, tanrısal sıfat-
larla ne kadar fazla bezenebilirlerse, o kadar 
Hakk’a yarayışlı salih kimseler olacaklardır.  

Bütün bunlar göstermektedir ki; yasak olan, 
sanatın kendisi değildir. Bu yasağın hadisler 
ve yorumcular tarafından, bizzat ilgili sana-
ta yönelik olarak genişletilmesi tedbir (sedd-i 
zerâyî) amacına yöneliktir. Nitekim Kur’ân’da 
Hazret-i İsa(as)’nın “çamurdan kuş heykeli ya-
pıp üfleyerek Allah’ın izniyle ona can verdiği” 
anlatılır17 ki, hem niyetin önemini göstermek-
te hem de dinî değerleri savunma adına bu tür 
sanat faaliyetlerini tervîc ve teşvik etmektedir. 
“Cahiliye devrinden yeni çıkmış birtakım in-
sanlar resim ve heykelleri putlaştırabilir” ya da 
“birtakım ‘sanatçılar resim ve heykelleri süflî 
arzuları için istismar edebilir; âdab ve ahlâka 
aykırı ürünlere imza atabilir” gerekçesiyle, bu 
önemli sanat kollarının yasaklanması, bun-
lara kötü gözle bakılması, bunlarla iştigal 

16 Buhari, “Tevhîd” 56. Ayrıca, a.mlf, Libas 89, 91.

17 Bkz. Âl-i İmrân 3/49 ( يْرِ يْئَةِ الطَّ نيِ كَهَ نَ الطِّ لُقُ لَكُمْ مِ  أَنِّي أَخْ
ِ يْرًا بِإِذْنِ اهللاَّ يَكُونُ طَ خُ فِيهِ فَ ْفُ َن أ .Maide 5/110 ;(فَ

II. 

Sanat eserleri arasında şüphesiz resim ve 
heykeller önemli bir yer tutmaktadır. Do-
layısıyla, İslâmiyet’teki resim-heykel yasa-
ğına Hazret-i Süleyman’ın heykelleri bağla-
mında değinmek faydalı olacaktır. 

Kur’ân-ı Kerim putperest bir ortamda nazil 
olduğu için, temelde putperestlikle müca-
dele etmiş ve maddî-manevî ya da somut-
soyut put namına ne varsa reddetmiştir. 
Müşriklerin tapındıkları, aslında, put dedi-
ğimiz heykeller değil, heykellerin sembo-
lize ettiği kişilerdir. Yaşadıkları dönemde 
insanlara büyük faydalar sağlayan bu dinî 
ve millî kahramanlara, zaman geçtikçe yü-
celik atfedilmiş ve Allah katında şefaatçi 
sayılarak bunlardan medet umulmuştur 
(isti’âne / istimdâd / istiğâse). Kur’ân’ın karşı 
çıktığı, işbu ‘mevta’ların tanrılaştırılması-
dır. Kur’ân-ı Kerim putlar için kullandığı 
bir kelimeyi Hazret-i Süleyman(as)’ın hey-
kelleri için de kullanmıştır. Sebe’ suresinde, 
‘cin’lerin Hazret-i Süleyman için ürettikleri 
muazzam ürünler arasında bu heykellere 
de (timsâl) yer verilmektedir. 

Arap dili kaynaklarına göre timsâl, “suret 
verilen şey” demek olup, temessül “maddî 
bir surete bürünmek” demektir8; nüzul 
devri putları için kullanılan vesen ve sa-

8 Bkz. Râgıb, el-Müfredât, “m-s-l” md.

nem kelimeleri (çğl. evsân 
ve asnâm) ile aynı kapsam-
dadır, yani cismanî heykel-
leri ifade etmektedir. Sanem 
“Müşriklerin, Allah’a yak-
laşmak için tapındıkları gü-
müş, bakır ve ahşaptan ma-
mul cüsse (beden)”9 anlamı-
na gelirken, vesen “tapınılan 
taş”10 demektir; veseniyye de 
putperestlik dininin adıdır. 
Yani, genel bir kullanışla put 
denilen bu cisimler de birer 
timsaldir; kendi başlarına 
bir değerleri olmayıp zama-

nın insanlarınca kutsal/yüce bilinen birtakım 
dinî ve millî şahsiyetleri sembolize etmektedir. 
Nitekim Hazret-i İbrahim (as)’in “Şu başından 
ayrılmadığınız putlar da neyin nesi!?”11 mea-
lindeki sorgulamasında, Babillilerin putları da 
“timsal” (çğl. temâsîl) kelimesi ile ifade edil-
miştir. 

Bununla birlikte, Süleyman’ın heykelleri için 
Kur’ân’da bu tür bir olumsuzlama bulunma-
maktadır. Kur’ân’da bu heykellere put den-
memesi, muhtemelen, inneme’l-a’mâlu bi’n-
niyyât12 evrensel ilkesi ile ilişkilidir. Süleyman 
Peygamber’de; Arap Müşrikleri gibi, altından, 
gümüşten, odundan, taştan mamul nesne-
lere perestîş etme söz konusu olmadığı için, 
Kur’ân bu heykelleri zemmetmeden nötr bir 
ifade ile zikretmiştir. Hatta zemmetmeyi bıra-
kın, timsallerden “şükredilmesi gereken birer 
nimet” olarak bahsetmiş, onları bir bakıma 
methetmiştir:

“… Cinlerden de Rabbinin izniyle Süleyman’ın 
önünde çalışanlar vardı. Onlardan her kim Bi-
zim emrimizden çıksa, ona Çılgın Ateş azabından 
tattırırdık. Ona dilediği her şeyi; mabed-kaleler, 

9 Bkz. Râgıb, el-Müfredât, “s-n-m” md.

10 Bkz. Râgıb, el-Müfredât, “v-s-n” md.

11 Bkz. Enbiya 21/52 ( ونَ فُ اكِ ا عَ ْتُمْ لَهَ َن اثِيلُ الَّتِي أ ذِهِ التَّمَ ا هَ .(مَ

12 “Eylemler niyetlere göre değer kazanır.” (Buhari, 
“Bed’ü’l-vahy” 1; Müslim, “İmâret” 155)
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edenlerin kovuşturulması, İslâmiyet adına 
pek de hayırlı olmamış; günümüzün en et-
kili silâhlarından olan müzik, sinema ve ti-
yatro gibi, resim ve heykelden de İslâmiyet 
adına yararlanılamamıştır. Bugün hâla da ya-
rarlanılabildiği söylenemez. Ulusal ve uluslar 
arası ölçeklerde, Hazret-i Peygamber (s)’e ve 
Müslümanlara yöneltilen envâ-i çeşit anti-
propaganda silâhına karşı en etkili, en güzel 
(ahsen) metodlarla mücadele etmek Kur’ânî 
bir emir olduğu halde18, bu sanatlar, tarih 
boyunca Müslümanların değil, Hak karşıtı 
sayılan kişilerin tekelinde kalmıştır. Bugün 
de genellikle böyledir; “Müslüman bu tür sa-
natlardan uzak olandır” yargısı hala devam 
etmektedir19. 

Sonuç olarak…

Ayetlerle bezenen sanat çalışmaları saye-
sinde, gerçekler kitlelere daha estetik, daha 
vurgulu ve daha net biçimde sunulmaktadır. 
Aslolan, iç ve öz olmakla birlikte, onu ilet-
tiğiniz suret de büyük önem taşımaktadır. 
Dolayısıyla sanat sayesinde; hak insanlara en 
güzel metotla sunulmuş olmaktadır. Bilim, 
gerçeğin soğukkanlı ifadesiyse, sanat ve 
edebiyat da estetik ifadesidir ve estetik 
dil, bilimsel dilden genelde daha etkili-
dir. [Nitekim Kur’ân-ı Kerim’in dili de bilim 
dili değil, sanat ve edebiyat dilidir. Kur’ân’da 
750 civarında kevnî ayet bulunmakla birlik-
te, olgular bilimsel bir dille değil, edebî bir 
dille; tevhîd, baas gibi yüksek amaçlara ma-
tuf olarak işlenmektedir.] Radyo-TV, Inter-
net, gazete, dergi, hatta kitap imkânlarından 
mahrum bir devir ve toplum açısından, ya-
pıların çeşitli yazılarla dekore edilmesi, son 
derece önemli ve dahiyane bir uygulamadır. 
Böylece, Kur’ân’ın ana mesajları mümkün 
olan her yerde, hemen her dekoratif çevrede 

18 Örnek olarak bkz. Nahl 16/125 ( هِيَ بِالَّتِي  مْ  ادِلْهُ  وَجَ
نُ سَ .Ankebut 29/46 ;(أَحْ

19 Geniş bilgi için bkz. Heyet, Görsel Sanatlar ve İslâm, 
İstanbul: İlmî Neşriyat, ts (Tartışmalı İlmî Toplantı-
lar Dizisi: 13); Nusret Çam, İslâm’da Sanat Sanatta 
İslâm, Ankara: Akçağ Yy., 1997, s. 18-38.

dikkatlere arz edilmiş; mabedler, çeşmeler, 
saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, 
kılıçlar, kandiller, sürahiler… medya vazi-
fesi görmüş; birer Kur’ân-ı nâtık olarak çe-
şitli ilahî direktifleri kitlelere iletmiştir ve 
iletmektedir. Sanat eserlerine nakşedilen 
ayet, hadis ve kelâm-ı kibarlar, “tarih boyunca 
İslâm ve Kur’ân adına kitlelere ne tür mesaj-
lar iletildiği, ne tip bir insan ve toplum inşa 
edilmeye çalışıldığı” hakkında bize ipuçları 
sunmaktadır. [İlahî mesajı topluma yaymak, 
sanat eserlerini ayetlerle bezemenin temel 
amaçlarından biri olmakla birlikte, tek amaç 
değildir. Bu; mektep-medrese, tekke-zaviye 
vb. kurumlarla paralel götürülmektedir.]

Sanat eserlerini hatlarla bezeme geleneği sa-
yesinde [ki, dinin sanata ve kültüre yansıma-
larından bihaber bazı kesimler, “İslâm’da şu 
yoktur; bu yoktur!” felsefesiyle bu muazzam 
geleneğe hâla burun kıvırmaktadır!] Kur’ân-ı 
Kerim, inzal edildiği çağda bırakılmamış; sa-
dece o günün olgularıyla, olay ve kişileriy-
le sınırlandırılmamış; aksine, yeni nesne ve 
olaylar aracılığıyla bizzat yaşanmış, hayatın 
içine çekilmiş olmaktadır. Burada asıl eleşti-
rilmesi gereken, bütün herkesin kabul ede-
bileceği güçteki ‘ayet’lerle insanlığa İslâm’ın 
ana mesajları iletilebilecekken, bunun neden 
yapılamadığıdır. 
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evhid, hak dinlerin özünü ve temelini ifa-
de eden bir kavramdır. Manası, Allah’ın 

bir ve tek olması, ortak ve şerikinin olmaması 
demektir. O halde Yüce Allah’ı tek ilah ola-
rak kabul etmek ve O’ndan başka canlı cansız 
hiçbir varlığa kulluk ve itaat etmemek gerekir. 
Çünkü her şeyi yoktan var eden ve rızık ve-
ren sadece O’dur. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Sizin ilahınız tek 
bir ilahtır; O’ndan başka ilah yoktur; O, Rahman-
dır, Rahimdir (çok bağışlayan ve esirgeyendir).”1

Kur’an’ın insanlara ilk çağrısı tevhid’dir. Özel-
likle Mekke döneminde ilk inen âyetlere bak-
tığımız zaman bunu açık bir şekilde görmek-
teyiz. Allah’tan başka ilah olmadığı Kur’an’da 
“lâ ilahe illallah” lafzıyla ifade edilir ki, buna 
kelime-i tevhid denilmektedir. Kur’an’da pek 
çok kere tekrarlanıp, imanın birinci şartı ola-
rak bildirilir. Örneğin İhlâs Sûresi’nde Yüce 
Allah’ın bir olduğu, hiçbir şeye muhtaç olma-
dığı, doğurmadığı ve doğurulmadığı, O’nun 
hiçbir denginin bulunmadığı çok açık bir bi-
çimde haber verilir.2

Kâfirun Sûresi’nde ise ibadetin ancak Allah’a 
yapılacağı, Allah’tan başka yaratıkların ibadete 

1  Bakara, 2/163.

2  İhlâs, 112/1-4.

T

İ N C E L E M E

Kur’an’ın İlk Çağrısı: 

TEVHİD

CAHİLİYE DÖNEMİ ARAP 

MÜŞRİKLERİNİN YAPTIĞI 

GİBİ PUTLARI ALLAH’A 

ULAŞTIRAN VASITALAR 

KABUL ETMEK ŞİRKİN 

EN YAYGIN TÜRÜDÜR.

Mehmet SOYSALDI
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layık olmadığı ve müminlerin, kâfirlerin tap-
tığı ilahlara asla tapınmalarının söz konusu 
olmadığı açıkça ifade edilmektedir.3

Kur’an’da Allah’ın bir olduğu, eşi ve benze-
rinin bulunmadığı birçok âyette haber ve-
rilmektedir. Bu âyetlerden biri de şöyledir: 
“Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir ve O’nunla 
birlikte hiçbir ilah yoktur; aksi takdirde her ilah 
kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka 
onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, müş-
riklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.”4

Yine birçok âyette Yüce Allah’ın isim ve sıfat-
ları bizlere haber verilmekte ve onun asla eşi 
ve benzerinin olmadığı, yarattığı varlıklar-
dan hiçbirine benzemediği şöyle ifade edil-
mektedir: “O’nun benzeri 
hiçbir şey yoktur. O her 
şeyi işitendir ve görendir.”5 
Bu âyette de görüldüğü 
gibi Allah’ın her şeyi gö-
ren ve işiten olduğu ifade 
edilmekte ve O’nun sahip 
olduğu sıfatlara hiçbir ya-
ratığın benzemediği açık-
ça bildirilmektedir. Bu 
konuda Hz. İbrahim’in 
Kur’an’da bildirilen şu duası önemli bir ör-
nektir: “İbrahim dedi ki: Sizin ve geçmiş atala-
rınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? İşte bunlar, 
gerçekten benim düşmanımdır; ancak âlemlerin 
Rabbi (benim dostumdur). Beni yaratan ve bana 
doğru yolu gösteren O’dur. Beni yediren, içiren 
O’dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren 
O’dur. Benim canımı alacak, sonra beni dirilte-
cek O’dur. Hesap günü hatalarımı bağışlayaca-
ğını umduğum O’dur.  Rabbim! Bana hikmet ver 
ve beni iyiler arasına kat.”6

3  Kâfirun, 109/1-6.

4  Müminun, 23/91.

5  Şûrâ, 42/11.

6  Şuarâ, 26/75-83.

Tevhid İnancını Yıkan En Büyük Günah: 
Şirk

İnsanın, Allah’ın hakkı olan itaati, kulluk 
ve ibadeti bir başka varlığa atfetmesi, tevhid 
inancından saparak şirke girmesine sebep 
olur. Şirk (Allah’a ortak koşmak) ise İslam 
dinine göre en büyük günahtır. Nitekim 
Yüce Allah: “Allah, kendisine ortak koşulmasını 
asla bağışlamaz; bundan başkasını (günahları), 
dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan 
kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur”7 bu-
yurarak şirki asla bağışlamayacağını belirt-
mektedir.

Peygamber Efendimiz ise, bir hadis-i şerifle-
rinde “insanı helak eden yedi büyük günah-

tan sakınınız” buyurmuş 
ve o günahların birincisi-
nin ise şirk olduğunu ifa-

de etmiştir.8

Tarih boyunca kimi insan-
lar, elleriyle yaptığı putla-
ra, kimi yıldız, ay ve gü-
neşe, kimi de melek ve cin 
gibi birtakım ruhsal var-
lıklara tapmıştır. Hâlbuki 

Kur’an’da belirtildiği gibi Allah’tan başka ta-
pılmaya layık hiçbir ilah yoktur. “Onlara an-
cak, dini yalnız Allah’a has kılarak ve hanifler 
olarak O’na kulluk etmeleri, namaz kılmaları 
ve zekât vermeleri emrolunmuştu.”9 Bu âyette 
Yüce Allah, ibadeti sırf kendisine has kılarak, 
rızasını kazanmak için ye rine getirmeyi; her 
türlü gösterişten, insanlarca takdir edilme 
düşün ce ve niyetinden uzak tutmayı emret-
mektedir. Dinde buna ihlâs denir. İhlâs dinin 
esasıdır, temelidir. İhlâsla yapılmayan hiçbir 
ameli Allah kabul etmez.

7  Nisâ, 4/48.

8  Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıb, 38, Hudûd, 44; Müslim, 
İmân, 145; Ebû Dâvûd, Vasâyâ, 10; Nesâî, Vasâyâ, 
12.

9  Beyyine, 98/5.

İNSANIN, YÜCE ALLAH’A 
AİT SIFATLARI, KENDİ-
SİNE VEYA BİR BAŞKA 
VARLIĞA ATFETMESİ, 

TEVHİD İNANCINDAN 
SAPMAYA VE DOLAYISIY-

LA ŞİRKE SEBEP OLUR. 
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Şirk Koşmanın Muhtelif Türleri Vardır:

Birincisi; cahiliye döneminde Arap müşrik-
lerin yaptığı gibi putlara ilah diye tapınmak, 
onları Allah’a giden vasıtalar, aracılar diye 
kabul etmek gibi. Nitekim onlarla ilgili Yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır: “Onlar Allah’ı bı-
rakıp kendilerine ne bir zarar, ne de bir fayda 
verebilecek şeylere taparlar. Bir de ‘Bunlar (put-
lar) Allah katında şefaatçilerimizdir’ der ler. De 
ki: Siz Allah’a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir 
şeyi mi haber veriyorsu nuz?”10 Yine müşrikler; 
“Biz, bunlara ancak bizi Allah’a daha fazla yak-
laştırsınlar diye tapıyoruz”11 derdi.

İkincisi; Hıristiyanların yaptığı şirktir ki, Hı-
ristiyanlar, Mesih’e (İsâ aleyhisselam’a) tapar-
lar. Allah Teâlâ bu hususta şöyle buyurmak-
tadır: “Yahudiler, Allah’ı bı-
rakıp bilginleri ni (haham-
larını); (Hıristiyanlar da) 
rahiplerini ve Meryem’in 
oğlu Mesih’i (İsa’yı) rabler 
edindiler. Hâlbuki hepsine 
de bir olan Allah’a ibadet 
etmekten başka bir şey em-
rolunmadı. O’n dan başka 
hiçbir ilâh yoktur. O, bunla-
rın ortak koştukları şeylerden uzaktır.”12

Nitekim Peygamber Efendimiz de: “Büyük 
günahların en büyüğü, Allah’a ortak koşmak, 
ana babaya karşı gelmek ve yalan yere yemin 
etmektir”13 buyurarak bu konuya açıklık ge-
tirmiştir.

İnsanların çoğu, Allah’tan başka ilah edinme-
nin, yalnızca üç boyutlu ve cansız bir suret 
olan tahtadan, taştan yapılmış putların ya da 
totemlerin önünde secde etmek olduğunu 
sanır. Oysa bu, bir varlığa kulluk etmenin 

10  Yunus, 10/18.

11  Zümer, 39/3.

12  Tevbe, 9/31.

13  Buharî, Edeb, 6, İman, 16, Diyat, 2, İstitabe, 1; 
Tirmizî, Tefsîr, 4, 6, 7; Nesâî, Tahrîm, 3, Kasamet, 
48; Daremî, Diyât, 9; Ahmed b.Hanbel, el-Müsned, 
II, 201, 214, III, 495.

yalnızca sembolik bir ifadesidir ve bir varlı-
ğın önünde secde etmeden de onu ilahlaştır-
ma günahı (şirk) işlenebilir.

İnsanın, Yüce Allah’a ait olan sıfatları, kendisi 
de dâhil olmak üzere bir başka varlığa atfet-
mesi, tevhid inancından sapmaya ve dolayı-
sıyla şirke sebep olur. Bu nedenle her zaman 
Yüce Allah’ın varlığını bilip, tüm işleri yaptı-
ranın, her olayı düzene koyanın O olduğunu 
unutmaması gerekir. Örneğin; hastalanan bir 
kişi ilacın ya da doktorun kendisini iyileşti-
receğini düşünürse gizli şirke düşmüş olur. 
Oysa burada Yüce Allah’ın Şâfî (şifa veren) 
sıfatı hatırlanmalı, ilaç ve doktorun ise kişi-
nin iyileşmesinde vesile olacağı, şifanın an-
cak Allah’ın dilemesiyle gerçekleşeceği asla 

unutulmamalıdır. Bunun 
gibi, kişi eğer bir işi “ben 
yapıyorum” diye düşü-

nür ya da davranışlarını 
Allah’ı değil de insanları 
memnun edecek şekilde 
düzenlerse, yine gaflete 
düşerek Allah’a gizli şirk 
koşmuş olur. Oysa Rab-
bimiz kullarına katıksız 
bir imanı şart koşmuş ve 

onlara müşriklerden olmamayı emretmiştir. 
Aynı zamanda yalnızca kendisine yöneleni 
dosdoğru yola yönelteceğini bildirmiştir.14 
Dolayısıyla doğru yolu bulabilmek için 
Allah’a şirk koşulmaması çok önemli ve şart-
tır. Yüce Allah, gizli şirk yanılgısında olan 
ve Kur’an’da “müşrik” olarak adlandırılan 
insanların büyük hüsrana uğrayacaklarını 
şöyle haber verir: “Onların tümünü toplaya-
cağımız gün; sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki: 
‘Nerede bir şey sanıp da Allah’a ortak koştuk-
larınız?’ Sonra onların mazeretleri, ‘Rabbimiz 
olan Allah’a and olsun ki, biz ortak koşanlar de-
ğildik!’ demekten başka bir şey olmadı. Ahirette 
tecelli eden hakikat karşısında dünyadaki halle-
rinden tamamen vazgeçen kimseler tek Allah’ın 
ilahlığını ikrar edecekler, ne çare ki bu ikrar ora-

14  Ra’d, 13/27.

TEVHİD İNANCINA SA-
HİP BİR İNSAN, KENDİ-
SİNİ YOKTAN VAR EDEN 
RABBİNİ BİLİP, TANIR VE 
O’NA İTAAT EDER, KUL-
LUK VE İBADETİNİ SA-
DECE O’NA YÖNELTİR.
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da bir fayda vermeyecektir. O gün ancak ceza 
ve mükâfat günüdür. Gör ki, kendi aleyhlerine 
nasıl yalan söylediler ve ilah diye uydurdukları 
şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti!”15

Tevhid İnancının İnsana Kazandırdıkları

Tevhid inancı insana çok şeyler kazandır-
maktadır. İnsan, bunların bir kısmına dün-
yada, diğer bir kısmına da ahirette nail olur.

Tevhid inancının insana kazandırdıklarını 
şöyle ifade edebiliriz:

 Tevhid inancına sahip olan bir insan, ken-
disini yoktan var eden Rabbini bilip, tanır 
ve O’na itaat eder, kulluk ve ibadetini sa-
dece O’na yöneltir. 

 Kendisine verilen her 
nimetin Yüce Allah’tan 
olduğunu bilir ve 
Allah’a çokça şükreder.

 Herhangi bir sıkıntı ve 
zorlukla karşılaştığında 
ise, bunun Allah’tan bir 
imtihan olduğunu bi-
lip, sabreder.

 Başına gelenlere, Allah 
için güzel sabır gösterir, O’na tevekkül 
eder ve ahiret yurdu için salih amellerde 
bulunur.

 Tevhid inancına sahip olmak, insanı 
Allah’a yakınlaştırır ve Allah’ı dost edin-
mesini sağlar.

 Tevhid inancına sahip olmak, insanı sı-
kıntı ve stresten uzak tutar. 

 Tevhid inancı insanın dünya hayatına hu-
zur katar.

 Tevhid inancı insanı şüphelerden kurta-
rır.

 Tevhid inancı insanın ebedi ahiret saade-
tine erişmesini sağlar.

15  Enam, 6/22-24.

Netice itibariyle tevhid; Allah’ın bir ve tek 
olması, O’nun ortak ve şerikinin olmaması 
demektir. Yüce Allah’ı tek ilah olarak kabul 
etmek ve O’ndan başka canlı cansız hiçbir 
varlığa kulluk ve itaat etmemek gerekir. Yine 
bu bağlamda tevhid, Allah’ı yegâne ilâh, rab 
ve hâkim olarak tanımak, O’nun birliğini ik-
rar etmek, her çeşit ortağı O’ndan uzak tut-
makla gerçekleşir. 

Tevhidin zıddı ise şirktir. Şirk, Allah’ın asla 
bağışlamayacağı en büyük günahtır. Çünkü 
insanın bir ve tek olan Allah’ı bırakıp başka 
şeylere tapması, kulluk etmesi Rabbimizin 
asla razı olmayacağı bir durumdur. Nitekim 
Rabbimiz bir âyette: “Allah, kendisine ortak 
koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, 

(günahları) dilediği kimse 
için bağışlar. Allah’a or-
tak koşan kimse büyük bir 

günah ile iftira etmiş olur” 
(Nisâ, 4/48) buyurarak 
şirki asla bağışlamayaca-
ğını bildirmektedir. 



ŞİRK, İNSANİN BİR VE 
TEK OLAN ALLAH’I BI-
RAKIP BAŞKA ŞEYLERE 
KULLUK ETMESİDİR. 
BU RABBİMİZİN ASLA 

RAZI OLMAYACAĞI 
BİR DURUMDUR.
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u koca evrenin yaratılmasının elbet 
bir gayesi vardır. Bunun gerçek ilim 

ve hikmeti Rabbimizin nezdinde saklıdır. 
Şüphesiz O’nun (c), buna ne zaman karar 
verdiği, niçin gerek gördüğü vs. soruların 
kelâmî boyutu bir yana, her tarafı hikmet-
lerle donatılmış evreni gayesiz, abes ve lü-
zumsuz yarattığını tasavvur etmek olası de-
ğildir. İnsanoğlunun hazır durumda bu ga-
yeyi bilmesinin yegâne yolu ilahî diyalogla 
mümkün olabilmiştir. Allah peygamberleri 
aracılığıyla beniâdemle diyalog kurmuş, ev-
reni ve hususen onları hangi maksatlarla, ne 
için yarattığını haber vermiştir.

Bilinen ya da bize öğrettiği gayelerin başın-
da O’nun her şeyden önce Kendini tevhit 
ekseninde tanıtması ve kullarından bunu 
öğrenmelerini istemesidir. Cinleri ve insan-
ları bana kulluk etsinler diye yarattım, me-
alindeki ayette bu hakikate işaret edilmiştir. 
Kulların bu tanımayı ve kulluk vazifesini 
öğrenmesi de muallimsiz olamayacağından 
adalet ve rahmeti engin rabbimiz bu amaçla 
peygamberler göndermiştir. O, gönderdiği 
bu peygamberlere itaat istemiş ve onlardan, 
kendilerine itiraz eden, kulak vermeyip bil-
diği gibi davrananların cezalandırılacağını 
haber vermelerini ve buna mukabil kendi-
lerinden, karşılaşacakları güçlüklere karşı 
sabretmelerini istemiştir.

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Allah Tevhid Önderi Olan  
Peygamberleri Neden Gönderdi?

HESAP GÜNÜNDE 

İNSANLARA İTİRAZ 

YOLLARINI KAPATMAKLA 

YÜKÜMLÜ OLAN VE EN 

İDEAL HAYAT MODELİNİ 

ORTAYA KOYAN NEBİLER, 

KİMSEYE BAHANE 

BIRAKMAMIŞLARDIR.

Mustafa AKMAN

Bu makale, ‘Yaratılış Gerekçeleri’ adıyla 
hazırlamakta olduğum çalışmanın ilgili 
bölümünün, yararlandığım çok sayıda kaynak 
ve dipnottan arındırılmış kısa bir özetidir.

B
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Esasen Yüce Allah kitapları da bu amaçla 
göndermiştir. Nitekim Kur’an’a göre kitapla-
rın gönderiliş amacı, anlaşmazlığa düştükleri 
konularda insanlar arasında hükmedip, ada-
leti ikame etmek, ayrılığa düşülen konuları 
açıklamak ve inanan insanlar için yol göste-
rici ve rahmet olmak, insanları karanlıktan 
aydınlığa çıkarıp onları Allah’ın yoluna ilet-
mek, zulmedenleri uyarmak ve güzel davra-
nanları müjdelemektir. 

Semavî kitapların hepsinin, temel noktaları 
zikretmede ittifak ettikleri malumdur. Üm-
metler, Allah’ın şeriatının hükümlerini tanı-
mada, emrettiği farzları 
ve nehyettiği haramları 
açıklamada, fazilet ve gü-
zel ahlak, edep ve terbiye 
kurallarını, Allah’ın uya-
rılarını, va’d ve va’idini 
beyan edip insanları 
doğru yola çağırmada ve 
öğüt alıp vermede bu ki-
taplara başvuracaklardır. 
Allah Teâlâ, işte bu sayı-
lan vb. birtakım sebep-
lerle peygamberlerine ki-
taplar indirmiştir. Onlar 
da bunları tebliğ edip açıklamışlardır. Ve ni-
hayet Son Peygamber (s), arkasında insanlık 
için bir nur ve hidayet rehberi olan Kur’an-ı 
Kerim’i bırakmıştır. O (s) veda hutbesinde 
şöyle demişti: Size benden sonra bağlanıp 
yaşadığınız sürece sapmayacağınız bir ölçü 
bırakıyorum: Allah’ın kitabı Kur’an. 

Buna göre varlığın bir maksad-ı ilahîye meb-
ni olarak insanın emrine amade kılındığı, 
insanın da tevhidi hedefleyen bir kulluk 
için yaratıldığı anlaşılmaktadır. Keza, insa-
noğlunun bu gayeyi gerçekleştirmede bir 
örneğe, önder ve rehbere ihtiyacı olduğu da 
kaçınılmaz görünmektedir. Zira insan, hayra 
da şerre de yönelebilecek istidatta, muhay-
yer bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu nedenle 
Yüce Allah, bu muhayyerliğinde Yaratıcısını, 
O’nun kendisinden beklentilerini ve sergile-

yeceği davranış modelini öğretmek için ilk 
insanı ilk peygamber olarak göndermiştir. 
Buna göre insanlık yeryüzündeki hayatına 
peygamberlik ile başlamıştır. Diğer bir ifade 
ile insanlığın rehberlik noktasındaki muh-
temel sıkıntısını Cenab-ı Hak daha ilk baş-
tan izale etmiştir. Şu halde peygamberlerin 
gönderiliş gayesi, kulluk etmede insanlara 
öncülük etmeleridir. Nitekim onlar tebliğde 
bulunmuş, örneklik sergileyerek mazerete 
mahal bırakmamışlardır. Zira âdemoğlunu, 
kendine kulluk ile sorumlu tutan Yüce Al-
lah, onlara sürekli nebiler göndererek aydın-

latmış, onların karanlık-
larda kalmasına mahal 
vermemiştir. Şüphesiz 

adalet ve rahmetiyle her 
şeyi kuşatan Yüce Allah, 
bunu bir lütuf değil, ya-
rattığı kâinata yerleştirdiği 
kanunlar/sünnetullah ge-
reğince yapmıştır.

Muhakkak ki onlar görev-
lerini en güzel biçimde ifa 
etmişlerdir. Bu anlamda 
insanlığı uyarıp, müjdele-
mişler ve böylece insanlığa 

ilahî mesajları gerektiği şekilde iletmişlerdir. 
Onlar, mesajı ulaştırma vazifelerini yerine 
getirmiş, Rablerine giden yolu insanlığa gös-
termiş ve dolayısıyla insanlığa itiraz ve maze-
ret kapılarını bütünüyle kapamışlardır. 

Filvakıa Allah’ın rahmet ve adaleti, sınadığı 
bu insanoğlunu sadece akıl vermiş olmak-
la ilzam etmemiş aynı zamanda haberdar 
edip bilgilendirmeyi de gerektirmiştir. Biz 
peygamber göndermedikçe azap edici değiliz 
(17/15). Bu manada Allah (c) insanı, yaratılış 
gayesine paralel biçimde akıl yetisi ve bunu 
destekler mahiyette nebilerle yönlendirmiş, 
böylece onlarla temasını hiç kesmemiştir. 
Elbette insanoğlunun peygamberler olma-
dan yaratılış gayesini, imanı, küfrü vs. hak-
kıyla bilebilmesi olanaksızdı. O’nun rıza ve/
ya gazabına giden yolu bilemeyecek, çeşitli 

HER MÜ’MİN, 
PEYGAMBERLERLERİN 

HAYATLARINI, 
GÖSTERDİKLERİ 
GÜZEL AHLAK 

ÖRNEKLİKLERİNİ 
VE ÇAĞIRDIKLARI 
TEVHİT DAVETİNİ 

İDRAK ETMEK 
DURUMUNDADIR.
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hususlarda ortaklar koşacak, onun bunun 
peşine düşecek, kendini perişan edecekti.

Bu duruma mahal vermemek için Allah Teâlâ 
tarih boyunca yaşamış toplumlara kendi di-
nini tebliğ edecek peygamberler göndermiş-
tir. Nitekim Âdem(a)’le başlayan insan ha-
yatı yine onun şahsında peygamberlikle de 
tanışmıştı. Bir başka ifade ile Allah (c) insanı 
yaratıp kendi kaderine terk etmemiş, yanın-
da kendisini anlatacak, tanıtıp haberdar ede-
cek elçi de yollamıştı. İnsanoğlu için, onun 
hatırına; selamet yollarını bilip sapıtmaması 
adına gönderilen elçiler. Onlar, vazifelerini 
en güzel biçimde yapmışlardı, ancak muha-
tapları ya kimi zaman onları hiç dinlememiş-
lerdi ya da çoğunlukla olduğu gibi çevrele-
rinde biriken kitle halinde onlara tabi olmuş, 
istedikleri formda bir ümmet oluşturmuş-
lardı. Bu ümmetler, peşlerinden gelen ne-
sillere peygamberlerinin davetini ulaştırmış, 
onları yapabildikleri en güzel şekilde haber-
dar etmişlerdi. Ne var ki insan tabiatındaki 
olumsuz eğilimlerin dominant hale geçmesi, 
bozulan toplumsal şartlar ve farklı düşünsel 
ekol ve ideolojilerin de etkilemesiyle yeni 
nesiller, tevhidî zeminden gittikçe sapmaya 
başlamış, derken değişim geçirip çökmüş-
lerdi. Çöken toplumlarda sağlıklı bir inanca 
sahip olmanın zorluğundan hatta belki de 
imkânsızlığından, Yüce Allah bu hale gelmiş 
topluluklara, onları mevcut durumdan kur-
tarıp hidayet yollarını gösterecek peygam-
berler göndermişti(r). 

Peygamber İbrahim(a)’den sonra geçen uzun 
süreçte çeşitli saptırıcı sebeplerle yolunu şa-
şırmış, değişim geçirip çökmüş durumdaki 
Arap cahiliye hayatı da bu hale gelmişti. On-
lar aşikâr putperestliklerine rağmen hala ken-
dilerini İbrahim ve İsmail aleyhimesselam’a 
nispet ediyor ve onların dini üzere oldukla-
rını sanıyorken Yüce Allah onları düşüne-
rek, onlar bu yanılgılarında devam etmesin, 
hidayet yollarını bilip takip etsinler diye bir 
peygamber göndermişti(r). Hal böyle iken 
onlar zaten doğru yol üzere olma iddiasında 

devam ederek yeni gelen peygambere -biraz 
da- insan olması hasebiyle, kendilerinden ve 
kendilerine benzeyen biri olduğu için itiraz-
da bulunmuş, tepki göstermişlerdi. Oysa Al-
lah (c) onların şahsında insanı, insanoğlunu 
düşünmüş, şirk bataklığından kurtulsunlar 
amacıyla gönderdiği peygamberle onlara el 
uzatmış ve onların şahsında insanlığın hatırı-
na bir peygamber daha göndermişti(r). 

Bu Peygamber (Muhammed aleyhisselam) 
da, herhangi bir beklentisi olmaksızın, stan-
dart düzeyde onlarla yaşayıp, şirk dışında 
her şeyi ile onlar gibi sıradan biri olarak ha-
yat sürüyorken kendisine gelen risalet vazi-
fesini büyük bir şokla beraber üstlenmiş ve 
Allah’ın, toplumun gidişatına olan müdaha-
lesinin aracısı haline gelmişti. O da böylece 
son halka olarak nebiler kervanına alınmıştı. 

Hesap gününde insanlara itiraz yollarını ka-
patmakla yükümlü olan ve bu amaçla en ide-
al hayat modelini ortaya koyan bu nebiler, 
böylece kimseye bahane oluşturacak bir hal 
bırakmamışlardır. Muhammed (s) de tama-
men insanların dünya ahiret saadeti uğruna 
verilen görevi en güzel şekilde ifa etmişti(r). 
Tıpkı peygamberler kervanının diğer azaları 
gibi. 

O (s), cahiliye örf ve âdetlerinin yaşandığı 
Mekke toplumunda dünyaya gelmişti. O’nun 
da, kendisine peygamberlik görevi tevdi edi-
lesiye kadar bu toplumda, akrabaları ve diğer 
Mekkelilerle, pek çok erdemli kimse gibi bu 
dönemde revaç bulan çirkinliklerden uzak 
kalmak suretiyle doğumundan itibaren sıra-
dan Mekkeliler gibi bir hayat sürdüğü ma-
lumdur. 

Nitekim Peygamber’in risâletle görevlendi-
rilmesine kadar geçen hayat çizgisinde, dinî, 
siyasî, ekonomik veya daha başka sahalarda 
hemen hiçbir olağandışılığa rastlanılmamak-
tadır. O kadar ki O’nun peygamberlikten ön-
ceki hayatındaki bu sıradan ve olağan durum, 
cahiliye Araplarından kimileri tarafından, 
O’nun (s) risâletle görevlendirilmesinin ya-
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dırganmasına yol açmıştır. Bu cahiliye Arap-
larının düşüncesine göre peygamber olacak 
şahsın peygamberlik öncesi hayatı olağanüs-
tü olmalıydı. Onlara göre peygamberlik en 
zengin, en güçlü, en itibarlı; kısacası sıradan 
insanların ötesinde özelliklere sahip kimse-
lerin hakkıydı. Esasen günümüzde de pek 
çok kimsenin hemen hemen aynı düşünceye 
sahip olduğu söylenebilir. Zira bunlar da ön-
cekiler gibi Peygamber’in özellikle risalet ön-
cesi hayatında mucizevî/ efsanevî bir sürecin 
yaşanmış olması gerektiğine inanıyor olmalı-
lar ki karşılığı ve kaynağı olmayan, olmadığı 
için de kurgulanan bir yığın olağanüstülük-
lere inanmaktadırlar.

Oysa Allah (c), peygamberleri sıradan insan-
lar içinden görevlendirmiştir. Çünkü onların 
dertlerini, düşüncelerini, sevinç ve kederle-
rini anlayabilmeleri için peygamberlerin de 
en azından peygamberlikten önce sıradan 
insanlara benzer bir hayat sürdürmeleri, on-
ların hayat biçimlerini, dünya ve dinî hayatla 
ilgili düşüncelerini bilmeleri önemlidir. Bu 
sebeple de, Peygamber’in peygamberlikten 
önce, içerisinde yaşadığı toplumun pek çok 
ferdi gibi bir hayat sürdürmüş olması gerekir. 
Bilindiği gibi O’nun yaşadığı toplumda, zen-
ginlerin yanında fakirler; zalimler kadar ada-
leti temine gayret edenler; kötü ahlaklı kim-
selerle beraber ahlakî övgüye değer durumda 
olanlar; yaradanını unutup çeşitli ilâhlar edi-
nenlerden ayrı tevhîdî bir uyanışta olanlar da 
vardı. Muhammed (s), doğumundan risaleti-
ne kadar geçen kırk yıllık zaman diliminde 
o günün insanları tarafından nitelendirildiği 
şekliyle ‘emin’ ve ‘iyi’ vasıflara sahip biri ola-
rak yaşamıştır. Bu dönemde O’nun hayatına 
hâkim olan sıradanlık özellikle O’nun ge-
çiminde, maişetini temin noktasında daha 
bir net görülmektedir. Öyle ki O, diğer bazı 
Mekkeliler gibi fakir olarak nitelendirilebile-
cek bir tarzda hayatını sürdürmüştür. Hatta 
neredeyse doğumundan itibaren içerisine 
düştüğü fakirlikten, gençliğine kadar bir tür-
lü kurtulamamıştır. Nitekim kimseye muhtaç 

olmadan hayatını sürdürebilmesi için gerekli 
imkânların oluşturulması da yine O’nun di-
ğer insanlar gibi çalışıp çabalamasıyla müm-
kün olabilmiştir. Şu halde ileride peygamber 
olarak görevlendirilecek olması, O’na maddi 
geçim nokta-i nazarından sıra dışı veya anor-
mal bir ayrıcalık nedeni olmamıştır. 

Kur’an’ın beyanına göre peygamberler de bi-
zim gibi birer insandırlar. İnsan olmaları ha-
sebiyle onlar da kulluk ile mükelleftirler. Bu 
durumda peygamberler ile insanların yolları 
bu noktada kesişmiş olmaktadır:

Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki 
ona; ‘Benden başka ilah yoktur; o halde bana kul-
luk edin’ diye vahyetmiş olmayalım (21/25).

Onlar (peygamberler) ki, Allah’ın gönderdikleri-
ni tebliğ ederler, O’ndan korkarlar ve Allah’tan 
başka kimseden korkmazlar (33/39).

Esasen peygamberlerin de insan türünden 
oluşu başlı başına bir rahmet olmuştur. Zira 
insan, birisini, ancak aynı varlık sahasını 
paylaşması durumunda örnek alabilecektir. 
Kitab-ı Kerim’in beyan ettiği gibi şayet onlar 
melek yahut başka bir varlık kategorisinden 
olsalardı, insanların onları örnek alması ola-
naklı olamazdı. Buna göre peygamberler de 
yerler, içerler, evlenirler, hastalanırlar, güler-
ler, ağlarlar, özetle insan olma yönüyle diğer-
leriyle aynı hayatı paylaşırlardı.

Bilindiği gibi peygamberler, kendi dönem-
lerine özgü teferruat kabilinden farklılıklar 
dışında, hep aynı hususları tebliğ etmişler-
dir. Onlar, bu vazifelerine karşılık insanlar-
dan hiçbir şey isteyebilecek durumda değil-
lerdi. Zira onları Allah görevlendirmekte ve 
yapıp ettiklerinin karşılığını/ ücretini ancak 
Allah’tan beklemekteydiler. Onlar da yüce 
makamdan aldıkları görevi ifa ve insanlığın 
kurtuluşu için gece gündüz çaba sarf etmiş, 
çeşitli meşakkatlere göğüs germişlerdi(r).

Müjdeleyici ve sakındırıcı peygamberler gönder-
dik ki insanların, peygamberlerden sonra Allah’a 
karşı bir bahaneleri olmasın (4/165).
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Allah müjdeleyen ve korkutan peygamberler 
göndermiş, onlarla birlikte insanlar arasın-
da, ayrılığa düştükleri hususlarda kendisiyle 
hükmetmek için hak olan Kitab’ı indirmiş-
tir. 

Peygamberlerin hemen her zaman toplum-
larda hidayet yollarının kaybolduğu, inanç 
ve düşünsel anlamda keşmekeşin yaşandığı 
dolayısıyla beşeri münasebetlerin bozuldu-
ğu ve ahlakî bunalımın söz konusu oldu-
ğu dönemlerde gönderildiği malumdur. Bu 
bağlamda risaletin de, toplumdaki düşünsel 
ve ruhî yapıyı formatladığı ve ahlakî bozuk-
lukları ıslah ederek insanları huzur ve güven 
içerisinde yaşatmaya dair bilgilerden oluştu-
ğu açıktır. Nitekim Son Elçi de böylesi bir 
kaotik dönemde ihtiyaca binaen gönderil-
miştir. O aleyhisselam, toplumunun bir fer-
di olarak kendi çaba ve gayreti ile insanlar 
nezdinde bıraktığı olumlu imajla hayatına 
devam ediyorken, günün birinde kendini 
böylesi bir zorlu görevin memuru olarak 
gördü. Daha önce diğer herkes gibi kayda 
değer bir hayatı olmadığı, bu nedenle hafı-
za ve kayıtlara yerleşmediği için peygamber 
olduktan sonraki dönemde -mesela- doğum 
günü tarihi bir yana, doğum yılını bile tespit-
te ciddi ihtilaflar söz konusu olmuştur. Bu, 
‘O Güzel İnsan’ın da diğer peygamberlerden 
temelde ilave bir farkının olmadığının işare-
ti olsa gerektir. Çünkü bütün peygamberler, 
içinde yaşadıkları tefessüh etmiş toplumları-
nın gereksinimlerinden dolayı elçi kılınmış-
lardır. Değilse yaşadıkları toplumun ihtiyacı 
yokken böyle bir vazife mevzubahis olma-
mıştır. Nitekim rasûller, insanların davranış, 
iş ve sorumlulukları hakkında yönlendirici 
bilgiler vermek suretiyle, Yaratıcının, onların 
iş ve davranışlarında neleri doğru veya yanlış 
kabul ettiğini genel hatlarıyla bildirmiştir.

Çünkü insanlar, yaptıklarından ve yapması 
gerekirken terk ettiklerinden dolayı sorumlu 
olduklarını ve bunların hesabını vereceğini 
bildiklerinde hayatlarına çekidüzen vere-
cek, ona göre idame edeceklerdir. Şüphesiz 

Allah insanı yüce duygu ve amaçlarla do-
nattığı gibi, ona adî ve bencilce duygular da 
vermiş ve onlar arasında denge kurmasını, 
doğru olanı seçmesini, yanlış ve kötü olan-
dan uzaklaşmasını istemiştir. İşte bu sayede 
insanlar, bu ilkelere uydukları sürece işlerini 
doğruluk üzere yürütecek, yeryüzünde hak 
ve adaletle yaşayacaklardır.

Başa dönecek olursak bütün milletlere çeşitli 
dönemlerde çok sayıda peygamber gönder-
miş olan Allah (c) her kavme mutlaka kendi 
lisanıyla konuşan bir peygamber göndermiş-
tir. Nitekim hiçbir millet yoktur ki onların 
içinden bir peygamber gelmiş olmasın. 

Bu anlamda semavî kitaplar, kendisi ile gön-
derilen peygamberin içinde bulunduğu mil-
letin diliyle indirilmiştir. Biz her peygamberi, 
kendilerine iyice açıklasın diye yalnızca ken-
di kavminin diliyle gönderdik. Ancak hiçbir 
peygamberin, mesajını kendisiyle ulaştırdığı 
halkının konuştuğu dil, bu vesileyle bir kut-
sallık kesp etmemiştir. Ne kendisiyle mesaj 
geldiği, ne o peygamberin dili olduğu ve ne 
de o dil insanların farklı bir mekânda ko-
nuşacağı bir lisan olacağı için. Bu bağlamda 
Muhammed aleyhisselam da kavmine konuş-
tukları dil ile seslenmiş ve onları Allah’tan, 
O’nun emir ve buyruklarından haberdar et-
miştir. Ve fakat bu durum kendilerinin dili 
olan Arapçaya diğer dillerden ayrı bir kate-
gori sağlamamıştır. Bu realite, insanların ko-
nuştukları dil ve kendilerine gelen peygam-
berin diğer dil ve peygamberlerden öte bir 
kıymetinin olmadığını; bütün dillerin, Allah 
nezdinde kullarından birilerinin konuştuğu 
dil olmaktan ibaret olduğunu, peygamberin 
ise elçilik bağlamında diğerleriyle aynı mis-
yonu üstlendiğini göstermesinin yanında ay-
rıca daha bir belirgin olarak dil ve peygam-
berden çok insanoğlunun bizzat kendisinin 
Allah katında ne denli merkezi bir önemi 
haiz olduğunu da gösterir. Diğer bir ifade ile 
Allah beniâdemin fiili durumunu gözetmiş, 
onların içinde bulundukları dinî sapıklık, 
akidelerine bulaştırdıkları şirk, küfür, hurafe 
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vb. ile bunların doğal sonucu olarak sosyal 
hayatlarındaki kaos ve çalkantıdan kaynakla-
nan ihtiyaca paralel peygamberler göndermiş 
ve bu vesileyle onları yeniden tevhid mecra-
sına çekerek ıslah etmeye çalışmıştır. 

Öte yandan bir ümmete gönderilen semavî 
kitabın değiştirilmeden kalmaya devam et-
mesi, onu getiren peygamberin aralarında 
-vefatından sonra da- yaşamaya devam et-
mesi anlamındadır. Çünkü diğer insanlar 
gibi peygamberler de ölürler. Peygamberle-
rin ölümünden sonra semavî kitabın tahrif 
edilmeden kalması önemli bir parametredir. 
Buna göre insanların tabiatı icabı, heva he-
veslerinin peşinden sürüklenmelerinin azal-
tılması ve dinî anlayış ve içtihatlarda ihtilaf-
ların önünü kesecek bir referans olması için 
yazılı bir ilahî kitabın bulunması elzemdir. 
İlahî kitap, nazil olduğu yer ve zamandan 
çok uzaklaşılsa dahi dinin yayılması ve in-
sanların irşat edilmesinde peygamberin da-
vetinin etki ve kabiliyetini taşır. Bu bağlamda 
son Peygamber Muhammed’in (s) tebliğ ettiği 
evrensel İslâm’ın anlatılması ve yayılmasında 
Kur’an-ı Kerim’in etki ve katkısı açıktır. 

Allah Teâlâ tarih boyunca yaşamış tüm top-
lumlara kendi dinini tebliğ edecek peygam-
berler göndermiştir. Bu çerçevede son elçisi-
ni de Arap Cahiliye toplumu’na yollamıştır. 
Bilindiği gibi bu, onlara gönderilen ilk pey-
gamber değildi. Daha önce İbrahim ve oğlu 
İsmail’i de göndermişti. Bunlar, Kur’an’ın 
kaydettiği, cahiliye insanının hatırladığı, bi-
lip tanıdığı ve dahası kendini nispet ettiği 
peygamberlerdi. Değilse Allah’ın daha başka 
nebiler de göndermiş olması mümkündü. Bu 
nedenle onlar risalet/resûl kültürüne yabancı 
değillerdi. Nitekim onların yeni mesaja mü-
teveccih en önemli direnç noktaları burada 
duruyordu. Onların, biz atalarımızdan böyle 
bir şey duymadık tarzı söylemlerinin arkap-
lanında yatan düşünce buydu. Zira ataları de-
dikleri, İbrahim Peygamber’in çağrı ve hayat 
pratiklerini aktaran ara istasyonlardı. Nite-
kim Kur’an’da onların O Sevgili Peygamber’e 

olan inançları ve bu istasyonlara güvenle-
rinden dolayı serdettikleri karşı argümanları 
bolca görebilmekteyiz.

Allah onların doğru yolda olma, İbrahim’e 
mensubiyet vs. iddialarına rağmen onla-
ra, insanlık tarihi boyunca ardı sıra gön-
dermiş olduğu peygamberlerden biri olan 
Muhammed’i (s) gönderdi. Onların düşünsel 
ve hayati manada zemin/ eksen kaymasına 
uğradıklarını bu nedenle tevhit çağrısının 
yenilenmesi ve bu çerçevede gelen yeni el-
çiye de itaat edilmesi gerektiğini ferman bu-
yurdu. Bu, Allah’ın, insanoğlunun yaratılma 
gerekçesi olan ubudiyetin sırf kendisine ya-
pılmasını sağlama yolunda bir müdahalesi ve 
İbrahim, İsmail ve muhtemelen peşlerinden 
gelen diğer elçilerden sonra ifsat olan top-
luma, habersiz olmaktan kaynaklanabilecek 
bahanelerini de ortadan kaldırmak adına 
yeniden -tabir caizse- resetleme ve haber-
dar etme iradesiydi. Allah onlara -günümüz 
moda deyimi ile- yeni bir format atmış böy-
lece yepyeni bir ümmet oluşturmuştu. İnanç 
ve sosyal hayatlarında düzenleme yaptığı ve 
haliyle bu düzenlemeyi kabullenen o insan-
lara gönderdiği bu elçisi için andolsun, sizin 
için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı 
çokça zikredenler için Allah’ın Rasûlü’nde güzel 
bir örnek vardır (33/21) diyerek onları bu el-
çiye bağlılık ve teslimiyete teşvik etmişti.

Esasen aynı şekilde günümüzde yaşayan her 
mü’min de, Kur’an’da peygamberlerle ilgili 
bildirilen her şeyi dikkatle inceleyerek, on-
ların hayatlarını, gösterdikleri güzel ahlak 
örnekliklerini ve çağırdıkları tevhit davetini 
idrak etmek durumundadır. Değilse geçmiş 
peygamberler ve ümmetlerinin yaşadıkları-
nın benzerlerini yaşamak durumunda kala-
bilirler. Zaten Allah da Kur’an’da, peygamber 
kıssalarının temiz akıl sahipleri için ibretler 
içerdiğini bildirmekle bu inceliğe dikkat çe-
kiyor olsa gerektir: Onların kıssalarında temiz 
akıl sahipleri için ibretler vardır (12/111). 
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İslam dininin aslı, esası, imanın temeli 
ve başı Allah’ı tevhid etmektir. Bunun için 
Rasûller gönderilmiş, Muhkem ve Mübin 
kitaplar indirilmiştir. Yüce Allah(c) şöyle 
buyurur: “Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve 
hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haber-
dar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, 
sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan 
başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı 
açıklanmış bir kitaptır. “De ki: Şüphesiz ben 
size Allah tarafından gönderilmiş bir uya-
rıcı ve müjdeleyiciyim.”(1) İşte bu tevhid 
kelimesi “Lâ ilâhe illallah”ın anlamıdır. Va-
hiy temeline dayanan ilahî dinlerin adı olan 
İslam’ın aslı da Allah’tan başkasına ibadet 
etmemek, arzu, çıkar ve bid’atlere göre değil 
ancak Rasûlün getirdiği şeriata/ölçülere göre 
ibadet etmektir.

İnsanlık ne zaman ki Allah tarafından be-
lirlenmiş olan bu ölçüleri bozmuş, hiçbir 
sapma göstermeden yürünmesi gereken 
“sırat-ı mustakim” olan yolunu, “elleri ile 
yaptıklarından” dolayı kaybetmiş ve yürü-
me imkânından mahrum kalmışsa, melek-
lere insanın yaradılışı hakkında “Ben sizin 

1 Hud 11/2
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bilmediğiniz pek çok şey bilirim”(2) diyen 
Yüce Allah, insanlığa rahmet ve yol gösterici 
olarak en büyük nimet olan vahyi, peygam-
berler aracılığıyla göndermiştir.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor ki:  
“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygam-
berlere, ‘Şüphesiz ki Allah’tan başka hiçbir 
ilâh yoktur. Öyleyse Allah’a ibadet edin’ diye 
vahyetmişizdir.”(3) 

1- Varlık Tasavvuru: “İnsanın, Gerçekliği-
ni Hakikat Olarak Algılaması”

İnsan ile varlık ilişkisinde, kişi için en önemli 
unsur kişinin varlığa ait tasavvurlarıdır. Var-
lığın bir parçası olarak 
insanın bizzat kendisine, 
yine anne rahmine düş-
tüğü ilk andan hayata gö-
zünü açtığı ve yaşam alanı 
olarak varlığını devam et-
tirdiği tabiata (kâinat) ve 
insanın fıtratında mevcut 
bulunan ve o’nun varlığı 
ve hakikatiyle ilgili bir 
arayışa sürükleyen, varlı-
ğı var eden Allah’a ait ta-
savvuru onun yaşamının 
tamamını şekillendiren 
gerçekliğidir. Bu gerçek-
liğin hakikate uygun olup olmaması; haki-
katte (varlığa, eşyaya, sünnetullaha) etkisi 
olmamakla beraber, kişinin bizzat yaşamın-
daki tüm değerler manzumesini etkileyerek, 
yürüyecek yolun hakikatini belirler.

Örneğin gece karanlığında bir odanın köşe-
sinde duran bir urganı yılan sanan biri için, 
algısında gerçek bir yılan korkusu ve bu 
korkuya dayalı duygular oluşur. Bu urganın 
o kimsede oluşturduğu yılan imajı,  gerçek 
yılan etkisi olacak ve oda aydınlanıp urganın 
hakikati ortaya çıkmayana kadar bu sahte 
gerçeklik onun hakikati olacaktır.

2 Bakara 2/30

3 Enbiya 21/25

Varlıkla ilgili tasavvurlardan en önemlisi Al-
lah tasavvurudur. Şüphesiz ki zedelenmiş bir 
Allah tasavvuru insanı varlık içindeki yerin-
den ederek telafi edilemeyecek mutlak bir 
zulüm ortaya çıkaracaktır. Ontolojik anlam-
da varlık hiyerarşisi doğru tasavvur edilme-
diğinde, yaratan Allah yerinden edilerek ye-
rine yaratılmış putlar (her türlü nesne, para, 
mal, makam vb) konulabilecektir.

Her şeyden önce insanlık varlığı iki kategori-
de değerlendirmiştir:

Sonradan olmuş, yoktan var edil-a) 
miş/yaratılmış, nitelik verilmiş olan (kâinat/
âlemler)

Bu var edilmiş/ya-b) 
ratılmış olan sistemi var 

eden/yaratan, nesnel nite-
likten münezzeh, Vacibu’l-
Vücûd olan Allah. 

Varlıkla ilgili yapılması 
gereken bu tasnifinde so-
run yaşamamış olan insa-
noğlu, Allah’ın insana ve 
varlığın akışına ya da ana, 
anın içindeki akışa mü-
dahil oluşundaki aktifliği 
konusunda ciddi tasavvur 

sorunları ile yüz yüze gelmiştir.

“Eğer onlara: ‘Gökleri ve yeri kim yarattı? 
Güneş’i ve Ay’ı kim hizmetinize amade kıl-
dı?’ diye sorarsanız elbette ‘Allah’ diyecek-
lerdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu gerçekten 
uzaklaştırılıyorlar?”(4) 

“De ki: ‘Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), 
bu dünya ve içinde bulunanlar kimindir?’ 
Onlar da ‘Allah’ındır’ diyecekler. ‘O halde 
hiç düşünüp ibret almaz mısınız!’ de. ‘Yedi 
kat göklerin Rabbi ve o büyük arşın sahibi 
kimdir?’ de.  Onlar, ‘Yine Allah’tır’ diyecekler. 
‘Şu halde siz Allah’tan korkmaz mısınız!’ de. 
‘Eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülk 
ve tasarrufu/idaresi kendisinin elinde olan, 

4 Ankebut 29/61

“ŞİRK, BU ÜMMET 

ARASINDA GECENİN 

KARANLIĞINDA, SİYAH 

KAYANIN ÜSTÜNDEKİ 

KARINCANIN AYAK 

SESİNDEN DAHA 

GİZLİDİR.” 

(HADİS-İ ŞERİF)
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her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi 
korunmaya/himayeye asla muhtaç olmayan 
kimdir?’ de. Onlar, ‘Allah’tır’ diyecekler.”(5)

2- Nasıl Yaşaması Gerektiğini Unutmak: 
Şirkin Kurumsallaşması

“Bir Çift Yürek” adlı romanda yazar Marlo 
Morgan’ın Avustralya’daki gerçek insanlar ka-
bilesi Aborjinler arasında geçirdiği dört aylık 
macerada, yaşlı kişi soylu Kara Kuğu arasında 
geçen diyalogu şöyle anlatmaktadır: Onlara, 
“İsa (as)’nın adını duydunuz mu?” diye sor-
dum. “Elbette ki duyduk” dediler. Misyoner-
ler öğretmişti: “İsa, Tanrı’nın oğludur. Bizle-
rin en büyük ağabeyidir. 
Tanrısal birliğin insan 
formuna girmiş halidir. 
O, en büyük saygıyı hak 
edendir. Bir’lik çok yıllar 
önce yeryüzüne inmiş 
ve mutantlara (beyaz 
adama), unuttukları bir 
şeyi, nasıl yaşamaları 
gerektiğini anımsatmış-
tır. İsa, Gerçek İnsanlar 
Kabilesi’ne gelmemiştir. 
İstese elbette gelirdi, biz 
gene buradaydık, ama 
mesajı bizler için değil-
di. Bize gerekli değildi, 
çünkü bizler nasıl yaşamamız gerektiğini 
unutmamıştık. Bizler zaten O’nun gerçeğini 
yaşamaktaydık. Bizler için” diye devam etti, 
“Birlik bir şey değildir. Mutantlar, biçimlere 
çok bağlılar. Görünmeyen ve biçimi olmayan 
bir şeyi kabullenemiyorlar. Tanrı-İsa-Birlik 
bizler için şeyleri çevreleyen bir öz veya şey-
lerin içinde var olan bir şey değildir, O, her 
şeydir!”

Allah tasavvurunu zedelemiş olan insan, var-
lığın akışını ve içinde bulunduğu birbirini 
destekleyen ahengi bozacaktır. Yaşam ala-
nımızda olsun olmasın varlığın kendisi bir 
hakikatle, hikmetle yaratılmış olmasından 

5 Mü’minun 23/84-89, ayrıca Yunus 10/31

dolayı birbirleriyle rekabet eden unsurlar de-
ğil birbirini destekleyen tek bir hedefe doğru 
akan bir oluşu sergilemektedir. Doğal olarak 
varlığın bu işleyişinin farkına varmayan insan 
ya Tanrı’yı ya kendini ya da tabiatı nesneleş-
tirip tahrip etme yetkisini kendine verebilir. 
Dolayısıyla bu insanın kurgulayacağı yaşam 
düzeninin de adaletsizlik bir adalet gibi ka-
bul edilip, insanlar arasında sınıflar teşekkül 
edecek, düzenli bir zulüm kaynağı olacakla 
kalmayacak sistem içinde zulmü oluşturan 
ve zulme maruz kalanların tamamı vicdan-
dan gelen itiraz sesine sağır hale gelip bu 
durumu normal bir vakıa olarak değerlen-

dirmeye başlayacaktır.  
Neticede sistem için-
deki unsurlar arasında 
devamlı bir gerginlik 
ve huzursuzluk olu-
şacağından, insanlığın 
devamlı bir “bulantı”ya 
mahkûm olacağını “na-
sıl yaşamaları gerek-
tiğini unuttuklarını” 
ifadesiyle dile getir-
miş, bu zulüm onları 
tamamen kuşatınca da 
Allah’ın müdahalesinin 
kaçınılmazlığını hatır-

latmıştır.

Kur’an-ı Kerim, yaratılış gayesi tevhid ile 
Allah’a ibadet etmek(6) olan insanlığın gaf-
lete düşerek ve Allah tasavvurunu zedele-
yen şirke bulaşmasını Lokman’ın (as) diliyle 
oğluna verdiği nasihatte: “Ey oğulcuğum! 
Allah’a eş koşma, doğrusu eş koşmak büyük 
zulümdür”(7) diyerek tanımlamıştır. 

Yine Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de: “…Kim 
Allah’a ortak koşarsa, Allah ona cenneti 
muhakkak haram kılmıştır. Onun barına-
ğı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı 

6 Zariyat 51/56

7 Lokman 31/13

ALLAH’IN KENDİSİNE 
ORTAK KOŞMA 

DIŞINDAKİ BÜTÜN 
GÜNAHLARI AFFEDECEĞİ 

MÜJDESİ, TEVHİDİN 
ALLAH’IN EN BÜYÜK 
VE EN ÖNEMLİ EMRİ, 
ŞİRKİN DE EN BÜYÜK 
GÜNAH OLDUĞUNUN 

EN AÇIK DELİLİDİR.
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yoktur”(8) uyarısında bulunarak şirkin vaha-
metini hatırlatmıştır.

Şirkin zulüm diye adlandırılmasının sebebi, 
zulmün aslının, bir şeyi olması gereken yerin 
dışına koymaktan kaynaklanmaktadır. Şirk 
ise, ibadetin yöneltilmesi, yapılması gerekli 
olandan başkasına yöneltmektir. Bu ise en 
büyük zulümdür. Çünkü ibadeti layık olan-
dan başkasına yönelten kişi yaratan ile yara-
tılanı, güçlü ile zayıfı ve her şeyden aciz olanı 
eşit tutmuş olur. 

Mevlana insanın yaratılış amacını ve Allah 
nezdindeki değerini açıklamak için, bir şeyi-
ni unuttuğu söyleyen birinin ifadesini bahane 
ederek: “Dünyada unutulmaması gereken bir 
şey var. Her şeyi unutsan da onu unutmasan 
korku yok. Fakat her şeyi yerine getirsen, ha-
tırlasan, unutmasan da onu unutsan hiçbir 
şey yapmamış olursun. Hani bir padişah seni 
belli bir iş için bir köye yollasa, sen de gitsen 
de o işten başka yüzlerce iş basarsan, hangi 
iş için gittiysen onu yapmadın, başarmadın 
ya, hiçbir iş başarmamış sayılırsın. Şu halde 
insan dünyaya bir tek iş için gelmiştir, mak-
sat odur. Onu başarmadı mı, hiçbir iş başar-
mamış demektir. “Gerçekten de biz, emaneti 
göklere, yeryüzüne ve dağlara arz ettik. Der-
ken onlar, onu yüklenmekten çekindiler ve 
ondan korktular ve o emaneti yükledik insa-
na.  Şüphe yok ki insan çok zalim oldu, çok 
bilgisiz bir hale geldi.” O emaneti göklere arz 
ettik, kabul edemedi. Bir bak da gör, gökler-
den aklı şaşırtan ne işler meydana gelmede. 
Taşları l’âl, yakut yapıyor; dağları altın, gü-
müş madeni haline getiriyor. Bitkileri, yeryü-
zünü coşturuyor, diriltiyor, ölümsüz cennete 
döndürüyor. Yeryüzü de tohumları benim-
siyor, meyveler veriyor, ayıpları örtüyor, an-
latılmasına imkân bulunmayan yüz binler-
ce şaşılacak işler başarıyor, şaşılacak şeyler 
meydana getiriyor. Dağlar da çeşit çeşit ma-
denler veriyor. Bütün bunları yapıyorlar, ya-
pıyorlar amma onlardan o bir tek iş meydana 

8 Maide 5/72

gelmiyor da o tek işi insan görüyor, başarı-
yor, “And olsun ki Âdemoğullarını ululadık” 
dedi, “Göğü, yeri ululadık” demedi. Şu halde 
insanın elinden bir iş geliyor ki ne göklerin 
elinden geliyor o iş, ne yerlerin, ne dağların. 
O işi de gördü mü, onda ne zalimlik kalıyor, 
ne bilgisizlik. Amma sen, o işi görmüyorsam 
bunca iş görüyorum ya dersin; dersin amma 
seni öbür işler için yaratmadılar ki. Bu, şuna 
benzer: Padişahların hazinelerinde bulunabi-
len, değer biçilmez bir çelik Hint kılıcını tut-
muşsun da kokmuş öküz etine satır olarak 
kullanıyor, sonra da boşu boşuna bırakma-
dım ya, böylesine bir işe kullanıyorum onu 
diyorsun…”(9) açıklamasıyla ifade etmiştir.

İnsanın yaptığı eylemlerin doğru karşılık bu-
labilmesinin öncelikli şartının Allah’ı hakkıy-
la takdir eden bir iman ile kendisine yükle-
nen “emanetin” sorumluk bilincine varması, 
emanetin gerçek sahibi olan Allah’ı hayatın 
merkezine koyup, bir işi yapmadan önce 
kendisine “Acaba Allah yapacağım bu işte 
benden nasıl hareket etmemi ister?” sorusu-
nu sorduktan sonra gereğine göre eylemde 
bulunmasıdır. Aksi halde yapılan eylemler 
ne kadar güzel ve çok olursa olsun dünyada 
bir karşılık görse de ahiret hayatında bir de-
ğeri olmayacaktır.(10) 

3- Kur’an’da Şirke Açılan Kapı: “Allah’ı 
Hakkıyla Takdir Edememe”

“Şirk, bu ümmet arasında gecenin karanlı-
ğında, siyah kayanın üstündeki karıncanın 
ayak sesinden daha gizlidir.”(11) uyarısında 
bulunan Hz.Peygamber (s) aslında insanın 
(Müslümanlar da dâhil olmak üzere) Allah 
tasavvurunun rahatlıkla bozulabileceğinin 
uyarısını da yapmış bulunmaktadır. Nitekim 
Yüce Allah “büyük zulüm” olarak tanımladı-
ğı şirke bulaşan insanın bu duruma düşmesi-
nin temel sebebinin, “Allah’ın kadrini gereği 

9 Mevlana Fihi Ma-fih 4. bölüm 1. paragraf

10 Nur 24/39-40

11 Ahmed bin Hanbel, Müsned, c.4, s.403
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gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, 
mutlak güç sahibidir.”(12) 

“Ama onlar, Allah’ı hakkıyla takdir edemedi-
ler, O’na lâyık tazimi göstermediler. Hâlbuki 
bütün bir dünya kıyamet günü O’nun avu-
cunda, gökler âlemi de bükülmüş olarak eli-
nin içindedir. Böyle bir azamet ve hâkimiyet 
sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortak-
lardan yücedir, münezzehtir.”(13) âyetleriyle 
beyan etmektedir. 

Kuran, müşriklerin de Yüce Allah’ın Hâlık/
yaratıcı, Müdebbir/işleri çekip çeviren ve 
yine Râzık/rızık veren olduğuna dair ikrar 
ettiklerini(14) ancak insanların zedelenmiş 
Allah tasavvurdan dolayı; Allah’a yakınlık ve 
şefaat talep etmek maksadıyla, putlara, me-
leklere, peygamberlere, salihlere, aya, güneşe 
ve yıldızlara vb nesnelere dua edip taptıkları-
nı, yine Allah’a çocuk isnat ettiklerini tarafı-
mıza bildirmektedir(15). Hz. Peygamberin (s) 
yukarıdaki uyarısını da dikkate alacak olur-
sak bu sorunla herkesin karşı karşıya kalabi-
leceğini kolaylıkla söyleyebiliriz. 

Nitekim Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de be-
lirtmiş olduğu: “Hiçbir konuda, Allah dilerse/
inşaallah demeden ‘Ben yarın mutlaka şöyle 
şöyle yapacağım’ deme! Bunu unuttuğun 
takdirde Allah’ı zikret ve: ‘Umarım ki Rab-
bim, doğru olma yönünden beni daha isabet-
li davranışa muvaffak kılar’ de”(16)  âyetinin 
nüzul sebeplerini dikkate alacak olursak 
peygamberlerin bile bu konuda tebliğlerinde 
çok dikkatli olmasının gerekliliği anlaşılacak-
tır. Görevleri toplumlarının bozulmuş Allah 
tasavvurlarını düzelme olan peygamberler, 
kendilerinin inanılması ve inkâr edenlerin hi-
dayet bulması telaşı ve üzüntüsünden dolayı 

12 Hacc 22/74

13 Zümer 39/67

14 Yunus 10/31, Mu’minun 23/84-89

15 Zümer 39/3, Yunus 10/18, Fussilet 41/37, Al-i İm-
ran 3/80, Maide 5/116, İsra 17/57, Necm 53/19 vb. 
âyetler

16 Kehf 18/23-24

yapmış oldukları bazı eylemler ya da söyle-
miş oldukları sözler toplumun Allah’ı takdir 
etme konusundaki tasavvurlarına olumsuz 
etkide bulunulması halinde Allah olaya biz-
zat müdahil olarak düzeltilmişlerdir.(17) 

Esbab-ı nüzullerde bu konuda “Yahudilerin 
akıl vermesiyle Kureyş müş rikleri Hz. Pey-
gamber (s)’e ruh, Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn 
hakkında sordukların da “inşaallah” demek-
sizin “Size yarın cevap veririm” buyurmuş ve 
bir rivaye te göre 15 gün, başka bir rivayete 
göre 40 gün, bir üçüncü rivayete göre de 3 
gün vahiy gelmemiş ve Hz. Peygamber bu 
sebeple çok zor durumda kalmıştı. İşte bu 
âyetler de bu hadise üzerine nazil olan âyetler 
cümlesindendir”(18) denmektedir.  

Buradaki temel sorun bir Peygamberin hele 
kendisi “cinlenmekle”, “sihirbazlıkla”, “şair-
likle” hele hele vahyi kendisinin yazdığıyla 
suçlanırken, muhataplarında “Peygamberin 
emrinde olan bir Allah” tasavvuru oluştur-
maması, yine kendisine yapılan iftiralara 
haklılık payı doğurmaması için bu durumun 
düzeltmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Nitekim 
İbn İshak’ın bu konudaki naklinde, Cib-
ril (as)’in, Hz. Peygamber’e (s) sorulanların 
(ruh, Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn) cevabını 
getirdiğinde O’nun (s) içine düştüğü sıkın-
tıyı: “Ey Cibril, bize gelmedin ve biz senin 
hakkında su-i zanda bulunduk” ifadesiyle 
dile getirdiğini, ancak Cibril’in de: “Rabbi-
nin emri olmadıkça biz (meleklerden olan 
elçiler) inmeyiz. Önümüzde ve arkamızdaki 
bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların 
arasındakiler hep O’na aittir. Senin Rabbin, 
hiçbir şeyi unutmaz”(19) âyetini de okuduğu-
nu bildirmektedir. Adeta peygamber de ol-
san “Allah’ı hesaba katmadan” asla bir karar 
verme uyarısında bulunmuştur. 

17 Yunus (as) örneği için bak: Enbiya 21/87                           

18 İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, 5/145; Alûsî, 
Ruhu’l-Meani, 15/247; İbnu’l-Cevzî, Zadu’l-Mesir, 
5/127

19 Meryem 19/64
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Yine Allah (c) Kur’an’da anlatılan ilk kıssa-
da yaşamın her anına ve olayına “Allah’ın 
müdahil olduğunu” bu sebeple O’nu hesaba 
katmadan asla bir işe bulaşmayın uyarısını 
“bahçe sahipleri” üzerinden tüm insanlığa 
yapmaktadır: “Biz tıpkı o bahçe sahiplerini 
sınadığımız gibi, bunları da sınadık. Onlar 
sabah erken mahsulü devşireceklerini yemin-
le pekiştirip kesin söylemiş (inşaallah deme-
miş), Allah’ın iznine bağlamamışlardı. Ayrıca 
fakirlerin payını da düşünmemişlerdi.”(20)

Sonuç

“De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden 
kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi 
kesmeyin. Şüphesiz ki Allah, bütün günah-
ları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.”(21)

“Şu muhakkak ki Allah, kendisine şirk ko-
şulmasını affetmez, ama bunun dışındaki 
diğer günahları dilediği kimse için affeder. 
Kim Allah’a ortak icat ederse müthiş bir iftira 
etmiş, çok büyük bir günah işlemiş olur.”(22) 

Allah’ın kendisine ortak koşma dışındaki 
bütün günahları affedeceği müjdesi, tevhidin 
Allah’ın en büyük ve en önemli emri, şir-
kinde en büyük günah olduğunun en açık 
delilidir. O halde insanlığın en büyük prob-
lemi doğru bir Allah tasavvuruna sahip olup 
onun devamlılığını koruması, gerçek gafletin 
Allah’ı unutmak olduğunu bir an olsun ak-
lından çıkarmamasıdır denebilir. 

Kur’an’ın neredeyse her sayfasında, şirke bu-
laşmış ya da şirke doğru kayabilecek insan 
tasavvurlarını onarmak ve zedelenmiş tanrı 
tasavvurlarını tevhidî inanca uygun hale ge-
tirme maksadıyla geçmiş ümmetlerin hatala-
rından örnekler sunularak muhatabın aklı-
na, mantığına vicdanına hitap ederek doğru 
bir Allah tasavvuru oluşturma çabasındaki 
âyetlerle karşı karşıya kalmaktayız: “Ey insan-

20 Kalem 68/17-18

21 Zümer 39/53

22  Nisa 4/48, 116

lar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak 
verin: Sizin Allah’tan başka yalvardığınız bü-
tün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da, bir 
sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan 
bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamaz-
lar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan 
da kovalayan da ne kadar güçsüz!”(23)

“De ki: O, Allah’tır; eşsiz benzersiz bir tektir. 
Allah Samed’dir. O doğurmamıştır ve doğu-
rulmamıştır.  Ve hiçbir şey O’na asla denk ve 
benzer olmamıştır.”(24)

Kur’an’ın tüm bu çabası aslında yaratılış ga-
yesine uygun olarak kendisine verilmiş olan 
ve “Rabbul âlemin” olan Allah’ı doğru bir şe-
kilde tanıyıp, doğru şekilde kulluk yapması 
maksadıyla verilmiş olan İlahi sıfatlarını kul-
lanabilme kabiliyeti oluşturmaktır. Çünkü 
insan Allah ile arasındaki ilişkiyi yanlış kur-
duğunda, kendisine verilen bu sıfatları ken-
dinden bilerek adeta kendini tanrılaştırma 
eğilimine girer.(25) 

Kur’an insana adeta, “sana verilmiş olan şu 
emanetlere sahip çık, verilmiş olan imkânı 
doğru kulan ve sen sen ol şirke asla yaklaş-
ma” mesajını vermektedir. “Onların çoğu 
Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar. Yoksa 
Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir 
azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında 
olmadan kıyametin ansızın gelip çatmaya-
cağından emin mi oldular? Ey Rasûlüm! De 
ki: İşte benim yolum budur! Ben insanları 
Allah’ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yolu 
ile değil, delile dayanarak, idraklerine hitab 
ederek dâvet ediyorum.  Ben de, bana tâbi 
olanlar da böyleyiz. Allah’ı bütün eksiklik-
lerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden 
değilim.”(26)



23  Hacc 22/73

24  İhlas 112/1-4

25  Alak 96/6-7

26  Yusuf 12/106-108
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TEVHİD ve İNSAN

llah insanı yarattı, başıboş bırakmadı, en gü-
zel imkânlarla mücehhez kıldı. İnsanın hangi 

imkânını ele alırsak alalım; ona bir fiyat biçmek, 
bir maddi değere nisbet etmek mümkün müdür? 
Misal olarak, nefes alıp vermenin bir parasal kıy-
meti var mıdır? Fiziksel yapımızdaki herhangi bir 
azanın değeri olacak bir nesne var mıdır? Hava-
dan suya, bakmaktan görmeye, düşünmeden ko-
nuşmaya… yaşamsal fonksiyonlara paha biçmek 
hangi aklın kârıdır? Şüphesiz Allah, insanı en 
mükemmel bir şekilde yaratmıştır. İnsanı hakkıy-
la “değer”lendirecek olan da ancak Allah’tır. İn-
san, Allah’ın mucizelerinden bir mucizedir. İnsan 
muhteremdir; eşref-i mahlûkattır.

İnsanı, mükemmel bir donanımla tekrim eden 
Allah, yol aldığımız dünya hayatında, rahmeti-
nin gereği olarak, bizi her türlü yol kazasına karşı 
uyaran rehberler de göndermiştir. Bu rehberler, 
düşünsel ve yaşamsal hayata ışık tutan, karan-
lıklardan aydınlığa, zulumattan nura davet eden 
Peygamberlerdir. Peygamber halkasının ilki Hz. 
Âdem’den (as), sonuncusu Hz. Muhammed’e (s) 
kadar gelen bütün peygamberlerin mesajı hep 
aynı olmuştur: Tevhid. Yolunu şaşırmış, yoldan 
çıkmış ve hedefinden sapmış kavim ve topluluklar 
Tevhide, yani “Allah’tan başka ilah yoktur”a da-
vet edilmiştir. Bu daveti genel olarak toplumların 
yoksul, kimsesiz ve biçare kesimleri kabul eder-
ken, inisiyatif sahibi, varsıl ve lider konumundaki 
kesimler şiddetle reddetmiştir. Netice itibarı ile 
insan, iradesinin elverdiği kadarıyla tercihlerde 
bulunmakta, ya yücelerek “değer”lenmekte ya da 
alçalarak “değer”sizleşmektedir.

Tevhid,  “değer”li olarak dünyaya gelen insanı 
“değer”lendirmektedir.

Anlam itibariyle Tevhid, Allah’a hakkını vermektir. 
Allah’a hakkını vermek demek, hem rubûbiyette 
hem ulûhiyette ve hem de isim ve sıfatlarında 
O’nu tevhid etmek demektir.

“Allah’tan başka ilah yoktur” demek; kulluk bilin-
cine sahip olmayı ifade eder. Sadece O’na kulluk 
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etmek ve bu süreçte karşılaşılan her türlü so-
runun çözümünde sadece O’ndan yardım di-
lemek, hiçbir konuda O’na ortak koşmamak, 
O’ndan başka veya O’nunla beraber başkasına 
boyun eğmemek, korkuda ve ümid etmede 
O’na bağlanmak, O’nsuz bir an’ın bile olma-
ması gerekliliğine inanarak yaşamak, O’nun, 
yerleri ve gökleri yaratan,  öldüren ve yaşa-
tan, mülkün sahibi olduğundan gaflete düş-
memektir. Böylece bütün boyutuyla mü’min 
ve müslim olup, düzmece ilahlardan azad 
olarak, kalbindeki maddi ve manevi putlar-
dan arınıp, tutsaklığı oluşturan her ne kadar 
pranga varsa, tümünden kurtulup özgürleş-
menin adıdır Tevhid. 

Tevhidi, hayatının ekseni haline getiren-
ler, hem itikadi açıdan hem de ameli açıdan 
Allah’ın İpi’ne sarılmış olurlar. Bunlar, ku-
sursuz ve tam bir emniyet içinde, özgüvenle 
sorumluluklarının idrakinde yaşar. Allah’ın, 
üzerimizdeki hâkimiyetini esmasıyla bildiren 
tevhidi boyut “Lailahe illallah” boyutudur. 
Toplumsal yaşamda tevhidi oluşturacak boyut 
ise “Risâlet” boyutudur. Allah’ın buyruklarını 
insan yaşamında kâmil anlamda uygulamak, 
risâletin yani Peygamber’in yaşamı, ahlakı ve 
uyguladığı metodlarının örnek alınmasıyla 
imkân dâhilindedir. Aksi takdirde insan, tev-
hidin ruhuna muhalif yorumlarla, savaşlar 
içinde bertaraf olmaktan kurtulamaz.

Tevhidi anlamından uzaklaştırarak ifsad ede-
cek üç büyük tehlike vardır:

1- İnsanın Tutkuları 

Tutkular insanı tutuklar. Dar bir alana hapse-
der. Görme yetisini elinden alarak hakikatten 
mahrum bırakır. İnsanı sağırlaştırır. Haktan 
gelen çağrılara kapatır. Algılama, anlama ve 
anlamlandırma yetisini yok eder. İnsanın 
en büyük felaketi tutkularıdır. Birer felaket 
olan aşırı hırs, şiddetli arzu ve istek, insanı 
tevhid’den uzaklaştırır. Bu insanın “ilah”ı, Al-
lah olmaktan çıkar. Sahte tanrıların aldatma 
ve avutmalarıyla sarhoş olur. Bu tehlike gü-
nümüz dünyasında farklı form ve içeriklerle 
hep yaşanagelmektedir: Sanat, siyaset, sine-
ma, spor, müzik…

2- Ataların Geleneği

Atalardan kalma kültürel birikimlerin bir kıs-
mına atfedilen kutsiyet, zamanla tapınılan bir 
din mesabesine çıkarılmaktadır. Tevhid mü-

cadelesinde peygamberlerin en çok işittik-
leri karşı itiraz gerekçesi “biz atalarımızdan 
böyle gördük” şeklindeki gerekçedir. Atalar-
dan kalma ”değer”lerin en tehlikeli olanları, 
Haktan olmadığı halde, sureta Haktan olan 
“değer”lerdir. Hak suretindeki bir batıl, ba-
tıl suretindeki bir batıldan daha tehlikeli ve 
tahripkârdır. Münafıklar buna en güzel örne-
ği teşkil etmektedir.

3- İktidar Sahipleri

İktidarı ellerinde bulunduranlar maddi an-
lamda güç ve kuvvetin sahipleridir. Tarih-
te, iktidarı ellerine geçirenlerin yönettikleri 
halklara ne tür zulümler yaptıklarını ibretle 
okumak gerekir. İktidar sahiplerinin gücü 
kullanarak tevhidi, toplumsal arenada ifsad 
etme çabaları olmuştur hep. Bu daha çok, en-
direkt çabalarla ve örtülü olarak yapılmıştır. 
Böylece iktidarlarının devamını sağlamaya 
çalışmışlardır.

Muvahhid İnsan

Muvahhid tevhidi özümseyen kimsedir. İma-
nında ve amelinde uyumlu olandır. Kimlik 
ve şahsiyetini oluşturmuş, her türlü parça-
lanmışlıktan korunmuştur. Muvahhid bir 
bakıma uyum, ahenk ve barış adamıdır. Ken-
disiyle uyumludur en başta. Sonra tabiat ve 
kâinatla uyumludur. Bu uyum ve ahengi bo-
zacak beşeri unsurlarla savaşmaktan da geri 
durmaz asla. Hem savaşın hem de barışın 
adamıdır muvahhid. O dünyada bağımsız ve 
Allah’a dayanan bir şahsiyettir. Hiç kimseden 
korkmaz. Menfaat için zillete düşmez. Kimse-
ye dalkavukluk yapmaz.

Muvahhid insan dar kafalı değildir. Geniş bir 
perspektife sahiptir. Kendine saygı ile birlikte 
bütün varlığa karşı da saygılıdır. Bütün yara-
tıkları bir bütünlük içinde görür. Hiç kimse-
den korkmaz, cesurdur. Bu dünyada kalıcı 
olmadığından dünya sevgisine yer vermez. 
Kaybedecek bir şeyi olmadığından ölümden 
de korkmaz. Onun nazarında ölüm vuslat 
için bir kapıdır. Onun kafasında kıskançlık, 
hased ve hırs gibi bayağı tutkular yoktur. Zul-
me meyletmez. Adalet, tevhidin en belirgin 
izdüşümü olduğundan, hem kişisel yaşamın-
da hem de toplumsal yaşamındaki görünür 
vasfı adalettir.  
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iz ilahiyatçılar tevhidin hep felsefesini ya-
par, üzerinde anlaşamasak da, inanç ve 

ibadetlerde neyin tevhidi bozup bozmadığını 
anlatırız. Ama iş politikaya ve yönetim işleri-
ne geldiğinde çalıyı dolaşmayı tercih ederiz. 
Bu yazıda çalıyı dolaşmayı tercih ettiğimiz 
ve Müslümanların kerhen de olsa altında ya-
şamak durumunda oldukları yönetim konu-
sunda bir reel politiğinin olup olamayacağını 
sorgulamak istiyorum. Çünkü olabileceğini 
söyleyenler ile olamayacağını söyleyenlerin 
bundan dolayı ihtilafa düştüklerini, kamplara 
ayrıldıklarını, hatta birbirlerini suçlayarak ara-
larında rezerv koyduklarını görüyorum. 

Şüphesiz global olarak yüce Allah’ın yaptığı 
ile kulun yaptığı karşılaştırma kabul etmeye-
cek kadar farklıdır. Bunu ateist ve materya-
listler kabul etmese de, inancı olduğu halde 
vahyin kurallarının yerine beşerin kurallarını 
uygulamayı tercih edenler de kabul etmekte-
dir. Bununla beraber ikincisini uygulamanın 
kendilerine göre daha yararlı olduğunu dü-
şündükleri için tercihlerini ikincisinden yana 
yaparlar. Hatta bunlar arasında, sanki insanla-
rın hayatında uygulanıp yön vermesi için gön-
derilmemiş gibi, vahyin kurallarını çok yüce 
ve toplumun işlerine bulaştırılamayacak kadar 
kutsal görüp onlara saygı olarak uygulamanın 
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dışında tutulması gerektiğini düşünenler az 
değildir. Namazında niyazında olup, seküle-
rizme karşı yoğun bir mücadele verdiği halde 
bu şekilde düşünen sağcı, muhafazakâr ve de 
mukaddesatçı aydınlar ve yazarlar olduğunu 
biliyoruz.

Şüphesiz beşeri sistemlerden herhangi bi-
rinin vahyin alternatifi olabileceğine veya 
ona ihtiyaç bırakmadan yerini alabileceği-
ne inanmak, açıkça veya dolayı olarak yüce 
Allah’ı abesle iştigal etmekle yahut bilgisizle 
suçlamak anlamına gelir. Çünkü beşer aklı-
nın ürettiği şeylerin, hayatlarında kendileri-
ne yeterli olduğunu bildiği halde, vahiy in-
dirip ona uymakla onları yükümlü tutması 
ya gereksiz iş yapmak ya da yaptığı işin ne 
anlama geldiğini bilmemek olur. Yüce Allah 
ise bunlardan münezzehtir. Onun için başka 
her alanda vahyin söylediklerini yeterli gö-
rüp hayatın bütün işlerine yön veren hukuk 
alanında yetersiz görmek yüce Allah’ı suçla-
maktan başka bir şey olmaz. Örneğin faiz, 
zina ve içki yasağının gereksiz olduğunu dü-
şünmek ve kabul etmek yüce Allah’ın onları 
yasaklamakla yanlış yaptığını veya abesle iş-
tigal ettiğini söylemek olur. Allah’a inanan ve 
gereği gibi anlayan/takdir eden (6 Enam/91; 
22 Hac/74; 39 Zümer/67) hiçbir insan bunu 
kabul etmez. Onun için aklı başında bir Müs-
lümanın, vahyin öğretilerinin yerine beşeri 
öğretileri tercih etmesi ve bunun doğrulu-
ğuna inanması elbette İslam’ın kabul edeceği 
bir şey değildir. Onun için yüce Allah Yahu-
di, Hıristiyan ve Müslümanlara seslenerek 
bu şekilde davrananların kâfir, fasık, zalim 
olacaklarını (5 Maide/44-48) söyler.

İslam açısından işin gerçeği bu şekilde ol-
makla beraber bugün toplumun yaşadığı bir 
realite vardır. Bu gerçeği bilmediği ve karala-
yıcı yoğun propagandalarla Allah’ın hüküm-
leri uzun süre kendisine öcü gibi gösterildi-
ği için, toplumun büyük bir çoğunlukla bu 

sistemi istemediği veya sessiz yığınlar olduğu 
için istemiyor göründüğü realitesidir. Top-
lumda bu çelişki ve şaşkınlık o kadar açıktır 
ki yüzde şu kadarı İslam’a mensup olmaktan 
onur duyanların yine yüzde büyük çoğunlu-
ğu İslam’ın diğer adı olan Şeriattan öcü gibi 
ürkmektedir.  Bu realite karşısında Müslü-
manların, İslam’ın yönetim sistemini halka 
zorla dayatmak için elbette baskı ve zorlama 
yapacak halleri olamaz. Bu gerçek karşısında 
Müslümanlar, suya sabuna dokunmadan sis-
temin tümüne karşı muhalefetle mi yetinme-
li, yoksa örneğin; anayasanın değiştirilmesi 
veya yeniden hazırlanması konusunda bir 
reel politika mı sunmalı? Sunarsa ne olur?

Belirttiğimiz gibi Müslümanların karşısında 
iki yol vardır. Ya yönetim işlerinde, Peygam-
berlerin müşriklerle hiçbir konuda görüş-
mediklerini söyleyip inanç ve anlayışlarına 
aykırı bulduğu için hazırlanacak anayasanın 
nasıl olması gerektiği tartışmalarına da bu-
laşmadan, bildikleri yoldan kendilerine göre 
yaptıklarını ve yapacaklarını yapmaya devam 
edip, sistemin yapısı ve işleyişi konusunda 
bir şey söylemeden sadece tepkilerle ve mu-
halefetle yetinecekler,  ya da bu anayasının 
totaliter, militer, monarşik, ulusalcı, ayırım-
cı, vd. bir yapı yerine bütün vatandaşlar için 
daha özgürlükçü, daha adaletçi, daha eşitlik-
çi, daha hukuka uygun demokratik bir yapı-
da olması için yapabileceklerini yapacaklar. 

Birinci yolu seçenleri anlamak mümkündür. 
Çünkü kendilerine göre şirk sistemlerinin 
pisliklerine bulaşmadan ve suya sabuna do-
kunmadan yaşamak istediklerini açıkça or-
taya koymakta ve Peygamberlerin yolunu 
izlediklerini söylemektedirler. İkinci yolu 
tercih eden Müslümanların durumunun ise, 
sürece katılım sağlamaları nedeniyle şirke 
bulaşıp bulaşmadıkları, yahut yaptıklarıyla 
sistemi onaylayıp onaylamadıkları veya onu 
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meşrulaştırıp meşrulaştırmadıkları tartışıl-
maktadır. 

İkinci yolu tercih edenler yaptıklarının sis-
temi onaylamak veya meşrulaştırmak, ona 
biat etmek veya destek sağlamak olmadı-
ğını, aksine Allah’ın öngördüğü ve yerine 
getirilmesini istediği kurallardan oluşmasa 
da, yapılacak anayasanın daha adaletli, eşit-
likçi, özgürlükçü, hukuka uygun, ahlaklı ve 
insanca bir yapının oluşması için bir insan 
hakkı olarak gayret göstermek anlamına gel-
diğini, bunun İslam için daha çok ve daha 
rahat çalışma imkânı sağlayacağını söyleye-
rek en azından kötünün daha kötüye git-
memesi için bunun bir müdahale olduğunu 
söyleyerek, sürece katılım sağlamalarının 
normal olduğunu savunurlar. Üstelik örne-
ğin Mecelle’de yer alan “def-i mazarrat celb-i 
menfaaten evladır=zararı önlemek yararı 
sağlamaktan önce gelir), “iki kötüden birini 
seçmek kaçınılmaz olduğunda ehveni tercih 
edilir”, “tamamı elde edilemeyenin tümünü 
terk etmek gerekmez” gibi İslam hukukunda 
geçerli olan bazı kurallardan hareket ettikle-
rini düşünürler. Bunun İslam’ın tedric yönte-
mine de uygun olduğunu söylerler.

Sürece katılmayı reddedenlerin, bunu İslami 
duyarlılık, şirk düzenlerden uzaklık, bütün 
çabalarını Müslümanların bilinçlendirilme-
si adına yaptıklarında şüphe yoktur. Sürece 
katılım sağlamayı tercih edenlerin de bunu 
şirk düzenini onaylamak, desteklemek veya 
İslam’a alternatif kabul ederek onu onayla-
mak için yapmadığını, aksine genel olarak 
vatandaşların ve özel olarak Müslüman ha-
yatlarının görece daha adaletli, daha özgür, 
daha eşitlikçi, daha hukuka uygun, daha in-
sani ve daha müreffeh olması için yaptıkları-
nı söyleyebiliriz. Aksi halde sürece katılmayı 
reddedenlerin argümanlarını haklı çıkarmış 
ve şeytanın insanlar hakkındaki zannını doğ-

rulamış (34 Sebe’/20) olmaktadırlar. Her iki 
kesimden istisnalar her zaman saklıdır. 

Mesele, Arap baharından önce Mısır, Lib-
ya, Tunus ve Yemen’de uygulanan ve hala 
Suriye’de ve başka yerlerde uygulanmakta 
olup vatandaşlara göz  açtırmayan, daha ge-
çenlerde Türk Cumhuriyetlerinden birinde 
18 yaşına kadar gençlerin Cuma  ve Bayram 
dışında camiye gitmelerini bile yasaklayan 
ve eğitim öğretimden hukuka kadar uygula-
mada İslam’a geçit vermeyen dikta ve cunta 
yönetimleri altında mı, yoksa bütün vatan-
daşlara eğitim öğretimle, basın yayınla, vaaz 
ve irşadla davet ve eğitim yapmaya, sanat, 
ticaret ve örgütlenmeye kadar sınırlı da olsa 
hürriyet tanıyan demokratik yönetim altın-
da çalışmak mı daha avantajlıdır meselesi-
dir? Realitenin biraz daha görülebilmesi için 
mevcut durumu gözler önüne sermekte ya-
rar vardır.

Her iki yönetim şeklinin İslam olmadığında 
ve kendilerini korumak için her yola baş-
vurduklarında şüphe yoktur. Her ikisinin 
altında yaşayan bireylerin değerlerini törpü-
leyip onlara kendi değerlerini benimsetmek 
ve uyumlu vatandaşlar haline getirmek için 
her yolu kullandıklarında da şüphe yoktur. 
Ancak biri vatandaşların inançlarına göre 
eğitim öğretim, örgütlenme ve çalışma hak-
kı gibi demokratik haklarını elinden alırken, 
diğeri bir yere kadar da olsa onlara bu ser-
bestiyi tanımaktadır. Bu farkı görmek için 
Baas partilerinin yönettiği adı geçen ülkelere 
ve 27 Mayıs darbesinden, 28 Şubat’a kadar 
darbe dönemlerinde Türkiye’de yapılan uy-
gulamalara, bir de Amerikasından, Avrupası-
na ve Avusturalyasına kadar batı ülkelerinde 
Müslümanların ve başkalarının, söylediğim 
alanlarda çalışmasına serbestlik tanıyan de-
mokratik yönetimlere bakmak yeterlidir. 
Acaba Libya, Mısır, Tunus, Suriye, Yemen vd. 
dikta yönetimlerinin egemen olduğu ülkeler-
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de yaşamak ve İslam için çalışmak mı daha 
çok mümkündür, yoksa bu hakları vatandaş-
larına görece tanıyan demokratik ülkelerde 
yaşamak ve çalışmak mı daha çok mümkün-
dür? 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı ve 
katsayı adaletsizliği sebebiyle ülkesinde oku-
ma hakkı ellerinden alınan öğrencilerin, bir 
batı ülkesinde en azından okuyabildiklerini 
ve çalışabildiklerini biliyoruz. Buna rağmen 
bir kesimin her iki yönetim şekli arasında 
farkın olmadığını ve şirkten selametin bulaş-
mamakta olduğunu söyledikleri bilinmekte-
dir.

Bunları her iki yönetim şeklini İslam’la kar-
şılaştırarak söylemediğim herhalde tahmin 
edilmektedir. Sadece şu anda dünya gene-
linde Müslümanların yaşadığı realite olarak, 
altında yaşamaya mecbur kaldıkları bu yöne-
timleri birbirleriyle karşılaştırarak söylüyo-
rum. Bunların yerine Müslümanların şiddete 
başvurmak ve baskı yapmak dışında, eğitim 
öğretim, anlatım, örgütlenme, sanat, ticaret, 
siyaset, basın yayın,  gibi her türlü imkanı 
ve yolu kullanarak kendi inançlarını hâkim 
kılmak için çalışmalarının, inançlarının ge-
reği olduğunu da vurgulayarak söylüyorum. 
Her iki yönetim şeklinin İslam olmadığını ve 
onları İslam gibi benimseyerek, ona alterna-
tif olarak kabul edenlerin İslam’la ilgilerinin 
kalmayacağını da bilerek söylüyorum. 

Bütün bunlara karşın, zaruretleri görmeden 
yahut vahyi toplumda egemen kılmanın bü-
tün imkanları kullanarak yapılacak eğitim, 
öğretim, tebliğ ve davetle, kısaca ancak bir 
tedric yöntemiyle olabileceğini dikkate alma-
dan Müslümanların reel politiklerinin ola-
mayacağını söylemek ne kadar isabetli olur? 
Yoksa sayın Hayrettin Karaman hocamızın 
“Zaruretleri devreye sokmayan, sokanlarla uğ-
raşan kimseler bir çeşit intihar teşvikçileridir. 
Doğru olan davranış, bir yandan hak nizamı 
kurmak için durmadan çalışmak, bir yandan da 

gemiyi batırmadan su yüzünde kalmaya gayret 
etmektir” (Hayrettin Karaman, Faizin Tozu Ve 
Enflasyon Farkı, Yeni Şafak, 24 Kasım 2001) 
dediği gibi bir yol mu izlenmelidir? Sürüden 
hep ayrı yürüyenleri bir yana bırakarak söy-
lüyorum; Müslümanların izleyebilecekleri 
ortak bir politika belirlemek için danışmanın 
olmadığı, başı çekenlerin veya temsilcileri-
nin bir araya gelip ortak bir yol belirleme-
diği sürece, iki yoldan birini tercih edenleri 
ötekileştirmek, tevhit yolundan saptıklarını 
ve şirk sistemlere lojistik destek sağladıkları-
nı, yahut İslam’ın gözlerden uzak kalmasına 
hizmet ettiklerini söyleyerek suçlamak olsa 
olsa yine H.Karaman hocamızın “Her biri 
kendi tarafına çektiğinde (yalnız kendi dediğinin 
olmasında ısrar ettiğinde) asla birlik gerçekleş-
mez, düşmanı bırakıp kendi parçası ile savaş-
mak gibi bir hamakat ve vehamet devreye girer” 
(H.Karaman, Yorumda Çoğulculuk, İslam’da 
Birlik, Yeni Şafak, 1 Aralık 2011) dediği gibi 
bir durum olup ne Müslümanların birlik ve 
beraberliğine ne de tevhit inancının anlaşılıp 
kökleşmesine hizmet eder.
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mam Ca’fer-i Sâdık, Allah’ın vahdaniy-
yeti üzerinde çeşitli yanlış görüşlerin 

ileri sürüldüğü bir çağda yaşamıştır. Bu de-
virde birtakım insanlar, Allah’ın eli, yüzü ve 
insan gibi sureti ol duğu vehmine kapılmış-
tır. İmam Ca’fer, böylelerine hakikati anlatıp 
ve doğru yolu göstermeye çalışmıştır.1

Günümüzde Ca’fer es-Sâdık hakkında ge-
niş ve kapsamlı bir eseri kaleme alan Meh-
met Atalan, İmam Cafer’in fikirleri üzerin-
de dururken, öncelikle Ca’fer es-Sâdık’ın 
Kitabu’t-Tevhid adlı eserinden faydalan-
mıştır. Kitabu’t-Tevhid Ca’fer es-Sâdık’ın 
en önemli eseridir. Bu eser, Mufaddal’dan 
rivayet edildiği için Tevhidu’l-Mufaddal 
adıyla da anılmaktadır. Meşhed, Tebriz ve 
Kâzimiye kütüphanelerinde çeşitli nüshala-
rı bulunan bu eser, Fahreddin et-Türkistanî 
tarafından 1065’de Farsça’ya çevrilmiştir. 
Âmilî, Meclisî, Seyyidü’l-Ehl, Muhammed 
Hüseyin Muzaffer, Muhammed Ebû Zehra, 
Gölpınarlı ve Fuat Sezgin bu eserin Ca’fer 
es-Sâdık’a ait olduğunu kabul etmektedir. 
Çünkü bu eserde Mufaddal b. Ömer’e yaz-
dırılan meseleler diğer kaynaklarda Ca’fer 
es-Sâdık’a ait olarak gösterilen fikirlerle tam 

1 Muhammed Ebu Zehra, İslamda Fıkhı Mezhepler 
Tarihi.
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bir uyum içerisindedir. Onun çevresi ve ilmî 
çalışmaları dikkate alınırsa bu eserin ona ait 
olma ihtimali büyüktür. 

Kitâbu’t-Tevhîd Kâzım Muzaffer tarafından 
tahkik edilerek, Beyrut’ta 1983 yılında ba-
sılmıştır. Bu eserde Mescid-i Nebevî’de İbn-i 
Ebi Evca’ gelip Mufaddal b. Ömer’e sorular 
sormuş, Allah ve Rasûlü hakkında münakaşa 
etmiştir. Daha sonra da Mufaddal b. Ömer, 
Ca’fer es-Sâdık’a İbn-i Ebi Evca’ın sorularını 
sorarak, Ca’fer es-Sâdık’tan zındıklarla mü-
nazaraların nasıl yapılacağına dair bir şeyler 
yazdırmasını ister. Ca’fer es-Sâdık bu dersleri 
tevhid delilleri üzerine 
imla ettirir. Günümüze 
kadar gelen Tevhidu’l-
Mufaddal isimli kitap bu 
olayın sonucunda ortaya 
çıkan ve bu tür tartışma-
ların derlendiği bir eser-
dir. Eser, Allah’ın kud-
retinin büyüklüğünü, 
evvel ve âhir olduğunu, 
kadir-i mutlak olduğu-
nu, insanın dünyadan sonra ahirete gidece-
ğini, Allah’ın dinî ve dünyevî ilimleri insana 
verdiğini ve hiçbir şekilde insanın gaybı bi-
lemeyeceğini ifade etmektedir.2 

Ca’fer es-Sâdık’a göre, “Allah hiçbir şey yok 
iken var idi. O bâkidir, O’nun için nihayet 
yoktur. Hamd ona mahsustur. İlmi bize ve-
ren ve ilmiyle tüm mahlûkatı kuşatandır. 
Allah olacak her şeyi daha olmadan önce 
bilmektedir. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey 
Allah’a gizli kalmaz. Allah’ın varlığına delalet 
eden hususlardan biri de bu âlemin yaratıl-
ması, bir araya getirilmesi ve şu andaki şek-
liyle bir düzene kavuşturulmasıdır. Çünkü 
kâinat incelediğinde, yapılıp hazırlandığı ve 
içinde kulların her türlü ihtiyacını karşılayan 

2 Mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde 
Ca'fer es-Sâdık'ın Yeri.

bir ev gibi olduğu görülmektedir. Gök bir ta-
van gibi yükseltilmiş, yeryüzü bir sergi gibi 
yayılmış, yıldızlar yan yana dizilmiş kandil-
ler gibi, madenler azık gibi depolanmış bu-
lunmaktadır. Oradaki her şey kendi amacına 
matuftur. İnsan ise bu evin sahibi konu-
munda olup, evdeki bütün şeyler ve canlılar 
onun yararına yöneliktir. İşte bunlar âlemin 
takdir, hikmet, nizam ve insicamla yaratıl-
dığını ve bunu yaratanın, ona bu nizam ve 
ahengi bahşettiğini göstermektedir. Allah 
inkârcıların söylediği her şeyden münezzeh-
tir. Allah hiçbir kula zulmetmez. Allah her 
şeyi en doğru çizgide temiz, içi ve dışı her 

türlü hatadan hali olarak 
düzenlemiştir. Allah her 

türlü yanlış ifadelerden 
beridir, latiftir, hâkimdir. 
Allah her şeyi hikmet üze-
re yaratmıştır. Bu kuvvet 
ve kudret Allah’ın sıfatı-
dır. Yaratma fiili Hâkim ve 
Yaratıcı olan Allah’a aittir. 
Eğer birisi bunları tabiatın 

ortaya çıkardığını söylüyorsa, bu Allah’ın 
mahlûkatına takdir ettiği bir âdettir. Allah’ın 
yaratılmışların üzerinde dengeleri vardır. 
Bu da Allah’ın tedbiridir. Allah akılla bili-
nir. Akıl olmazsa insan, hayvan gibidir. Bu 
yaratmaların hepsi Allah’ın ilmi ve takdiri 
iledir. Allah, bütün yarattıklarının yaratılı-
şında kadir-i mutlaktır. Ayrıca yaratılmışlar 
başıboş bir şekilde yaratılmamıştır. Allah la-
tiftir ve her şeyden haberdardır. Bütün ya-
ratılmışların içinde başıboş bir şey olmaz. 
Allah bütün bu vasıflandırmalardan yücedir. 
Yani, Allah’ın varlığının delili aklî ve ilmî bir 
delildir. Allah’ı bilmek vaciptir. Çünkü o, 
dinî esasların ilkidir. Allah’ı bilmek, tasdik, 
tenzih etmek, ihlas ve O’ndan kötü sıfatları 
yok etmektir.”3

3 Mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde 
Ca'fer es-Sâdık'ın Yeri.
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Kitabu’t-Tevhid isimli kitabında Cafer es-
Sâdık, ilim konusuna değinirken şöyle de-
vam ediyor: “Allah’ın insana verdiği ve ver-
mediği ilim vardır. Verdiği şeyler, dinine ve 
dünyasına yararlı olandır. Mesela, dinîne ait 
verdiği hususlar Allah’ın varlığını ve birliğini 
kâinattaki delillerden öğrenmek ve bilmek-
tir. Allah Teâlâ’nın insana, dünya hayatının 
devam ve düzeni için 
verdiği bilgiler olduğu 
gibi vermediği bilgiler de 
vardır.

Eğer insanlar böyle bir şeyi 
bilseydi, onlar hakkında 
hayırlı olmayacaktı. Ör-
neğin, gaybı bilmek, uzay 
ve ötesi sırları, denizin 
diplerindeki uçsuz sırları, 
insanların kalplerinden 
geçenleri, anne rahminde 
olan çocuğun keyfiyeti ve 
buna benzer şeyler hak-
kında insanoğluna apa-
çık bilgiler verilmemiştir. 
Allah, insanlara bunların 
dışında ulaşabileceği her 
bilgiyi vermiştir. Allah bütün her şeyi bir 
maslahat için yaratmıştır. Allah’ın, yarattık-
ları üzerinde bir tedbiri vardır. Bu anlamda 
Allah, âlemin, onun içindeki canlı ve cansız 
her şeyin yaratıcısıdır. Âlemin idaresi O’nun 
elindedir. Düzenlemeyi yapmış ve âlemi in-
sanın mülkiyetine vermiştir.”4

Bir gün İbn Ebi’l-Evca, Ca’fer es-Sâdık’ın 
yanına oturdu ve ona sorular sormaya baş-
ladı: “Allah neden kendini bütün yarattıkla-
rına gösterip onları kendisine ibadet etmeye 
çağırmadı da bu yüzden insanlar arasında 
kâfir-mümin diye iki grup oluştu? Neden 
kendisini onlardan gizledi ve onlara Rasûller 

4 Mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde 
Ca'fer es-Sâdık'ın Yeri.

gönderdi? Eğer bizzat açığa çıksaydı bu, in-
sanların kendisine iman etmesi için kolay bir 
yol olurdu.” Ca’fer es-Sâdık şöyle cevap ver-
di: “Sen O’nun kudretinin en açık delillerini, 
kendi nefsindeki müthiş delilleri unuttuğun 
halde, o görünseydi de inanmazdın.” Bu ce-
vap tam, açık ve beliğdir.

Ca’fer es-Sâdık, etrafın-
da olan fitneden uzak 
kalmış, birbiriyle grup-

lar halinde çekişen, bu 
karışık ortamda Allah’ın 
zatı hakkında aşırılığa gi-
den bu insanlardan uzak 
durmayı tercih etmiştir. 
Ca’fer es-Sâdık, insanlara 
bu gereksiz çekişmelerden 
uzak durmalarını, fıtrat 
yoluna girerek ilerleme-
lerini, idrak olunamayan 
fikrî konularda mübalağa-
ya gitmemelerini söylemiş 
ve onlara şöylece nasihatte 
bulunmuştur: “İnsanlar 
Allah hakkında konuşma-
ya devam edecek. Bunla-

rı duyduğunuzda, “Bir ve benzeri olmayan 
Allah’tan başka ilah yoktur” deyiniz.5



5 Mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde 
Ca'fer es-Sâdık'ın Yeri.
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Allah şahittir ki, O’ndan başka ilâh yok-
tur; melekler de, adâleti şiâr edinen ilim 

adamları da şahittirler ki O’ndan başka ilâh 
yoktur; O her işinde mükemmel olandır, her 
hükmünde tam isabet edendir.” (Âl-i İmrân 
3/18).1

Tevhid, hiçbir tasavvurun kuşatamayacağı ve 
hiçbir tarife sığamayacak kadar büyük olan bir 
tasavvurlar bütünüdür. Bu tasavvurlar, Yüce 
Yaratıcı’nın yarattıkları kadar çok ve tüken-
meyen kelimeleri kadar nihayetsizdir. Çünkü 
yerde ve gökte, bildiğimiz ve bilmediğimiz 
tüm âlemlerde, zerreden küreye, habbeden 
kubbeye, damladan denize, küçükten büyüğe 
her ne varsa, her şeyde tevhidin bir dili, rengi 
ve dokusu vardır. Tevhidin, birlik dokusun-
daki göz kamaştırıcı, muhteşem renkliğinde 
(sıbğatullah) bütün diller/ tasavvurlar teren-
nüm ediyor. “De ki O Allah birdir, tektir, eşsiz 
ve benzersizdir. Zâtında, sıfatlarında, esma-
sında, efâlinde, uluhiyyetinde, halîkiyyetinde, 
rububiyyetinde, hâkimiyetinde, hükümran-
lığında O’ndan başka ilah yoktur. LÂ İLÂHE 
İLLALLAH! O halde benim tek mâbudum O’ 
dur. LÂ MÂBUDE İLLALLAH! Eğer O’nun 
bana karşı sonsuz rahmeti, keremi, nusreti, 
inayeti, kurbiyyet ve muhabbeti olmasaydı, 
ben bu küçüklük ve hiçliğimle, zayıflık ve 

1 Meâller Mustafa İslamoğlu Hocamızın Hayat Kitabı 
Kur’an: Gerekçeli Meâl-Tefsir adlı eserinden alınmış-
tır.
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acizliğimle, bu azim ve sakîl tasavvurları kal-
dıramaz; gök kubbenin bütün ecsamıyla bir 
zavallı karıncanın üstüne çökmesi gibi toz 
duman bile olamazdım. O zaman benim tev-
hidim muhabbet tevhididir. LÂ MAHBÛBE 
İLLALLAH! Hem o hep sevgi ve şefkat naza-
rıyla bana teveccühle tenezzül buyurmuş ve 
beni kasdu talep etmişken, benim tevhidim 
maksat ve matlab tevhididir. LÂ MAKSÛDE 
İLLALLAH/LÂ MATLÛBE İLLALLAH!

Tevhid, birlemek teklemek ve uluhiyyeti 
sadece Allah’a has kılmaktır. Allah’ı kerim 
olan kitabında, kendi zatını bizlere tanıttı-
ğı isim, sıfat ve efâliyle, eşsiz ve benzersiz, 
her türlü ortaklıktan arındırmak, mutlak 
ilah olarak birlemek ve onu tek bilmek; bu 
marifete dayalı kalbi bir yakin ve itminan 
içinde kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdeti 
kalben tasdik ettikten sonra dil ile ikrar ve 
ilan etmek, bu şahitliğin sorumluluğunu, 
gerekliliklerini, varoluşun her düzleminde 
ve yakîn gelene dek bir emanet gibi taşımak 
hatta emanet olmaktır. “Onlar ki, ayaktayken 
otururken ve uyumak için uzandıklarında 
Allah’ı anar, göklerin ve yerin yaratılışı üze-
rine tefekkür ederler: ‘Rabbimiz! Sen bütün 
bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın! Yü-
celikte eşsizsin! Bizi ateşin azabından koru’ 
derler.” (Âl-i İmrân 3/191). “Nihayet, ölüm 
gelip seni buluncaya dek Rabbine kulluğu 
sürdür.” (Hicr 15/99). 

Tevhidin parçada ve bütünde, iradesiz var-
lıklardaki yansımasını müşahede ettiğimizde 
ve işlevini okuduğumuzda,  gördüğümüz 
ve anladığımız;  birlik, dirlik, düzen, uyum, 
denge, ahenk, sevgi, saygı, kardeşlik, daya-
nışma, paylaşma, güven, selamet ve istika-
mettir. Her şey tevhid kanununa boyun eğip, 
teslim olduğu için birliğe ve dirliğe, huzur 
ve sulha ermiştir. İradeli ve şuurlu varlıklar 
olarak, insanların da kendi dünyalarında bu 
değerleri kazanabilmeleri, belki daha da faz-
lasını elde edebilmeleri işte madde ve mana-
nın, dünya ve ukbânın, saadet ve kurtuluşun 
en büyük kanunu olan tevhidi benimseme-

leri, içselleştirebilmeleri, tevhidin manasını, 
ruhunu ve maksadını,  duygu düşünce ve 
eylem dünyalarında gerçekleştirebilmeleri ile 
mümkün olacaktır.

Fert ve toplum olarak tevhidden sapan in-
sanlık her zaman bölünüp parçalanmanın 
en trajik ve dramatik sahnelerini tekrarlayıp 
durmuştur. Bu sahnede sergilenen oyunlar 
hep aynı olmuştur. Senlik benlik davası, tef-
rika, Kavga, savaş, zulüm, yıkım, kan ve göz-
yaşı, buhran, bunalım, anarşi, terör ve kaos. 
Aynen Kur’an’ımızın da buyurduğu gibi, “İn-
sanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada 
ve denizde bozulma meydana geldi. Neticede 
Allah, yaptıklarının kötü sonuçlarından bir 
kısmını kendilerine tattıracaktır; umulur ki 
(yol yakınken) dönerler.” (Rum 30/41). “De 
ki: ‘Dolaşın yeryüzünü! Bu sayede daha önce 
yaşamış (günahkârların ) akıbeti nasılmış gö-
rün.’  Zaten onların çoğu, Allah’tan başkasına 
ilahî vasıflar yakıştırmışlardı.” (Rum 30/42). 

Bu iki âyette altı çizilmesi gereken iki husus 
var: Biri insanların sorumsuz davranışları 
hayat tarzı haline getirmeleri, diğeri Allah’a 
şirk koşmaları. Şirk en büyük zulümdür ve 
zulüm, sorumsuzca davranış biçimlerinin 
genel adıdır. Her ne kadar her sorumsuzluk 
şirk olmasa da.

Son sözlerimizi, başlığımıza da aldığımız, 
güzel dilli güzel sözlü muvahhitlerin teren-
nümüyle bitirelim: 

Ey tâbi’u nefs u heva 
Olmaktadır ömrün heba 
Geçsin de artık şu mâsiva 
Gel halka-i tevhide gel. 

Uyan artık! Allah için 
Boş durma Zikrullah için 
Aşk-ı Habîbullah için 
Gel halka-i tevhide gel. 

Kulluğunu her dem takın 
Terk-i edepten çok sakın 
Allah sana senden yakın 
Gel halka-i tevhide gel.   
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Bilginin zirvesi tevhid, eylemin zirvesi istikamettir.

Mustafa İSLAMOĞLU

İnancın tarihi seyri hususunda farklı iki 
görüş ileri sürülür. Birincisi, insanlık köke-
ninde, bir bağlanma ihtiyacının yansıması 
olmak üzere, ay, güneş ve ateş gibi muhtelif 
varlıklara tapmıştır. Fikri tekâmül ile poli-
teist (çok tanrılı) inanıştan, monoteist(tek 
tanrılı) bir anlayışa ulaştı. Buna göre; teklik, 
çokluktan çıkmış zihinsel/sanal/yapay bir 
olgudur. İkincisi, inançların temelinin Tek 
Tanrıya inanış olduğunu belirtir. Buna göre, 
insanlık temelde, aynı inanç üzere idi; ancak 
zamanla, değişik nedenlerle bu bütünlük 
bozulmuş; insanlar din namına değişik şey-
lere bağlanır ve tapınır olmuşlardır. Böylece 
aslolan ‘Tevhîd inancı’ yozlaşmış, bundan 
çok tanrıcılık (Zerdüştlük gibi) ya da, Bu-
dizm, Konfüçyüslük gibi, tanrısı olmayan ve 
soyut güçlere/erdemlere inanan dinler zuhur 
etmiştir. Öyleyse, asl olan, tevhîd inancıdır; 
diğer inanışlar ise, bir yozlaşma neticesidir. 
Kur’an inanç ve bağlanışların başlangıç anı-
na dair çok kesin olarak şu hükmü vermek-
tedir: “İnsanlar başlangıçta tek bir ümmet 
idi!” (Yunus, 19; Bakara, 213). İnsanlar na-
sıl, fizik olarak tek menşe’den neş’et etmiş-
lerse, inanç bakımından da tek bir kaynak-
tan beslenmişlerdir.

Türkçede ‘birlemek’ şeklinde ifade edilen 
‘tevhid’, Arapça ‘vahd’ kökünden türemiş 
bir mastardır. ‘Tevhid’ sözlükte, bir şeyin 
‘bir’ olduğuna hükmetmek, onu ’bir’ olarak 
bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu 
tek kılmak, birlemek gibi anlamlara gelmek-

D E Ğ E R L E N D İ R M E

İlkelerine Rağmen  
Tevhitten Sapma Nedenleri

TEVHİD KELİMESİ 

KUR’AN’DA GEÇMEZ. 

BUNA KARŞILIK TEVHİD 

İNANCI ÇEŞİTLİ 

YÖNLERİYLE SAYISIZ 

ÂYETTE DİLE GETİRİLİR.

HAYDAR ÖZTÜRK

ahozturk64@mynet.com 
İlahiyatçı/Kırıkkale
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tedir. Kavram olarak ‘tevhid’, Allah’ı yaratıcı, 
rızık veren, kanun koyucu (fiziksel, biyolojik 
ve toplumsal kanunlar), ibadet edilen, O’nu 
zat ve isim/sıfatlarında birlemek, muradı 
doğrultusunda O’na iman etmektir. 

Tevhid; varlığı Allah referanslı okuyarak ha-
yatımızı toplumu ve dünyayı ona göre tan-
zim etmek, Kur’an’ın üretilebilir evrensel 
ilkelerinin olduğunu, insanı kendine getiren 
bir dünya görüşü olduğuna inanıp yaşamak-
tır.

Bütün peygamberler Allah’ı anlatmak veya 
ispat etmek için değil; tevhidi şirk unsur-
larından temizlemek için mücadele etmiş-
lerdir. Fahrettin Razi, ahkâm âyetleri hariç 
Kur’an’ın hepsinin tev-
hidi işlediğini söyler. 
Gerçi ahkâm âyetleri de 
tevhidin yerleşmesi ve 
devam etmesi için, bire-
yin ve toplumun beslen-
diği ilahi sofranın nimet-
lerindendir. 

Kur’an’ın bireye toplu-
ma ve insanlığa yerleş-
tirmek istediği temel 
esaslar beştir: Tevhid, 
nübüvvet, ahiret, adalet 
ve ibadet. Kur’an’ın özeti iki kelime: Tevhid 
ve adalet. Tevhid; kulun Allah ile olan huku-
ku, adalet ise insanın mahlûkat ile olan hu-
kukudur. Tevhid, Allah’ın kulları üzerindeki 
hakkıdır. 

Oysa, Biz senden önce de peygamberleri yalnız-
ca: “Benden başka tanrı yok, öyleyse (yalnızca) 
Bana kulluk edin!” diye vahyederek gönderdik 
(Enbiya, 25). Gerçek şu ki, Biz her toplumun 
içinden, “Allah’a kulluk edin, şer güçlerden kaçı-
nın!” (mesajıyla gönderdiğimiz) bir elçi çıkardık. 
O (geçmiş nesil)lerden bir kısmını Allah hidaye-
tiyle doğru yola yöneltti; bir kısmı da sapıklık 
içinde bırakılmaya müstehak oldular: O halde, 
şimdi, yeryüzünde dolaşın ve hakkı yalanlayan-
ların sonunun nasıl olduğunu görün! (Nahl, 36). 
Benzeri yüzlerce âyet peygamberlerin görev-
lerinin şirki kaldırıp tevhidi yerleştirmek ol-
duğunu bildirmektedir.   

Tevhid kelimesi Kur’an’da geçmez. Buna kar-
şılık tevhid inancı çeşitli yönleriyle sayısız 
âyette dile getirilir. Tevhid ikiye ayrılır: İlmî 
tevhit ve amelî tevhit. İlmî tevhid ile amelî 
tevhid birbirinin zorunlu tamamlayıcısıdır. 
İlmi tevhid, teoriyi, ameli tevhid pratiği tem-
sil eder. İki tevhid birleştirilmeden İslam’ın 
öngördüğü tevhid anlayışı gerçekleşmez. 
Sözgelimi, “Allah, tek yaratıcıdır” diyen kişi 
“la ilahe illallah” demiş sayılmaz. Bunu haya-
tında da ameliyle göstermesi gerekmektedir. 
Allah’ın emrettiği şeylerin sevilmesi, haram 
kıldığı şeylerin sevilmemesi, O’nun sevdi-
ğine sevgi gösterilmesi, sevmediğinden yüz 
çevrilmesi ilmi tevhit ile ameli tevhidin tek 

vücut haline gelmesi de-
mektir. 

Ameli tevhidin hayata ge-
çirilmesi dört yolla müm-
kündür: İlmi tevhid, siya-
sette tevhid, ictimai (top-
lumsal) tevhid, ferdi (birey-
sel) tevhid. Bunu bir tesbi-
he benzetecek olursak, ilmî 
tevhid diğerlerinin imamesi 
hükmündedir. Diğerlerinin 
istikameti, imame olan ilmî 
tevhidin istikametine bağlı-
dır.

Kâinat, Allah’ın kudret isim/sıfatından ge-
len kitabıdır. Allah kevni tevhidin misalle-
rini ve delillerini bize yeryüzünde de tev-
hidi gerçekleştirelim diye örnek olarak ve-
riyor.  Kâinattaki her varlık bu inancı bize 
haber veriyor. Kur’an’da sık sık bu duruma 
dikkat çekilmekte, Allah’ın sonsuz kudreti-
nin eserine bakmamız tavsiye edilmektedir. 
Kâinattaki her varlık kendine ait bir özelliğe 
sahiptir ve her biri kendi kulluğunu yerine 
getirmektedir. Arıya bal yaptırılması, koyu-
na süt verdirilmesi, dünyamıza verilen ek-
sen eğikliğiyle ortaya çıkarılan nizam, kevni 
tevhid’in göstergesidir. “Yedi göğü birbiriyle 
tam bir uyum içinde yaratan O, (ne yüce)dir: 
Rahmân’ın yaratışında hiçbir aksaklık göremez-
sin. Gözünü bir kez daha (ona) çevir: Hiç kusur 
görüyor musun? (Mülk, 3; bakınız: Zâriyât, 20-
21; Âl-i İmrân, 190).

ADALETE ZULÜM 

BULAŞINCA, ÜMMET 

BİLİNCİNE IRKÇILIK 

SIZINCA, İLME İNAT 

ATALAR DİNİNE KUCAK 

AÇINCA TEVHİDİN 

EKSENİNDE SAPMALAR 

MEYDANA GELMİŞTİR. 
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Tevhidi ayakta tutan ilkeler vardır: Hilafet 
bilinci, ilim, adalet, ahlak, ümmet bilinci, 
emri bil maruf nehyi anil münker. Tevhid 
ilkelerle ayakta durur. Tıpkı insanın, ayak-
larla durduğu gibi. Bu ilkeler hep birbirini 
takviye eder. Birinin yokluğu diğerlerinde de 
zafiyetine sebep olur. 

Hilafet Bilinci

Allah Kur’an’da insanı yeryüzüne halife ola-
rak atadığını bildirmektedir. Böylece onu 
tarihin öznesi olmakla görevlendirmiştir. 
Bununla insana, kendini ve toplumu ve tabi-
atı ilahi merkezli olarak dönüştürme yetkisi 
bahşetmiştir. “Rabbin meleklere: “Ben yeryü-
zünde bir halife yaratacağım” dediği vakit onlar: 
“Â! Oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana 
bulayacak bir mahlûk mu 
yaratacaksın? Oysa biz 
sana devamlı hamd, ibadet 
yapıp, Sen’i tenzih etmek-
teyiz” dediler. Allah: “Ben, 
sizin bilmediğiniz pek çok 
şey bilirim” buyurdu (Baka-
ra, 30). Müslüman tarihin 
mihveridir. Allah hilafet 
âyetiyle müslümanı ha-
yatın merkezine yerleş-
tirmiştir. Müslümanın 
dünyanın merkezinde olmadığı zamanlar, 
insanlığın nefes almakta zorlandığına dün-
ya tarihindeki zulümler – Haçlı Seferleri, 
Japonya’ya atom bombasının atılması, Hari-
cilerin ve Emevilerin zulümleri, ABD’nin zu-
lümleri –şahittir. 

Hz. Peygamber’in ashabının dünyanın dört 
bir yanına yürek fethini gerçekleştirmek için 
kanat çırpmaları bu hilafet ilkesini anlama-
larından dolayıdır. Bu ilkenin müslümana 
yüklediği misyon küresel bir misyondur.  
Müslüman bu misyonu, yönetme egosu ve 
sermayeyi tekelleştirme gibi süfli kaygılarla 
değil; dini ve ahlaki kaygılarla yerine getirir. 
Benlik/egonun yanlış kulvarda koşmasıyla 
insan, tohuma benzeyen ene/benlik/egodan 
tevhid ağacını çıkaramayarak halifelik sırrını 
icra edememektedir. Benliğin etrafını saran 
heva ve heves, benliğin ruşeymine zararlı bir 

su/toprak veya derinlik olmuştur. Benlik bu 
suretle tevhit filizini veremeden çürümüştür. 
Böylece Ahzab: 72-73 deki gerçeklik önceki-
ler için vuku bulmuş, sonrakiler içinse vuku 
bulacaktır: “Gerçek şu ki, Biz (akıl ve irade: 
benlik) emaneti(ni) göklere, yere ve dağlara 
sunmuştuk; ama (sorumluluğundan) korktukla-
rı için onu yüklenmeyi reddettiler. O (emanet)
i insan üstlendi; zaten o, daima haksızlığa ve 
akılsızlığa son derece meyyal biridir.(İşte böy-
lece) Allah, ikiyüzlü (görevi alıp yapmayarak 
bozgunculuk çıkaran, bozgunculuğa ses çıkar-
mayan, görevi yapıyormuş gibi görünen) erkek 
ve kadınlara ve kendisine (egosunu ilahlaştıra-
rak) eş koşan erkek ve kadınlara azap edecek-
tir. Ve (benliği hilafete çeviren) mümin erkeklere 
ve mümin kadınlara rahmetiyle yönelecek olan 

(da) Allah’tır: Allah gerçek-
ten çok bağışlayıcıdır, bir 

rahmet kaynağıdır!”.

 

İnsanın hilafet görevini ye-
rine getirmesi ancak ilim 
ile gerçekleşir. İlim tevhi-
din ayağıdır.

İlim 

İman, ilmin bedene ve 
ruha bürünmüş halidir. İlim tevhidin zirvesi-
dir. İlim tevhide ulaşmak için hem araç, hem 
de tevhitte istikamet üzere kalabilmek için 
bitmeyen bir süreçtir. İlimle beslenmeyen 
tevhide şirk musallat olur. İstikamet ilimle 
olur. Fikir sahibi olmak için bilgi sahibi ol-
mak gerekir. Maalesef müslümanlar bilgi sa-
hibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Sanki şu 
âyet bu anlamı ifade ediyor gibi. “Hakkında 
bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme; çün-
kü, işitme duyusu, görme duyusu ve kalp, bun-
ların hepsi (Hesap Günü’nde) bundan sorguya 
çekilecektir (İsra, 36)! 

Doğru bilginin insanda meydana getirdiği 
değişimi Voltaire güzel ifade etmiş: “Yanlış 
bilgi, dinsizleri meydana getirir; gerçek ilim 
ise insanı Tanrı’nın önünde dize getirir”. Doğ-
ru bilgi insanı inşa ettiği gibi, yanlış bilgi 
de insanı imha eder. Bilgiyi kimden aldığımız 

TEVHİDİ BOZAN 

UNSURLAR VARDIR: 

KAVRAM KARGAŞASI, 

ECDATPERESTLİK, 

TEFERRUATA DALMAK, 

ÂLİMLERİN AZLIĞI.
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önemlidir; zira bilgi suya benzer; su geçip geldiği 
yerin özelliklerini yansıtır. Alak Sûresi bilgi ah-
lakını konu edinir. “İqra’ bismi rabbikellezi ha-
laq” âyeti, Allah’tan bağımsız bir bilim ve bilim 
anlayışını kökten reddeder (Mustafa İslamoğlu). 
Varlığa Allah merkezli/vahiy gözlüğüyle bak/
oku demektir.

Cehalet şirkin, ilim tevhidin arkadaşıdır.  
İslâm kadar ilme önem veren başka bir din 
yoktur. Kur’an-ı Kerim’de sadece ilim ke-
limesi 105 defa zikredilir. Bu kökten gelen 
diğer kelimelerle birlikte bu sayı sekiz 859 
dur. Ayrıca “akıl, fikir, zikr” gibi kelimeler 
Kur’an-ı Kerim’de çok zikredilir. Kur’an-ı 
Kerîm’in açıkça ifade ettiğine göre “Kulla-
rı içerisinde Allah’tan ancak âlimler korkar.” 
(Fâtır, 28). Kur’an-ı Kerîm’de ilmin her çe-
şidi övülmüş, bilenlerle bilmeyenlerin bir 
olamayacağı açıkça belirterek; “Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39) âyetiyle 
bilgiyi imana dönüştürmüş olanları över. 
İslâm ilmin, âlimin ve ilim yolcusunun de-
ğerini yükseltmiştir. Kur’an-ı Kerîm’de “Al-
lah, içinizden iman edenlerle kendilerine ilim 
verilenlerin değerini yükseltir” (Mücadele,15) 
buyurulur.

Hz. Peygamber “Faydasız ilimden Allah’a sı-
ğınırım.” (Tirmizî, Daavât: 68) buyurmuş-
tur. Görülüyor ki, dünya ve ahret saadetinin 
anahtarı ilimdir. İlim amellerin en faziletlisi-
dir. Yukarıdaki emir ve sözlerin ışığında tev-
hid (İslam) ile ilim birbirinden ayrılmaz iki 
şeydir demek mümkündür.

Elde edilen ilmin iyiye kullanılması için, 
ilim ahlakına ihtiyaç vardır. Ahlaksız ilim 
tarih boyunca insanlığın başına belalar aç-
mıştır. Ahlak tevhidin yüreğidir. Yüreksiz 
insan yaşayamadığı gibi, ahlaksız tevhitte 
yaşayamaz. 

Ahlak

Ahlakın pratik tarifi: iyiliğe iyilik, hemcins-
lerimize merhametle muamele, kendimiz dı-
şındakilerin hukukuna riayet ederek menfaat 
elde etmektir.

Kur’an bütünüyle ahlaktır: Zira Hz. Peygam-
ber “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gön-

derildim” buyurmaktadır. Allah Rasulü güzel 
ahlakı Kur’an’la tamamlamıştır. Hz. Aişe va-
lidemizden O’nun ahlakından bahsetmesini 
isteyenlere siz Kur’an okumuyor musunuz 
diye karşılık vermesi de bunun delilidir. 

Ahlak ilkesi tevhidin bütün ilkelerine su gibi 
sirayet eden bir ilkedir. Bilgi ahlakı bilgiye 
öncelenmelidir. Çünkü ahlaksız bilgi, ahlak-
sız yeryüzünün halifeliği, ahlaksız ekonomik 
güç insanlığa huzur yerine bela getirir, buna 
tarih şahittir. 

Benliği ilim ile donatıp onun üzerine de ahlak 
elbisesi giydirilmiş şahsiyetli bireylerle top-
lum düzeni oluşturulur ve sağlanır. Kur’an, 
toplumsal düzeni sağlamak için prensipler 
vazetmiştir. Kuvvetin yerine hakkı koyarak 
kuvvetlinin haklı değil haklının kuvvetli ol-
duğu ilkesini yerleştirir. Çünkü kuvvet hak 
ve adaletle imtizaç etmeyince başkalarının 
hakkına tecavüzü doğurur. 

Allahın varlığa koyduğu gayelilik ilkesiyle, 
menfaatin yerine rızayı ilahiyi hedef gösterir. 
Menfaat, gayrın hukukuna riayet edilmeden 
insanları birbiriyle boğuşturur. Kuvvetin ye-
rine hakkı, menfaatin yerine Allah’ın rızasını 
koyan böyle bir toplumdan ümmet ortaya 
çıkar. Ümmet insana benzeyen tevhidin or-
ganları gibidir. Eli, ayağı, gözleri olmayan 
da yaşar, ama bitkisel hayatta yaşar. Ümmet 
bilincinden yoksun bir ümmet, kendine bile 
faydası olmayan bitkisel hayattaki insan gi-
bidir. 

Ümmet Bilinci

Kur’an, İnsanları bir arada tutan değer ola-
rak ırka dayalı unsur yerine ümmet olmayı 
nazara verir. Ümmet olmak millet olmaktır. 
Ulus olmak mimsiz millettir. kuran Hucurat 
Sûresi’ndeki âyetle farklı yaratılmanın birbi-
rimizi inkâra ve yok saymaya neden olmadı-
ğını bildirilmektedir: “Ey insanlar! Bakın, Biz 
sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve sizi 
kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbiri-
nizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en 
üstün olanınız, O’na karşı derin bir sorumluluk 
bilincine sahip olanınızdır. Allah her şeyi bilen-
dir, her şeyden haberdar olandır (Hucurat, 13). 
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Âyet, hayatın merkezine cedelleşme yerine 
toplumların birbirlerini tanımasını yerleştir-
miştir. Toplumlar Maide, 2. âyetle de iyilikte 
yarışmaya teşvik edilmiştir. İyilik ve takva ko-
nusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada 
yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup-sakının. 
Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek 
şiddetli olandır (Maide, 2).

Müslümanlar kâfirleri dost tanıyıp, hayırda 
yarışmazsa ümmet bilinci parçalanır, müslü-
manlar dünyada nesne olarak kalırlar. Müslü-
manlar ümmet olma yolunda şu emirleri asla 
unutmamalı: “Ey iman edenler! Yahudilerle, 
Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirleri-
nin dostlarıdır. İçinizden kim onları dost edinir-
se, o da onlardandır.” (Mâide 5/51). “Ey iman 
edenler! Ne sizden önce kitap verilenlerden dini-
nizi oyuncak ve eğlence yerine tutanları, ne de 
diğer kâfirleri dost edinmeyin. Eğer gerçek mü-
minlerden iseniz Allah’tan korkunuz.”  (Mâide 
5/57). Ümmet olmak Kur’an’ın emridir. Bu 
emirler unutulursa, Allah’ın şu hükmü ger-
çekleşir: “Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp 
bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden bunu 
yapanların cezası, dünyada rezillikten başka bir 
şey değildir. Kıyamet günü ise, en şiddetli azaba 
çarptırılacaktır. Allah yaptıklarınızdan gafil de-
ğildir.”  (Bakara 2/85). 

Toplum vahyi referans alan bireyin eliyle inşa 
edilir. Fakat birey önce kendini dönüştürme-
lidir. Kur’an bu yasaya şu âyetiyle işaret eder. 
“Bir toplumun bireyleri kendilerini değiştirme-
dikçe Allah da o toplumu değiştirmez (Ra’d, 
11). Kur’an topluma sırt çevirmeyi öngören 
uzletçi takva anlayışını bu âyetiyle reddeder.  
Toplumu inşaya, -insanın heva ve hevesinin 
gayri meşru isteklerinden kurtararak ona ulvi 
gayelere teşvik ederek - bireyi inşadan başlar. 
Yeryüzüne adaleti ancak ümmet olmuş islam 
toplulukları sağlar. Hem adalet ümmet üze-
rindeki sorumluluklardan biridir. Ümmet 
adaletin eli ayağı mesabesindedir.

Adalet

Adalet islam düşüncesinin iki kelimeyle öze-
tinde tevhitten sonra gelir. Adaletsiz yapılar 
yağı alınmış süt misali kısa sürede kokuşma-

ya yüz tutar ve insanlar birbirlerine düşmeye 
başlar; dolayısıyla tevhidin diğer ilkelerini 
de sarsıntıya uğrar. İnsanların adaletli dav-
ranmamalarının çeşitli sebepleri vardır: Ya-
kınları kayırma,  hevese uyma, kin ve öfke 
duyma, din ve inanç farkı.

 
Kayırma, toplumsal adaletin altına kon-
muş bir dinamit gibidir, bir gün mutlaka 
patlayacaktır. Siz ey imana ermiş olanlar! Si-
zin, ebeveyninizin ve akrabalarınızın aleyhine 
de olsa, Allah rızası için hakikate şahitlik yapa-
rak adaleti gözetmeye azmedin. O kişi zengin 
de olsa fakir de olsa, Allahın hakkı onların her 
birinin (hakkının) önüne geçer. Öyleyse, kendi 
boş arzu ve heveslerinize uymayın ki adaletten 
uzaklaşmayasınız. Çünkü, eğer (hakikati) çar-
pıtırsanız, bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan 
haberdardır (Nisa, 135) âyeti yakınları kayır-
manın insanı adaletten ayıracağını bildirir-
ken; Ve rüşd yaşına erişmeden önce yetimin mal 
varlığına onun iyiliği için olmadıkça- dokunma-
yın”. (Bütün alış verişlerinizde) ölçü ve tartıya 
tam olarak, adaletle uyun; (Biz) hiçbir insana 
taşıyabileceğinden daha fazla yük yüklemeyiz 
ve bir görüş belirttiğinizde, yakın akrabanıza 
(karşı) olsa da, adil olun. Allaha karşı taahhüt-
lerinize (daima) riayet edin: bunu Allah size 
emretti ki ders alabilesiniz (En’am, 15) âyeti de 
bir değerlendirme yapılacağı zaman yakınla-
rımız da olsa adil olmayı emretmektedir. Hz. 
Osman’ın yakınlarını kayırmasının müslü-
manlara açtığı sıkıntılar malumdur.

Hevese uyma adaletin önündeki en büyük 
engeldir. Nisa, 135. âyeti  “Öyleyse, kendi boş 
arzu ve heveslerinize uymayın ki adaletten uzak-
laşmayasınız”  ve Sad, 26. âyet insanın kendi 
hevesine uymamasını emreder.  “İşte bunun 
için sen (bütün insanlığa) çağrıda bulun ve (Al-
lah tarafından) emrolunduğun gibi dosdoğru ol; 
onların heva ve heveslerine uyma ve de ki: “Ben, 
Allah’ın bütün vahyettiklerine inanırım: sizin 
değişik görüşleriniz arasında adaleti gözetmekle 
emrolundum. Allah benim de, sizin de Rabbi-
nizdir. Bizim yaptıklarımızın hesabı bize çıka-
caktır, sizin yaptıklarınız da size. Bizimle sizin 
aranızda bir çekişme olmamalı: Allah hepimizi 
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bir araya toplayacaktır; çünkü varış O’nadır.” 
(Şûra, 15) âyeti de insanın başkalarının he-
vesine uymamayı emreder.

Kin ve öfke düşünceyi dolayısıyla da ada-
leti kilitleyen bir unsurdur. “Siz ey imana 
ermiş olanlar! İnsaf ile hakikate şahitlik yapa-
rak Allaha bağlılığınızda sıkı durun ve herhan-
gi bir kimseye karşı nefretiniz, sizi adaletten 
sapma günahına itmesin. Adil olun: bu, Allaha 
karşı sorumluluk bilinci duymaya en yakın olan 
(davranış)tır. Ve Allaha karşı sorumluluğunu-
zun bilincinde olun: şüphe yok ki Allah bütün 
yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide, 8) âyeti 
bir kişiye karşı nefretin mümini adaletten 
ayırmamasını emrediyor. Hucurat 6. âyeti 
ise insanın bu yanılgıya düşmemesi için mu-
hakemesini kullanmasını bildiriyor. “Siz ey 
imana ermiş olanlar! Yoldan çıkmışın biri size 
(yalan) bir haber getirirse, muhakemenizi kul-
lanın; yoksa istemeden insanları incitir ve sonra 
yaptığınızdan pişmanlık duyarsınız.” (Hucurat, 
6).

“Dinde zorlama yoktur” farklı din ve 
inançlara adaletli davranmak Kur’an’ın 
emridir. “İnanc(ınız)dan dolayı size karşı sa-
vaşmayan ve sizi yurtlarınızdan sürmeyen 
(inkarcılara) gelince, Allah onlara nezaketle 
ve adaletle davranmanızı yasaklamaz: çünkü 
Allah adil davrananları sever.” (Mümtehine, 8) 
âyeti inancından dolayı müslümana hiç kim-
seye zulmetme izni vermez.

Emr bi’l-Ma’rûf ve Nehy ani’l-Münker

Emr bi’l-Ma’rûf ve Nehy ani’l-Münker; İyi-
liği emretme ve kötülüğü yasaklayıp ondan 
alıkoyma demektir. Ma’rûf, dinin emrettiği; 
münker de, dinin yasakladığı şey demektir. 
Başka bir deyimle Kur’an ve sünnete uygun 
düşen şeye ma’rûf; Allah’ın râzı olmadığı, 
inkâr edilmiş, haram ve günah olan şeye 
de münker denilir (Râğıb el-İsfahânı, el-
Müfredât, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an 
Dili, IV, 2357-2358; V, 3118). Yani ma’rûfu 
emretmek, iman ve itaate çağırmak; mün-
kerden nehyetmek de, küfür ve Allah’a baş-
kaldırmaya karşı durmaktır (Kadı Beydâvî, 
Envârü’t-Tenzîl, 2/232).

Kur’ân-ı Kerîm’de, “Sizden, hayra da’vet eden, 
emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker yapan 
(iyiliği emredip kötülüğü men eden) bir toplu-
luk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” 
(Âl-i İmrân, 3/104) buyurulmaktadır. Bu 
âyetle ma’rûfun emredilmesi ve münkerden 
menedilmesi işi bütün İslâm ümmetine farz 
kılınmıştır. İslâm ulemâsı bu görevi ümmet 
içinden bir grubun yapmasıyla diğerlerin-
den sorumluluğun kalkacağını, ancak hiç 
kimsenin yapmaması durumunda da bütün 
müslümanların sorumlu ve günahkâr olaca-
ğını söylemiştir (Elmalılı,  II/1155). Başka bir 
âyet-i kerîmede Yüce Allah şöyle buyurmak-
tadır: “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıka-
rılmış en hayırlı ümmetsiniz; çünkü emr-i bi’l-
ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker yapar ve Allah’a 
iman edersiniz.” (Âl-i İmrân, 3/110) 

Mü’minler, dünyadaki en hayırlı toplum-
dur ve iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan 
en güzel ahlâkla yetişmiş bir ümmettir. Bu 
toplumun korunması için bu âyetlerle dinin 
en önemli ilkeleri olan iyiliğe, doğruluğa, 
güzelliğe çağırmak emredilmiştir. Hz. Pey-
gamber (s) şöyle buyurmuştur: “Sizden kim 
bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin; buna 
gücü yetmezse diliyle onun kötülüğünü söylesin; 
buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin. 
Bu ise imanın en zayıf derecesidir.’’ (Müslim, 
İman 78; Tirmizî Fiten 1I; Nesâî, İman 17; 
İbn Mâce, Fiten 20).

Ma’rûfu emretmek, münkerden alıkoymak 
sorumluluğunun ağır bir yük olduğunu Hz. 
Peygamber (s) şöyle beyan eder: “Bana ha-
yat bahşeden Allah’a andolsun ki, siz ya iyiliği 
emreder kötülükten alıkoyarsınız ya da Allah 
kendi katından sizin üzerinize bir azap gönde-
rir. O zaman duâ edersiniz, fakat duânız kabul 
edilmez.” (Ebû Dâvûd, Melâhim 16; Tirmizî, 
Fiten 9; Ahmed bin Hanbel, V/388). 

Ma’rûfun emredilmeyip, münkerden alı-
konulmayan toplumların nasıl helâk edil-
diği, nasıl Allah’ın azâbının onları kuşattığı 
Kur’ân-ı Kerîm’de hemen her sûrede zikre-
dilmektedir (bkz. A’râf, 7/163 vd.). 
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Ma’rûfu emretmek, münkerden alıkoymak 
görevini İslâm Ümmeti içinden öncelikle 
âlim olanlar üstlenir; yoksa bu iş câhillere 
bırakılmaz. Çünkü câhiller her şeyi altüst 
edebilirler, kavram ve değer kargaşasına yol 
açarlar. Görevin yerine getirilmesinde ana 
ilke her müslümanın âhirette hesap vereceği-
ni bilmesi şuurudur.  Rabbin yoluna hikmet-
le, güzel öğütle çağırmak, insanlarla en güzel 
şekilde tartışmak, azgınlara bile yumuşak söz 
söylemektir (Nahl, 16/125; Tâhâ, 20/43).

Adalete zulüm bulaşınca, ümmet bilincine 
ırkçılık sızınca, ilme inat atalar dinine kucak 
açınca, hilafet sırrını benlik işgal edince,  emr 
bilmaruf nehy anilmünker terkedilip dünye-
vileşince tevhidin ekseninde sapmalar mey-
dana gelmiştir. Merkezdeki bir derecelik sap-
ma açısı muhitte kapanmaz yaralar açmıştır.  

Tevhidi bozan unsurlar vardır: Kavram kar-
gaşası, ecdatperestlik, teferruata dalmak, 
âlimlerin azlığı.

Kavram Kargaşası

Kavram; bir nesnenin zihindeki soyut ve ge-
nel tasarımı, duyularla gözlenen veya gözlen-
meyen şeyler hakkında zihnimizde oluşan 
soyut ve genel fikirlere denir (Türkçe Sözlük, 
TDK; Sosyal Bilimler Ansiklopedisi). 

İnsan, kavramlarla düşünür. Hayatını ve 
dünya görüşünü ilahi veya beşeri referanslı 
öğretilerle tanzim eder.  Muaviye’nin hilafeti 
ele geçirmesiyle başlayan, hicri 4. asra kadar 
devam eden siyasi oluşumlar İslam düşünce-
sinde derin yaralar açmıştır. Bundan; cihat, 
hilafet, kader, mezhep, hadis-sünnet, fetih, 
Kur’an kavramları başta olmak üzere daha 
pek çok kavram etkilenmiş ve İslam Dün-
yasında kavram kargaşası yaşanmaya başla-
mıştır. Kavramların anlam sahasının Kur’an 
referans alınmayarak tanımlanmaları kafa 
karışıklığına sebep teşkil etmiştir. Kavramlar 
üzerindeki çok farklı anlayışlar kavgayı/sava-
şı, bunun sonucu olarak da derin ayrışmaları 
doğurmuştur (kader, Haricilik, Şia, Mürcie 
gibi).

Kavramları altüst edilen insanlar ilkelerin 
rehberliğini bırakırlar. Böylece yöneten erk 

insanları ırk ve kabile gibi unsurlarla bir ara-
da tutmaya başlarlar, böylece ecdatperestlik 
ortaya çıkar.

Ecdatperestlik

İnsanlar, düşünce ve hayat tarzlarını büyük 
ölçüde tarihlerinden devraldıkları kültürle 
şekillendirmektedirler. Çünkü insan, doğ-
duğu andan itibaren, -doğru ya da yanlış- 
atalarının kültür ve geleneğiyle iç içedir. İn-
san, içinde bulunduğu kültürün bir parçası 
olur. Onu, sonraki nesle devredecek olan 
bu câhiliyye çarkının (din ve düzeninin) bir 
dişlisi haline gelir. Rolünün yanlışlığını dü-
şünmek bir yana, çoğu zaman yaşatmaya ça-
lıştığı kültürünün doğruluğundan asla şüphe 
etmez. Ona göre, kendisinin görevi; dev-
raldığı kültürü yaşatmak, sonraki nesillere 
devretme görevini yerine getirmektir. Bunun 
için toplum veya grup baskısıyla kendisini 
bu noktada bilinçsizce zorunlu hisseder.  Bu 
durum zamanla bireyi ve toplumu iliklerine 
varıncaya kadar kuşatır. İnsanın bu kuşat-
madan kurtulması için, ya çevre değiştirmesi 
(hicret) ya da bilinçlenerek toplumunun ge-
leneğine başkaldırması gerekir. Bu iki yoldan 
birisi insanın ruh ve anlam dünyasına gir-
mezse, geleneksel çark dönmeye devam ede-
cektir. Antropoloji buna  “historizm/tarihsel-
cilik”, Kur’ân ise “atalar dini” der. İşte insan 
bu iki yoldan birisiyle hidayeti arar, Allah da 
ona hidayeti nasip eder. Hidayet aramaktır. 
Çünkü ancak arayanlar bulur.

Kur’an’ın tevhit mücadelesinde üzerinde 
durduğu konulardan birisi de ecdatperestlik/ 
atalar dinidir. Ecdatperestlik, ataların inanç-
larını ve eylemlerini yüzde yüz doğru kabul 
ederek onları dokunulmaz kabul etmektir. 
Yani ecdatperestlik bir dindir. Veya ecdatpe-
restlik “dine karşı din”in mücadelesidir.  

Tarihteki bütün ekoller bugün isim değiş-
tirerek varlıklarını devam ettirdiği gibi, ec-
datperestlik de günümüzde muhafazakârlık/
gelenekçilik maskesi altında hayatını sür-
dürmektedir.  Ecdat perestlik “Doğru sözlü-
ler iseniz atalarımızdan delil getirin (Duhan: 
36, Casiye:25)” ile istikamet/sıratı mustakim 
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için atalarının söz ve fiillerini delil getirirken; 
Kur’an onlara “Eğer iddianızda haklı iseniz bil-
gi ve belgeye (nebbiûnî bi ilmin) dayanarak bana 
haber verin! (En’am: 143) ile ilmi ilke olarak 
getirmektedir. Aşağıdaki âyetler ecdatperest-
lerin mantıklarını ortaya koymaktadır:

Ama onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denil-
diğinde bazıları: “Hayır, biz (yalnız) atalarımız-
dan gördüğümüz (inanç ve eylemler)e uyarız!” 
diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını hiç kul-
lanmamış ve hidayetten nasip almamış iseler? 
(Bakara, 170 ve Maide, 104).

ALLAH’IN göklerdeki ve yerdeki her şeyi em-
rinize verdiğini, nimetlerini açıkça veya gizlice 
önünüze alabildiğine serdiğini görmez misiniz? 
Yine de insanlar arasında öylesi var ki, (Allah 
hakkında) hiçbir bilgisi, bir rehberi ve aydınlatı-
cı bir vahiy olmadan O’nunla ilgili tartışmalara 
girer; ve böyle (insanlara) Allah’ın bahşettiğine 
tâbi olmaları söylendiğinde, “Hayır, biz, ataları-
mızdan gördüğümüz (inanç ve eylem biçimlerin)
e uyarız!” derler. Öyle mi, ya Şeytan onları yakı-
cı ateşin azabına çağırmışsa? (Lokman, 20-21).

Yoksa biz, bundan önce, kendilerine, hâlâ sıkı sı-
kıya sarıldıkları (aykırı) bir vahiy mi gönderdik? 
Hayır! Ama şöyle derler: “Biz atalarımızı (bel-
li) bir inanç üzerinde bulduk ve ancak onların 
izinden giderek doğru yolu buluruz!” (Zuhruf, 
21-22). 

Sebe: 43, A’raf: 28, 70, Hud: 62, 87, İbra-
him: 10, Muminun: 66-70, Sâd: 4-8, Rum: 
58, Şuara: 69-77. Enbiya, 53-55. âyetlere de 
bakılabilir. 

Ecdatperestlikle mücadeleyi, sadece Rasul-i 
Ekrem Aleyhissalatu Vesselam’ın Mekke’deki 
inanç guruplarına karşı verdiği mücadele 
olarak anlamak Kur’an’ı tarihselleştirmenin 
başka bir yönüdür. Ecdatperestlik bütün 
peygamberlerin de mücadelesidir. Ecdatpe-
restlik; tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimlerine 
de sızmıştır. Ecdadın bu ilimlere dair vermiş 
olduğu değerli eserlerin hepsini doğru kabul 
etmekte bir tür ecdatperestliktir. Bu toptan-
cı/süpürücü anlayış ilmin dondurulmasını, 
âlimin nakilci olmasını netice vermiştir. Bu 
algı/anlayış çok değerli âlimlerimizi övgü 

perdesi altında tüketmek değersizleştirmek-
tir. Büyük Müfessir Taberi tefsirinde zamanı-
na kadar tefsire dair doğru-yanlış bütün riva-
yetleri eserinde kaybolmasın diye topladığını 
bildirir. O görevini yerine getirmiş, sonraki-
lere düşen de onları ayıklayıp yeniden tan-
zim ederek istifadeye sunmaktır, nakletmek 
değildir.

Her âlim ibnuzzaman/ zamanın oğludur. Yo-
rumlarına yaşadıkları zamanın siyasi ve kül-
türel anlayışları etki etmiştir. Haleflerine dü-
şen bunları ortaya koyup islamın safiyetini 
devam ettirmektir, yanlışlara hikmet aramak 
değildir. Yönetici erk, ecdatperestlikle dinin 
asıllarını rafa kaldırıp, teferruat meselelerle 
halkları oyalarlar ki, düzenleri devam etsin.

Teferruata Dalmak

Dinin asılları var, teferruatı var. Asılları farz-
lar, teferruatı mendup ve müstehaplardır. 
Farzlar din binasının direkleri, müstehap ve 
menduplar ise boyası gibidir. Direkleri yıkıp 
boyaları parlatmaya çalışmak neyse, farzları 
terk edip menduba müstehaba sarılmak; itti-
fak edilen asıl meseleleri bırakıp ayrıntı şey-
lere sapmak aynı şeydir, tevhidi yozlaştıran 
unsurlardır.

İki elin parmaklarını geçmeyen abdesti bo-
zan hususları, imanı bozan unsurlara ön-
celemeleri; namaz, oruç, hac ve zekât gibi 
temel ibadetleri içi doldurulduğu zaman 
müslümanı ve ümmeti ayakta tutacak temel 
ibadetlerin felsefesi ve insanı dirilten derin 
anlamlarını terk etmek, içte başlayan derin 
yıkımları adeta örtme gayretidir. Cenaze ve 
mevlit merasimlerine aşırı önem, beş vakiti 
kılmayıp teravihi kaçırmamak, kandil gece-
lerini ve şeb-i arûsu kutlamak, Kur’an oku-
ma yarışmaları ve dini turizm düzenlemek 
temeli yıkılan binanın boyalarıyla uğraşılma-
sı ve bunların günden güne daha da öne çı-
karılması tevhidin yozlaşmasıdır. Bu inanç ve 
yaşantı öyle içselleştirilmiş ki; bunların dinin 
aslından olmadığını izaha çalışanlara, aşırı 
dinci yaftası kolayca vurulmaktadır. Teferru-
atı hayatları boyunca din zanneden kitlelerin 
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muvahhit âlimleri dinlemeleri artık güçleşir. 
Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir.

Âlimlerin Azlığı

Tevhidin yozlaşmasının nedenlerinden biri 
de âlimlerin azlığı ve geniş kitlelere ulaşa-
mamalarıdır. Âlimler peygamberlerin varis-
leridir. Peygamberler ümmetlerinin içinde 
olduğu müddetçe ümmet nasıl istikametten 
sapmıyorsa, muvahhid âlimler de müslü-
manların içinde olduğu sürece tevhitten sap-
mazlar. 

Âlimler ümmetin anaları gibidir. Ümmet yü-
rümeyi, düştüğünde nasıl kalkılacağını, ne-
yin zararlı neyin faydalı olduğunu onlardan 
öğrenirler. Annesiz çocuk ideal anlamda na-
sıl gelişmezse, ümmetin âlimsiz gelişmesi de 
mümkün değildir. Bir âlimin rahle-i tedrisin-
de yetişmeyen nesillerden, mealden hüküm 
çıkarma, meale göre fetva verme cür’etinden 
başka bir şey beklenmez. Dünya için güneş 
neyse, ümmet için de âlim odur. Güneşsiz 
dünya karanlıkta kaldığı gibi, âlimsiz ümmet 
de istikametini kaybeder. Âlimin değerini 
Ragıp İsfehani’nin şu veciz sözü ifade eder: 
İnsanların hizmetinde olan âlim, aya ışık ve-
ren güneş gibidir. Aya ışık verir, fakat kendi 
ziyasını kaybetmez.

Âlimler ümmeti ifrat ve tefrit hastalığından 
kurtarırlar. Âlimsizlik yüzünden mezhep ko-
nusunda müslümanlardan kimileri, mezhebi 
hiç kabul etmeyerek tefrite, kimileri de mez-
hebi dinleştirerek ifrata düşmüşlerdir. Böy-
lece de hayat kolaylaştıran ve ufuk gösteren 
yorumlar mezhepçilik yüzünden unutulma-
ya yüz tutmuştur. 

Âlimlerin azlığı yüzünden islam dünyası sa-
nat, kültür, tefekkür, bilim, yönetim, hukuk, 
kısacası insanlığa örneklik edecek vasıftan 
yoksun kalmıştır. Onların azlığıyla; tefekkü-
rün yerini taklit, telif eserlerin yerini haşiye 
ve şerhler, mezhebin yerini mezhepçilik al-
mıştır. Türkiye’deki Elmalılı mealinin sade-
leştirmelerinin meallerin sayısının yarısına 
yaklaşması bunun bir örneğidir. 

Allah’tan başkasına emretme, yasaklama, 
helal ve haram kılma, kanun koyma ve ha-

kimiyet hakkını verme gibi hallerin tevhidi 
bozacağını âlimlerden başkası izah etmez 
edemez. Gerçek âlimler yetişmeyince sahte-
leri meydanları doldururlar. Böylece bunla-
rın dedikleri din haline gelir, Allah’ın verdiği 
haber tahakkuk eder:“Onlar Allah’ı bırakıp 
bilginlerini, rahiplerini, Meryem’in oğlu Mesih’i 
Rabler edindiler. Halbuki onlar da bir olan 
Allah’tan başkasına ibadet etmekle emrolunma-
mışlardı. O, bunların eş tutageldikleri her şey-
den münezzehtir.”  (Tevbe: 9/31).

Sağlam bir düşünme metodolojisi sunan 
İslam’ın evrensel ilkeleri, her çağı kuşatacak 
bir dinamizme sahiptir. Dinin ilkeleri eski-
mez. Tefekkürün taklide yenilmesiyle körle-
şen algımız, bilgimiz ve hakikatlere olan bağ-
lılığımız eskir. Tevhidin bütün boyutlarıyla 
yeniden diriltilip dünyaya nefes aldırması 
insan eliyle gerçekleştirilebilir. Bu da müs-
lümanların kendini yenilemesiyle mümkün-
dür. Yenilenme insanlar için olduğu kadar 
kurumlar için de gereklidir. Eğer kurumlar 
yenilenmeye ve değişime direnirlerse, sürek-
liliklerini ve canlılıklarını kaybederler. Bu 
meyanda müslümanların zihinlerindeki so-
run üreten; adalet kurumları, eğitim kurum-
ları ve hayatın devamı için gerekli kurumla-
rın tevhid eksenli olarak tanzim edilmeleri 
gerekir. Bir öğretinin devamı, sürdürülebilir-
liğine ve üretilebilirliğine bağlıdır. Tevhid bu 
iç dinamiğe sahiptir. Toplumsal değişimlere 
göre kendilerini yenileyemeyen kurumlar 
çağın gerisinde kalırlar. Ancak bu değişim 
sürecinde sabite ve ilkelerini iyi üretmeleri 
lazımdır. Aksi yabancılaşmayı doğurur.  Tev-
hid asla dönmek, fıtratta kalmaktır. Tevhitten 
sapma insanın kendine yabancılaşmasıdır. 
Ne mutlu muvahhit kalanlara… 
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SEBAHATTİN 
TÜZÜN

RABBANİ TERBİYE

Hamd (övgü, yüceltme) Âlemlerin Rab-
bi olan Allah’a mahsustur.” 

Allah’ın (c) kullarına ikram ettiği Kerim Ki-
tap bu sözlerle başlar ve bu yolla vahyin, in-
sana indiriliş gayesine işaret edilir. Belki de 
Resulullah’ın Fatiha suresini kitabın başına 
konmasını emretmesinin hikmeti budur. 
Mevla, seçkin ve seçilmiş elçilerinin eliyle, 
kullarının tasavvurunu ilmek ilmek doku-
yarak terbiye etti ve kemale erdirdi. Çünkü 
terbiye, bir şeyi basit halinden alıp, aşama 
aşama kemal noktasına erdirmektir. Bu yüz-
den Allah Resulü “Beni Rabbim terbiye 
etti ve ne de güzel terbiye etti” sözleriyle 
vahyin gönderiliş gayesine dikkat çekmişti. 
Aslında Rububiyet sıfatı, Rahman ve Ra-
him olan Allah’ın rahmet ve merhametinin 
sebep ve sonucudur. Aksi durum yarattık-
larını kendi haline bırakmış olması anlamı-
na gelirdi ki bu da O’nun Vedud olan ismi 
şerifine uygun düşmezdi. Zira Allah’ın Rab 
oluşunun sırrı sevgidir.

Rabb lügatte efendi, sahip, her şeyin maliki, 
aynı zamanda yaratan, besleyen, büyüten, 
terbiye eden ve yetiştiren anlamlarını kap-
sar. İnsanlar üzerinde yönetim ve tasarruf 
hakkı, yaratan ve yaşatana ait olduğundan, 
Âlemlerin Rabbi, doğru yolda doğru yürü-
yerek, sapmadan ve yalpalanmadan hedefe 
varabilecek gerekli donanımları da eksiksiz 
bahşetmiştir. Mesela insana verilmiş hassa-
lar vardır. Bu hassalar terbiye edildiğinde 
nur ve nimete, edilmediğinde nar ve külfete 
dönüşür. Örneklendirmek gerekirse öfke, 
terbiye edildiğinde celadet (Yiğitlik, kahra-
manlık, bahadırlık), edilmediğinde şiddet 

D E N E M E

RABBANİ TERBİYE

LEZİZ BİR KEBABIN, 

DAVUDİ BİR SESİN 

ARKA PLANINDA 

TERBİYE GÖRÜLDÜĞÜ 

GİBİ, İNSANIN HAYATI 

YAŞANIR HALE 

GETİREBİLMESİNİN YOLU 

DA RABBANİ TERBİYEDEN 

GEÇMEKTEDİR.

Sebahaddin TÜZÜN “
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doğurur. Korku terbiye edildiğinde tedbire, 
edilmediğinde ise korkaklığa dönüşür. Sev-
giden hem rahmet hem zahmet neşet eder. 
Yani nasıl nerede ve kimin için kullanıldığı-
na göre değişiklik gösterir. Mesela Hz.Ali’nin 
(r) yüzüne tükürüldüğünde vermiş olduğu 
tepki, öfkenin nefretin ve saldırganlık dürtü-
sünün nasıl terbiye edilebildiğini göstermesi 
açısından muazzam bir örnektir. 

Leziz bir kebabın, maharetli bir aslanın, baş 
döndüren davudi bir sesin arka planında ter-
biye görüldüğü gibi, en üstün meziyetlerle 
tezyin edilmiş insanın, hayatı yaşanır hale ge-
tirebilmesinin yolu da kuşkusuz bu Rabbani 
terbiyeye boyun eğmekten geçmektedir. Zira 
terbiyeden geçmemiş insanın tadı tıpkı yaba-
ni meyve gibidir. Özü itibarıyla yaratılış ba-
kımından kötü olan hiçbir şey yoktur. Kötü 
olan, herhangi bir şeyin yaratılış gayesinden 
uzaklaştırılmasıdır. Bıçak hekimin elinde 
çare iken, caninin elinde silaha dönüşüyor-
sa, kötülüğü bıçakta değil, bıçağı kullanan 
zihinde aramak lazımdır. En güzel bir surette 
yaratılan insanın, kan dökücülüğünün ceva-
bı da burada yatmaktadır. Siz Aziz ve Celil 
olan Allah’ın verdiği nuru, amacının dışında 
kullanırsanız nar haline dönüştürür ve tut-
tuğunuz yeri yakarsınız. Çünkü en iyi bozu-
lunca en kötü olur. Hâlbuki ahseni takvim 
üzere yaratılan insanın bulunduğu yer yeşil 
olmalıdır. Tıpkı gittiği yere yağmur götürdü-
ğüne inanılan Hızır misali. Yani yeşil adam.

“O duman halindeki göğü şekillendirdi; 
sonra ona ve arza “ her ikinizde isteye-
rek ya da istemeyerek gelin” dedi. İkisi 
de “bizler boyun eğerek geldik” dediler 
(Fussilet 11). Varlık içinde irade verilmemiş 
olan her şey kayıtsız ve şartsız bu Rabba-
ni terbiyeye boyun eğmiştir. Bu yüzden bir 
koro misali kâinattan tek ses çıkmaktadır. 
Bu muhteşem ve mükemmel işleyişin nede-
ni hiç şüphesiz İlahi yasaya boyun eğilmesi-
dir. Bu kozmik korodan çıkan tek çatlak ses 
yalnızca iradeli varlıklara aittir. Hevasını İlah 
edinen insan maalesef kendisine tanınan bu 
muhteşem krediyi kötüye kullanarak ziyana 
uğradı. Bildikleri gördükleri halde inkâr etti-
ler. Eğer onlara “ Gökleri ve yeri yaratan, 

güneşle ayı emre amade kılan kimdir? 
Diye sorsan, onlar hiç kuşkusuz “Allah” 
diyeceklerdir. O halde nasıl oluyor da bile 
bile döneklik yapıyorsunuz? Ve yine onla-
ra dönüp, gökten suyu indiren ve onunla 
ölü toprağa hayat veren kimdir diye sor-
san, hiç kuşkun olmasın ki onlar “Elbette 
Allah” diyecekler (Ankebut/61-63) Ve Rab-
bimiz bu zihni çelişkinin cevaplanmasını 
ister “Ey insanoğlu! Seni varoluş amacını 
gerçekleştirecek kıvam, kabiliyet ve do-
nanımda yaratmasına rağmen çok cömert 
Rab’bine karşı seni aldatan nedir? (İnfitar 
6-8). Zımnen kâinattaki her şeyin her şeyle 
ahenk içinde muazzam, muhteşem, mükem-
mel bir uyum, irtibat ve insicamına şahit ol-
duğunuz halde, niçin iradesiz varlıklar gibi 
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim olmu-
yorsunuz? der.

Bir şeyin terbiyesi o şeyin doğasına uygun 
elverişli imkân ve koşulları sunmakla müm-
kündür. Bu da emek ister, bedel ister, sabır 
ve sebat ister. Tabi ki temelde sevgi ister. Ha-
tırlanmalı ki vahiyden önceki dönem insan-
lık açısından bir utanç tablosuydu. Kur’an 
şairi Mehmet Akif’in veciz sözleriyle; insan-
lık, yırtıcılıkta sırtlanları geçmişti. Ahlak ve 
faziletin ayaklar altına alındığı, hakkın ve 
hukukun güçlünün lehine tecelli ettiği, if-
fet ve saygınlık adına kız çocuklarının diri 
diri toprağa gömüldüğü, çirkin ve çirkeflerin 
egemen olduğu bir dönemdi. Kadınlar cinsel 
bir meta, zayıflar köle muamelesi görüyor-
du. Öyle ki sık görülmese de kadın on ayrı 
çadırda, on ayrı erkekle beraber olduktan 
sonra mendilini hangi çadıra bırakırsa doğa-
cak çocuk o erkeğe nispet edilirdi. Rahman 
ve Rahim olan Allah (c) bu azgın ve zalim 
toplumu mümtaz ve muazzez elçisinin eliyle 
terbiye etti. Öyle bir terbiyeden geçirdi ki, 
kendi elleriyle öz kızını toprağa gömen bir 
âdemi adam etti. O adam da, kıyamete ka-
dar doğruluk ve adaletin şaşmaz ve sarsılmaz 
timsali oldu. O terbiye eşkıyayı evliya yapar-
ken, o toplum da kıyamete kadar insanlığın 
umudu oldu. Elhamdulillahi Rabbilalemin.  
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Batman, Aile-Der 

aassup, sözlükte; taraf olmak veya bir 
şeyi müdafaa etmek demektir. Terim ola-

rak da bir tarafa olan meylinden dolayı delile 
rağmen hakkı kabul etmemektir.

Peygamber (s) müşrikleri İslam’a davet etti-
ğinde, onların körü körüne atalarının dinine 
sarıldıkları, hiç araştırma ve tartışmaya git-
meden kendi dinlerini üstün gördükleri için 
İslamiyeti kabul etmedikleri sonucuna var-
mıştır. Kur’an, bu tutuma “cahiliye taassubu”1  
demektedir.

Rasulullah (s) müsamaha ile gönderildiği-
ni buyurmuş,2  taassup ve asabiyete daya-
nan kavgaları, yan çıkma ve taraf tutmaları 
yasaklamış,3 ancak kendi sünneti ile raşid 
halifelerinin sünnetine sımsıkı sarılmamızı 
öğütlemiştir.4 İmam Evzai der ki; Ömer b. Ab-
dulaziz şöyle bir genelge yazdı, “Allah’ın kita-
bı karşısında hiçbir kimsenin görüşü olamaz. 
İmamların reyleri sadece hakkında âyet inme-
yen ve Rasulullah’tan (s) bir sünnet bulun-
mayan konularda geçerlidir. Rasulullah’ın (s) 
sünnetinin bulunduğu bir konuda hiç kimse-
nin görüşü olamaz.”5

1 Fetih, 48/26

2 Tirmizi

3 Müslim

4 Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace

5 Dehlevi, Huccetullahul Baliğa, 1/547

T
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İbni Abbas’ın şöyle dediği rivayet edilir; Ra-
sulullah (s) şöyle dedi, “falan da şöyle dedi 
demeniz yüzünden, azaba duçar olmaktan 
ya da yerin dibine geçirilmekten korkmuyor 
musunuz?”6

İmam Şafii hadis rivayet edince biri ona, “Ey 
imam, sen bu hadisle amel eder misin?” de-
yince imam, “sahih bir hadisi görüp ondan 
yüz çevirdiğimi görürseniz hemen benim 
deli olduğuma şahitlik edin” derdi.7

İmam Ebu Hanife’nin şu sözü de manidardır, 
“Delilimi bilmeyen bir kimsenin benim sözü-
me dayanarak fetva vermesi doğru olmaz.”8 
O, bir fetva verdiğinde şöyle derdi, “… Bu 
bizim ulaşabildiğimiz 
en güzel sonuçtur. Kim 
bundan daha güzel bir 
sonuca ulaşırsa, elbette ki 
ona uymak daha isabetli 
olacaktır.”9

İbni Abbas’tan Ata Mü-
cahid ve İmam Malik’ten 
gelen rivayetlere göre, 
“Peygamber’den (s) başka 
herkesin sözü alınabilir 
de, terk edilebilir de...”10 demişlerdir.

Halife Ebu Cafer Mansur, İmam Malik’ten; 
İbni Abbas’ın yumuşaklığından ve müsa-
mahalarından, İbni Ömer’in de katılığından 
kaçınılarak bir kitap yazmasını istedi. Bunun 
üzerine Malik, Muvatta’ı yazar.11 Halife sahip 
olduğu nüfuzla, değişik memleketlerdeki 
Müslümanlardan bu kitapla amel etmeleri-
ni ve Muvatta adlı eserin çoğaltılıp, kanun 
olarak amel etmeleri için İmam Malik’ten 
izin istedi.12 İmamın, Halifeye cevabı şu ol-

6 Ahmed, Abdurrezzak, Dehlevi a.g.e., 1/547

7 Ebu Nuaym, İbni Asakir, Elbani

8 Dehlevi a.g.e., 1/569

9 M.Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, s.81

10 Dehlevi a.g.e., 1/548

11 Kardavi, İslam Hukuku, s.100

12 Dehlevi, a.g.e., 1/533

muştur, “Rasulullah’ın (s) sahabeleri İslam 
beldelerine dağılmıştır. Herkesin kendine 
ait ilmi mevcuttur. Şayet insanları tek bir 
görüşte toplanmaya zorlarsan fitneye sebep 
olursun.”13

İbn-i Hazm, Usuluddin adlı eserinde şöyle 
der, “Hiç kimsenin Ebu Hanife, Malik, Ah-
med veya Şafii’nin bütün görüşlerini taklit et-
mesi caiz değildir. Yine herhangi bir kişinin, 
onlardan birine bağlanıp diğer bütün imam-
ların görüşlerini reddetmesi ümmetin icmaı-
na aykırıdır. Böyle yapan kimse, müminlerin 
yolundan başka bir yol tutmuş demektir.”14

Bu meyanda Usame b. Yusuf el-Belhi, Hane-
fi mezhebine mensup bir 
fakihti. Fakat bazı mese-
lelerde mezhebine mu-

halefet ederdi. Rükûdan 
kalkarken ellerini kaldır-
ması onu Hanefi olmaktan 
çıkarmamıştı.15

El Rezzaziye’de Hanefi 
mezhebinin ikinci imamı 
olan Ebu Yusuf ile ilgili 
şu olay anlatılır. O, Cuma 

günü hamamda yıkanır ve insanlara namaz 
kıldırır. Herkes dağıldıktan sonra, kendisine 
hamamın su deposunda ölmüş bir fare bu-
lunduğunu söylerler. Bunun üzerine İmam, 
“Şu halde biz de Medineli kardeşlerimizin 
görüşünü alırız. Su iki kule miktarına ulaştı-
ğında pislik tutmaz.” der.16

Bundan dolayı ihtilafın, aslında ümmet 
için bir rahatlık sebebi olduğu kanaatinde-
yiz. Bunu taassuba dönüştürmenin anlamı 
yoktur. Ömer bin Abdulaziz’in şu sözü pek 
açıklayıcıdır, “Rasulullah’ın (s) ashabı ihtilaf 
etmeselerdi üzülürdüm. Çünkü bir kişinin 
sözü insanlar için darlık ve sıkıntı getirir. 

13 Hasan el-Benna, Risaleler, s.58

14 İbni Hazm, Usuluddin, s.80

15 Elbani, Peygamberin Namaz Kılma Şekli, s.29

16 Dehlevi a.g.e., 1/576

TAASSUP, MEZHEP VE GÖ-

RÜŞÜ UĞRUNA İSLAM’I 

FEDA ETMEKTİR, BASİT 

İHTİLAFLAR İÇİN İSLAMI 

KURBAN ETMEKTİR, İSLA-

MI MEŞREP VE FIRKALAR-

DAN İBARET BİLMEKTİR.
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Onlar kendilerine uyulan imamlardır. Onlar-
dan herhangi birinin görüşünü almakta insa-
noğlu için genişlik vardır.”17

Onun için diyoruz ki, “Sahabe, tabiin ve on-
ları takip eden nesiller arasında besmeleyi 
okuyan vardı; okumayan vardı. Onu açıktan 
okuyan vardı; içinden okuyan vardı. Sabah 
namazında kunut okuyan vardı; okumayan 
vardı. Kan aldırma, burun kanama ve kusma 
sebebiyle abdest alan vardı; bunlar sebebiy-
le abdest almayan vardı. Cinsel organına el 
değdirmekten, şehvetle kadına dokunmak-
tan dolayı abdest alan vardı; bunlar sebebiyle 
abdest almayan vardı. Ateşte pişmiş yemeği 
yemekten dolayı abdest alan vardı; almayan 
vardı. Deve eti yemeden 
dolayı abdest alan var-
dı; bu yüzden almayan 
vardı.18

         Bütün bunlara rağmen 
müctehidler birbirlerinin 
arkasında namaz kılmak-
tan imtina etmemişlerdir 
ve bu onların değerine bir 
halel getirmemiştir; vakta 
ki mukallidler, devri baş-
ladı, herkes kendi mezhep 
imamının görüşünü din kabul etti. İşte o 
zaman ilimde donukluk başladı ve ilerleme 
kaydedilmedi. Bu taassup o kadar ilerledi ki 
bu yüzden mezhep taraftarları arasında şid-
detli çarpışmalar oldu ve bu yara bir türlü 
kapanmadı. 

Hâlbuki İslam hukukunun amacı donmak 
ya da dondurmak değil, hayata hem ayak 
uydurmak hem de yön vermektir. Bu da İs-
lam hukukunun yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara 
cevap verebilmesi, böylece yaşanılan hayatla 
paralel yürümesi ile mümkündür. İbnu’l-
Kayyım el-Cevzi’nin dediği gibi, “Her zama-

17 Ebul Feth El-Bayununi, İhtilaftan Rahmete, 
s.15,16

18 Dehlevi, a.g.e., 1/575

nın bir geçerli hükmü vardır. İnsanlar kendi 
zamanlarına babalarından daha yakındır.”19

Bazı Mağrip şehirlerine Frenklerin, doğu 
memleketlerinde de Moğolların musallat 
kılınmasının sebeplerinden birisi de hem 
Sünni mezhepler arasındaki, hem de gayri 
Sünni mezhepler arasındaki şiddetli taassup, 
tefrika ve fitnedir. Zaman zaman meydana 
gelen çarpışmalarda binlerce Müslüman kanı 
akmış, şehirler harap olmuştur. Unutmamak 
gerekir ki, çoğu kez insanları ihtilaf çuku-
runa düşüren, onları birliktelik ve sevgiden 
uzaklaştıran faktörler arasında büyük dert-
lerden, güzel amellerden ve ileri hedefler-
den uzak olmaları da yer alır. Ortak dert ve 

musibetlerin varlığı ve 
ortak düşman karşısında 

durma isteği kadar hiçbir 
şey, insanları bir araya 
toplayamaz. Şair Şevi ne 
güzel buyurmuştur, “Mu-
sibetler; musibetzedeleri 
bir araya getirir.” 

Ortadoğu’daki İngiliz sö-
mürü düzeninin kurucu-
larından Gladstone der 
ki, “Bu Kur’an var olduğu 

sürece Avrupa katiyen doğuya hâkim olama-
yacaktır. Hatta hâkim olmak şöyle dursun; 
Avrupa kendisini emniyette hissetmeyecek-
tir.” Kur’an’ın hükümlerinin yürürlükten kal-
dırılmasından daha büyük musibet olabilir 
mi? Tefrika ve taassuptan vazgeçip Allah’ın 
ipine sarılmanın zamanı gelmedi mi?

Mutaassıpların küçük meseleleri büyüt-
memeleri gerekir. Şu zamanda hep beraber 
vahdet yolunda adımlar atmamız lazım. 
Konfiçyus’un dediği gibi, “Karanlığı bırakın, 
kalkın Allah için bir mum yakın.” Yakınma-
nın hiç kimseye bir faydası yoktur. Taassup 
gelecek için en büyük tehlikedir. İhtilafları 
körüklemenin hiçbir yararı olmayacağı gibi, 
Müslümanların vahdeti için Mehdi’yi bek-

19 Fehmi Huveydi, Aydınların Din Sapması, s.88
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KABUL ETMEMEKTİR.
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lemenin de hiçbir faydası yoktur. Vahdet 
olacaksa bizzat bizlerin çabasıyla olacaktır. 
Problem, beklenen Mehdi değil, zaman za-
man ortaya çıkan beklenmeyen Mehdilerde-
dir.

İdeoloji ve dünya görüşlerinin çarpıştığı bir 
dünyada yaşıyoruz. Şafii mi haklı; Hanefi mi 
haklı veya bir başka mezhebin görüşleri mi 
haklı? Bu tür tartışmaların zamanı değil, za-
man; insanlığın mevcut problemlerini İslam 
mı, bir başka dünya doktrini mi çözer? Bu 
ve benzeri konularda mezhepler değil, İslam 
ne diyor diye sormalıyız. Halen milyonlarca 
insan İslam’dan bihaberken namazda teşeh-
hüde parmağı oynatılır mı, oynatılmaz mı? 
Rükûdan kalkıldığı za-
man eller kaldırılır mı, 
kaldırılmaz mı? tartışma-
larıyla zaman geçirilmez. 
Bunlar bilinmesin mi? Bi-
linsin, fakat bu tür konu-
larda taassup edip zama-
nımızı heba etmemeliyiz.

Tarih, bize Endülüs’ü 
kaybetme nedenlerinin 
başında önemsiz ihtilaf ve tali meselelerle za-
man öldürmeyi göstermektedir.

Şekip Arslan, Müslümanların Gerileme Se-
bepleri adlı eserinde, Müslümanların, mez-
hep taassubu ve gereksiz mezhep çatışmaları 
yüzünden geri kaldıklarını kaydeder.

Taassup; doğru ve hak olandan yüz çevir-
mek, hatada ısrar etmektir. Taassubun, selefi 
sevme, onları takdir etme, rahmetle anma 
ile ilmî ve ahlâkî miraslardan faydalanma ile 
herhangi bir alâkası yoktur. Taassup, İslam 
mezheplerinden yararlanmak veya herhangi 
birine ittiba etmek de değildir. Taassup, sele-
fin yolunu hafife almak, onları aşmaya çalış-
mak ve onlar adına iftiralarda bulunmak da 
değildir. Taassupla hedeflenen; insanları hak 
ile değil de hakkı insanlarla değerlendirmek, 
delilden yüz çevirmektir. Yani İslam âlemini 
kasıp kavuran, dağıtan, cemaatleri birbirine 

düşüren hayırsız fitnedir. Taassup, Endülüs’ü 
(İspanya), Filistin’i ve Kudüs’ü kaybettiren 
fitnenin bir parçasıdır. Düşmanları bırakıp, 
ümmetin kamp ve fırkalara ayrılmasının di-
ğer bir adıdır.

Taassup, mezhep ve görüşü uğruna İslam’ı 
feda etmektir, başka bir ifadeyle basit ihtilaf-
lar için İslam’ı kurban etme cüretidir. İslam’ı 
meşrep veya fırkalardan ibaret bilmektir. 
Afganistan’daki Müslüman cemaatler arasın-
da akan kanın bir tezahürüdür. Pakistan’daki 
ve diğer İslam ülkelerindeki Sünni-Şii çatış-
masıdır. Tarihte mezhep mensupları arasın-
da akıtılan kandır. Camilerde birden fazla 
mihrap ve minberin müsebbibidir. Mezhep 

farkından dolayı birbirine 
kız vermeyen, düşmanı 
unutup kamplara ayrılan 

din mensubu insanların sı-
ğındıkları bir felakettir. 

Taassup, Emperyalist düş-
manların, Müslümanlara 
karşı yürüttükleri siyasetin 
sigortasıdır. Taassup, İs-
lam dininin iki ana kayna-

ğı Kur’an ve sünneti anlamak için en büyük 
engeldir. Taassup, nefsî terbiye, kalbî has-
talıkları yok etmek ve ahlâkî unsurları gaye 
edinerek ortaya çıkmış tasavvuf erbaplarını 
birbirine düşman edip kırdırmanın diğer 
adıdır. Taassup, siyasilerimizi birbirine dü-
şürüp, Müslümanların fakirleşmesine sebep 
ve terakkisine engel olan unsurdur.

İslam düşmanları, bugün binlerce km. uzak-
tan gelip, Müslümanların yurdunu işgal 
edip, yer altı ve yer üstü zenginliklerine göz 
dikip sömürüyor ve Müslümanları öldürüp 
namuslarına cüret ediyorsa, Müslümanların 
buna karşılık birliği oluşturması şöyle dur-
sun; onlara yardım etmek için çareler arı-
yorsa, Sünni ve Şii çatışmalarını kendi ara-
larında başlatıp vahdeti oluşturamıyorlarsa, 
söylenecek son söz, “Ey İslam ağıtçısı! Kalk 
da ona ağıt yak.” demektir.  

HERHANGİ BİR KİŞİNİN 

İMAMLARDAN BİRİNE 

BAĞLANIP DİĞER BÜTÜN 

İMAMLARIN GÖRÜŞLERİ-

Nİ REDDETMESİ ÜMME-

TİN İCMAINA AYKIRIDIR. 
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ağrı ve Ömer Muhtar filmlerinin senaristlerin-
den biri olan H.A.L. Craig, Hz. Bilal’in öyküsünü 

anlattığı o harika kitabında ‘Üç yüz altmış ilah var-
dı, hepsi kâr içindi’ der, Hz. Bilal’in ağzından. Sonra 
yine Bilal’in öyküsüyle aktarır Ebu Süfyan’ın sözleri-
ni; “Mekke nerede olacak o zaman, ilah evlerindeyken 
kim gelecek buraya?” 

Bu durumda kimse Ebu Süfyan’ın bildiğimiz anlam-
da bir putperest olduğunu söyleyemez. Yani o taşla-
ra tapmıyordur, ya da tahtadan oyulmuş olanlarına. 
Maddesi ne olursa ne olsun put denilince zihnimizde 
beliren ve tüm varlıklarını cahiliye dönemine yığıver-
diğimiz o putlar umurunda bile değildir, küfrün azılı 
temsilcisinin. Onun asıl taptığı, yolculuklara çıkarken 
yanına aldığı ve acıktığı zaman da yediği putudur. 
Yani menfaati. 

Bu durumda tarih boyunca ortaya çıkan tüm putpe-
restliklerin menfaate dayalı olduğunu söyleyebiliriz. 
Zira ortada “babalarının dini, atalarının dini” diye bir 
şey yoktur. ‘Neydi o’ diye sorsanız verecek cevapları 
da yoktur. Bu sadece bir bahaneden ibarettir. Onlar, 
Kuran-ı Kerim’in belirttiği üzere Allah’ı inkâr ediyor 
da değildiler. Babalarına isnat ettikleri dinin, “o Allah” 
tarafından gönderilmediğini gayet iyi biliyorlardı. Son 
peygamberi, Efendiler Efendisini, oğullarını bildikle-
rinden farksız şekilde bildikleri gibi.

Ama bu düzen bir şekilde kurulmuştur. Büyük putlar 
zenginlerindir. Kim kuvvetliyse onun putu kudretli-
dir. Hevâlarına göre, yerine göre dil verdikleri, yerine 
göre gazap isnat ettikleri putları hep devletlüler idare 
etmiştir. Oysa kendileri de bilirler ki; kendi varlığı bir 
başkasının yardımına muhtaç olan bir varlık yaratıcı 
değildir. Büyük put düşmanı Hz. İbrahim kadar onlar 
da bilir, batıp gidenlerin kendilerine bir hayrının do-
kunmayacağını. Ama kurallarını kendilerinin koyma-
dıkları bir dini kabul etmezler. Adına, geçmişlerimi-
zin dini dedikleri bir inanç ve çeşitli suretler vererek 
şekillendirdikleri menfaat putu üretirler. Peki ya di-
ğerleri! ezilenler yani. Putların asla kendi ağızlarından 
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ÖĞRETİLERİNİ 

YÜKLEDİĞİ YÜCE 
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konuşamayacağı, zavallı halk kesimi. Onların 
da çoğunu tutan yine menfaatti. Şayet siste-
me karşı çıksalar  düzenleri bozulur, hayatları 
tehlikeye girerdi. Susmak daha menfaatliydi. 
Öyle de oldu. 

Böyle bir menfaat arenasında ‘kral çıplak’ 
dillendirmesini yapacak menfaatler üstü biri 
olmalıydı. Ücretini sadece “yoktan var ede-
ninden” bekleyen biri. Ölümün sadece O’nun 
izniyle geleceğini, eğer O istemezse kendisine 
yığınlarca düşmanın asla zarar veremeyeceği-
ni bilen biri. Tek başına bile olsa, O isterse 
başaracağına iman edebilmiş biri. Devrimci 
biri. Evet devrimci, Seyyid Kutub’un belirttiği 
gibi; “Dünyanın en büyük devrimi, Lâ İlâhe 
İllallah’tır” ve bu durumda tüm peygamberler 
nefsin türlü hallerinden türemiş yığınla canlı 
ve cansız puta karşı durarak devrim yapmış-
tır. Firavun sarayında Musa, Nemrut karşı-
sında İbrahim, cahiliye karanlığında Muham-
med Mustafa (s), ila ahirih.

Tek Allah’ın yüce öğretilerini yüklediği bu 
yüce öğreticiler, hep aynı davanın neferi ol-
muş, karşılarına çıkanların hepsi de aynı tep-
kileri vermek suretiyle aynı akıbete uğramış-
tır. Bizim zamanımıza, ne saadettir ki bizim 
payımıza düşen son elçi sayesinde Ehl-i Tev-
hid,  Ehl-i İslam ve Ehl-i İman olmuşuzdur. 
Şirki reddederek girmişizdir bu dine. Dünya-
nın en büyük devrimi olan cümleyi söylemek 
şartıyla girmişizdir hem de. Ama gelin görün 
ki, ne insanoğlu değişmiştir, ne nefis. Ne de 
menfaat şemsiyesine giren hırslar. Bu durum-
da şekli değişen tek şey putlardır. Şirk koş-
manın 1400 yıl öncesinde kaldığına inanan 
insan algısı büyük bir devrime muhtaçtır.

Zira putperestlerin yaptığı inkâr değil, şirktir. 
Yani ‘tek’ten bir başkasına pay ayırma. Dev-
rim yeryüzüne yalın bir bakış demektir, der 
Nuri Pakdil. Sahte ilahların yansımalarında 
boğulmamış bir bakış ancak müminlere has 
olabilir. Görmediğine iman edenlere, gözü-
nün görüp, elinin tuttuğu ve kendisinden 
menfaat umduğu her şeyi kalp hanesinde be-
tonlaştıranlara değil. 

İbrahim Paşalı’ya göre ‘Put abartılan her şey-
dir’. Bence de kesinlikle öyledir. Abartmanın 
ölçüsü hep Rabbe göredir. O’nun verme-

ni istediğinden çok değer verdiğin her şey, 
O’nunla senin arana giren, O’nu senden, seni 
O’ndan uzak kılan her şey… Molla Cami’nin 
Nefahatü´l-Üns min Hadarati’l-Kuds ismini 
verdiği ve evliya menkıbelerinin anlatıldığı 
kitapta bir dervişten bahsedilir. Derviş dün-
yadan el etek çekmiş, kendi köşesinde mün-
zevi bir halde yaşarken hem ihtiyaçtan, hem 
el yatkınlığından yama dikmeye başlar. Ger-
çekten de güzel dikmektedir ve sevdiği bir 
gömleği vardır. Söker söker tekrar diker… 
Bu, uzun süre böylece devam eder. Duruma 
gören şeyhi ona şöyle seslenir, “Şimdi o göm-
lek senin putundur.” Böyle bir tekdiri getiren 
şey ne dikiş dikmektir, ne de gömleğin kendi-
si. Sadece o eyleme atfedilen değerdir. 

Zekâtını vermeye kıyamadığın, daha çok 
daha çok hırslarıyla harama bulaştığın, seni 
dünya işlerine boğduran para, pekâlâ bir şirk 
aleti olabilir. O para putun olup, seni eksiksiz 
şekilde batırabilir. Ama aynı para, hatta çok 
daha fazla para, kılını bile kıpırdatmaz kür-
südeki İmam-ı Azam’ın. 

Artık beynimizdeki put suretlerini bir kenara 
atmamızın tam zamanı. Bir zamanların ilkel 
putlarına kahkahalarla gülerken, tam oto-
matik, son derece teknolojik putlara kucak 
açmak ahmaklıktır. Putperestliği tarih say-
falarına gömüp, Ebu Süfyan ve tayfasından 
ibaret sanmak sadece kendini kandırmak-
tır. Mevlana hazretlerinin dediği gibi, içinde 
put olmaya aday sayısız ‘şey’ barındıran bu 
dünya bir su’dur. Eğer üzerine çıkmayı başa-
rırsan seni yüzdürür, eğer içine alırsan seni 
batırır. Bediüzzaman’ın dediği gibi pencere-
lerden seyredip, içlerine girmemek lazımdır. 
Helal dairesine kanaat etmek, harama meyl 
etmemek, helali de şirk unsuru olabilecek 
hale getirip haramlaştırmamak lazımdır. Zira 
putların hiçbiri haram maddeden imal edil-
memiştir. Onları put eyleyen hammaddeleri 
değil, kendilerine atfedilen değerdir.

Asaf Halet Çelebi’nin dizeleriyle bitirelim: 

ibrâhîm
içimdeki putları devir
elindeki baltayla
kırılan putların yerine
yenilerini koyan kim 
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Pineal Bez (Epifiz) 

eynin derininde arka kısmına yakın yak-
laşık 5-8 mm x 3-5 mm boyutlarında mi-

nicik bir hormonal bezdir. Böbreklerden son-
ra vücutta kan akımından en zengin 2. organı-
mızdır. 1 gr. pineal doku dakikada 4 mililitre 
kanla beslenir. Ovalimsi bir şekli olan pineal 
bez bir sapla beynin 3. ventrikülüne (beyin 
boşluğu) bağlıdır (4 adet beyin boşluğunda be-
yin omurilik sıvısı yapılır dinamik yapım-boşaltım 
sistemiyle beynin ağırlığını hafifletir ve beyni dar-
belere karşı korur).

Vücuttaki birçok hormonların yapım yeri olan 
Hipofiz, deyim yerindeyse hormonal koromu-
zun şefidir. Bu koro şefinin de bir üst amiri ise 
çok hayatî bir organımız olan Hipotalamus’tur 
ve bunun birçok komuta-çekirdekleri vardır. 
İşte hipotalamus’un birçok çekirdeklerinden 

B

K U R ’ A N  v e  B İ L İ M

Pineal Bez (Epifiz) 
(Maddî-Mana Yapısıyla A’dan Z’ ye 3. Göz: Berzah Organımız)

GECE KUR’AN OKUMAK, 

HEM İNSANI, HEM 

ZAMANI, HEM DE MEKÂNI 

DİRİLTMEKTİR. MÜZZEMMİL 

6, BU DİRİLİŞLERİN 

TÜMÜNÜ İÇERİR.

Ömer Hakan YAVAŞOĞLU 

Nöroloji Uzmanı Dr.

Pineal (epifiz) bez (gland), beyin boylamasına ikiye 
bölündüğünde iç yarıdan bakışla görünüşü 
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biri olan suprakiazmatik çekirdek (üstte 
resimde görülüyor) pineal bez ile birlikte 
biyolojik bir saat gibi çalışır. Biyolojik saat-
ler bir organizma da zamanı ölçen hücresel 
yapılardır. Pineal bez, sirkadyen bir ritimde 
ve karanlıkta salgıladığı Melatonin vasıtasıy-
la vücudun diğer kısımlarına zaman sinyal-
leri gönderir. Böylece günün ve yılın farklı 
zamanlarına bağlı fizyolojik siklusların dü-
zenlenmesinde rol alır. Gün uzunluğunda 
mevsimsel değişiklerin yorumlanmasını ve 
özellikle üreme fonksiyonlarının kontrolün-
de önemli bir role sahiptir.

Melatonin’in hormonal olmayan etkileri 
şunlardır:

1- İmmün-sistemin fonk-
siyonunun artırılarak, 
güçlendirilmesi (kanserli 
hastalarda faydası gösteril-
miştir).

2- Uyku ritminin düzen-
lenmesi (uykuyu başlatır-
sonlandırır)

3- Kardio-vasküler sistem 
üzerinde koruyucu etkisi

4- Lokomotor (kaslar ve 
bağ dokusu) sistem üze-
rindeki inhibitör etkisi (yüksek dozlardaki 
Melatonin motor fonksiyonda kayıp ve kas-
larda gevşemeye yol açar-uykuyu başlatabil-
mesi için gereklidir)

5- Vücut ısısının düzenlenmesi (hipotalamu-
sun ön bölümü ile etkileşerek ısıyı düşürür)

6- Antioksidan etki (hücrelerin yaşlanması ve 
ölümüne yol açan oksidan maddeleri azaltıp 
temizler. Melatonin bir nevi çok önemli bir 
fizyolojik çöpçü gibidir). 

Melatonin yukarıdaki etkilerine ek olarak er-
genliği başlatır. Karanlıkta salgılanan Mela-
tonin 21 00 de başlayan salgısı 02 00-04 00 
arasında pik yapar ve sabah 07 00 de salgı 
azalır(dolayısıyla uyanmaya sebep olur). Me-

latonin ritmi sabit olduğunda uyku bozuk-
lukları, vardiya değişiklikleri, Jet-Lag (okya-
nus aşırı vb. uzun süreli uçak yolculuklarında 
biyolojik iç-saatin ülkeler arasındaki zaman 
farkına adapte olamaması sonucu fizyolojinin 
altüst olması) araştırmaları hakkında bilgi ve-
rir. Gündüz salgılanan Melatonin uyuklama-
ya ve gece ise uyuyamamaya neden olur.

Vücudumuzdaki etki yerleri ise: Göz dibi 
retinası, hipofiz ve hipotalamusun supraki-
azmatik çekirdeğidir.

Melatonin üreme bezlerinin ve özellikle de 
stres hormonlarının yapım yeri olan böb-

rek üstü bezinin çalış-
masını baskılar. Dola-
yısıyla, tahterevalli gibi 

çalışan stres hormonları-
mutluluk hormonları den-
gesini mutluluk hormonları 
lehine etkiler. Melatonin 
salgısının azalması ise hi-
pofizin çalışmasını boza-
rak, dengeyi stres hormon-
ları lehine bozar. Ve sonuçta 
kemik iliği ve immün-sistem 
baskılanır (dolayısıyla her 
türlü enfeksiyon ve kan-
sere zemin oluşur). 

Melatonin’in hafıza, bilgi işlemi, cinsellik, 
uykuda beyin onarımı gibi önemli işlevleri 
vardır. Doğal uyku sağlayıcı olarak da dışa-
rıdan ilaç gibi alınabilen ticari preparatları 
vardır. Elektromanyetik ışıma/kirlenmenin 
beyindeki Melatonini azalttığına dair güçlü 
bilimsel şüpheler vardır. Hatta belki de bu 
yüzden dünyadaki elektromanyetik kirlilik 
ile Alzheimer hastalığının artışı arasında cid-
di bir neden-sonuç ilişkisi vardır.

Pineal bezin maddî-biyolojik-fizyolojik ya-
pısı hakkında verilen bilgilerden sonra asıl 
fonksiyonu olan manası-insan beynindeki 
hikmetleri-hakkındaki insanoğlunun bilgi 
birikimlerini ve tecrübelerini serdetmeye ça-
lışalım.

KABALA’YA GÖRE 
EPİFİZ; BİZİM DAHA 

DÜŞÜK BİLİNÇ-
BOYUTUMUZUN İÇİNE 

NÜFUZ EDEN ÇOK 
DAHA İLERİ BOYUT-

BİLİNCİNİN TAM 
SINIR KAPISIDIR VE 
BEYNİMİZİN TAM 

ORTASINDA YER ALIR.
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Bu bez hakkındaki bilgiler birçok kadim uy-
garlığın tarihine kadar uzanır. İlk olarak 1543 
yılında Andreas Vesailus, pineal bezin varlı-
ğını tartışıp Corpus Callosum denilen her iki 
beyin yarımküresini birleştiren nasırsı-köprü 
yapıyı çizmişti. 1649 yılında ise Rene Des-
cartes pineal bezi, vücudun ve aklın kontrol 
merkezi olarak tanımlamıştır.

Aslında geçtiğimiz yüzyılda, atıl ve körelmiş 
bir salgı bezi olarak sunulmasına rağmen 
onun önemi beynin didik didik edildiği son 
2-3 dekad içinde (10 yıl = 1 dekad) iyice anla-
şılmaya başlamıştır. İnsanların manası ile ilgi-
lenmeyen bilim adamları 
bu endokrin bezi atrofik/
agenezik (olgunlaşmamış-
embriyolojik kalıntı) göz 
olarak düşünmüşler. 17. 
yüzyılda pineal bezin aklın 
kontrol merkezi olduğunu 
düşünen Descartes bu sal-
gı organının bedenle-ruh 
arasında bir geçiş kapısı 
olarak değerlendirmiştir. 

Epifizin, insanın yaşadığı 
mistik hazlarda ve cezbe-
lerde, trans hali, manevî 
letaifin çalışması, olağan-
dışı bilinç sıçramaları ve 
psişik akım atlamalarında başat rol oynadı-
ğı anlaşılmıştır. Özellikle meditasyon, yoga, 
cehrî-lafzî zikir çalışmaları, tütsüler ve insan 
üzerinde Melatonin etkisi yapan harmalin 
kimyasalı içeren üzerlik bitkisi (Anadolu’da 
evlerin giriş kapısı üzerine asılır), mistik 
danslar ve müzikler, buhur ve ayin maksatlı 
içecekler arasındaki ortak nokta, bütün bu 
farklı unsurların pineal bezi ya uyarması, ya 
da bu bezin salgıladığı hormonlara benzer 
sonuçlar uyandırmasıdır. 

Pineal bezin salgıladığı Melatonin dışında 
pinolin ve Dimetil-triptamin (DMT), 5MeO 
gibi moleküller, insana sentetik olarak mis-
tik zevk ve metafizik hazlar verirler. Eskiden 

bazı evlerin duvarlarını süsleyen üzerlik bit-
kisinde (peganum harmala) bulunan harmin 
ve harmalin maddesi, pinealin salgıladığı 
pinolinle aynı kimyasal yapıya sahiptir. Pi-
neal bezin düzenli faaliyette bulunması, 
sıkıntı, bunaltı, bunama, stres, kanser, 
yaşlanma, hipertansiyon ve birçok psiko-
lojik rahatsızlığa karşı doğal bir koruma 
sağlamaktadır. 

İşte tam da burada DMT molekülünün beyni-
mizde, bilinç düzeyinde neler yaptığına biraz 
bakmak gerekiyor. Aslında DMT molekülü, 
proteinlerin önemli bir yapıtaşlarından birisi 

olan triptofan aminoa-
sidinden iki ayrı enzim 
yoluyla elde edilir. Ve bu 

tüm canlılarda sentezle-
nen asıl metabolizmanın 
önemli bir parçasıdırlar. 
Bitkilerde, doğada yaygın-
ca bulunurlar. Taşıdıkları 
anlam bilinmemekle bir-
likte, bitkilerin doğadaki 
diğer organizmalarla olan 
bağlantılarının bu DMT 
ile sağladıkları düşünül-
mektedir.

Peki, insanlardaki işlevleri 
nelerdir? Kâinattaki tüm 

bilinen canlılarda olduğu bilinen DMT’nin 
insanın evrendeki tüm canlılarla(varlıkla) 
arasındaki ortak bir dil olabileceği düşünül-
mektedir. Hatta belki de Dünya gezegenimiz 
ve diğer gezegenler, galaksiler ve bilinen tüm 
varlık ile ortak rezonans dili olabileceği ileri 
sürülmüştür.

DMT iki ayrı dünyaya iki zıt âleme kapı aça-
bilmektedir. DMT fiziksel bir molekül olarak 
dış dünyayı (afak),  fizyolojik etkileri açı-
sından ruhumuza/içimize pencere açan iç 
dünyamızı (enfüs) aydınlatır. DMT ve benzer 
etki gösteren diğer moleküllere genel olarak tıp 
literatüründe Psikedelik denilir. Köprüaltı yav-
rularımızın gerçeklerden kaçmak için (belki 

KUR’AN’IN TEMEL 
MESANİ KAVRAMININ 

GERÇEĞİ İNSAN 
ZİHNİNDE 

TAHTEREVALLİ 
SİSTEMİNİ KARŞILAR. 

YANİ MUTLULUK 
HORMONLARI 

SALGILANDIĞINDA, 
STRES HORMONLARI 

BASKILANIR.
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de sevgi/şefkat arayışı) çektikleri uçucu (ha-
lüsinojen) kimyasallar de gereğinden fazla ve 
sürekli solunarak alınırlarsa DMT gibi ben-
zer etkiler oluştururlar (bu yüzden suiistimal 
edilmeleri çok kolaydır).

DMT vb. moleküller biz insanları bilimden-
ruhsal dünyaya taşıyan uyarıcıdırlar. Bu yüz-
den epifiz, birçok Ezoterik fizyolojik otorite 
(insanın manasının fizyolojik karşılıkları/hik-
metleriyle ilgilenen bilim adamları) tarafından 
ilgi ve önemle incelenmiştir.

Bazı bilim adamlarına göre stres sırasında pi-
neal bez çok önemli oranda DMT hormonu 
salgılar. Hatta meditasyon, oruç tutmak, uz-
lete çekilmek, ilahî söy-
lemek, sükutla içimize 
yönelme (az konuşma) 
sırasında pineal bez ak-
tivasyonu artar ve DMT 
seviyesinde bir patlama 
oluşabilir. Yoğun meditas-
yon sonuçları ile DMT vb. 
moleküllerin (psikedelik) 
etkileri birbirine çok ben-
zer. Tarih boyunca insa-
noğlunun deneyimlediği 
halüsinasyonlarda (varsa-
nı/olmayan şeyi görmek veya işitmek veya 
hissetmek) DMT nin önemli bir payı vardır. 
Yalnız şunların da çok kolaylıkla halüsinas-
yon oluşturduklarını unutmayalım:

Bir konuya, duyguya, fikre aşırı yoğunlaşma-
odaklanma, imajinasyon için beyni aşırı zorla-
ma, açlık, her tür travma, yalnızlıktan oluşan 
duygusal durum, hayal gücü, rüya.

Halüsinojen dediğimiz bazı uçucu 
kimyasallar(solventler) ve bazı anestezik 
maddeler(Ketalar vb.) halüsinasyonlara yol 
açabilirler. Dolayısıyla bu vb. moleküllerin 
genel etkileri hep epifizin uyarılmasıyla mey-
dana geldiği düşünülmektedir. Yüksek mik-
tarda salgılanan DMT hormonu da aynı şekil-
de etki göstermekte (psikedelik etki) ve insa-
nın ayaklarını yerden kesmekte, belki de bu 

yüzden gerçekten kaçan insanlar tarafından 
suiistimale uğrayabilmektedir. Hatta ketalar 
ile anestezi verilerek yapılan küçük ameliyat-
larda kişiler bedenden ayrılma hissini sıklık-
la yaşamakta ve kendilerini uzayda mekan-
sız, zamansız ve tarif etmekte zorlandıkları 
bir (bazıları için rahatsız edici) bilinç deneyi-
minden bahsederler. Bu DMT hormonunun 
düşük düzeyleri ise psikedelik etkinin tam 
tersine durgun-donuk gri renkli mekanik ve 
anlamsız bir dünya oluştururlar (rutin hayat 
algısı sırasındaki duygu-durum).

Bazı Yahudi âlimlerin yüzyıllardır biriken 
kadim uygarlık şifrelerine göre Epifizin ak-

tif faaliyeti, ruhun insan 
bedenine giriş-çıkışını ko-
laylaştırdığı yönündedir. 

Mistik deneyimler yanın-
da ölüme yakın deneyim-
ler de DMT salgılanmasını 
artırırlar. 

Amazon yerlilerinin dinî 
ritüellerde binlerce yıldır 
kullandıkları çok yüksek 
enerji içeren Ayahuska 
bitkisi de DMT içermek-
tedir. Çeşitli yollarla alı-

nan Ayahuska görsel hallüsinasyon yapar ve 
1,5-2 saat boyunca kişinin ayaklarını yerden 
keserek gerçeklik algısını bozmaktadır. Bu 
insanlar kullandıkları bu bitkiyle doğayla, 
bitkilerle ve hayvanlarla ortak bir dil kullan-
dıklarını ifade etmektedirler.

DMT etkisi, bedenden ayrılmış bilincin 
mümkün olduğunu açıkça göstermektedir. 
LSD ve meskalin gibi psikedelikler de DMT 
etkileri oluşturabilmesine rağmen DMT bili-
nen en güçlü ve en temel psikedeliktir.

1980 yılında Dr. Strassman tarafından oriji-
nal bir makale olarak yayınlanan klinik ça-
lışmaya göre DMT, ilk kez onlarca gönüllü 
insanlar üzerinde kullanılarak denendi. Ve 
1995 de tamamlanan gönüllü insanlardaki 
bu çalışma; DMT’nin özellikle kardiovas-

MÜZZEMMİL 1-2 
ZIMNEN ŞUNU 

SÖYLÜYOR: UYKUNU 
DENETİM ALTINA AL! 
NEFSİNİN SIRTINA 
BİN Kİ (İRADENLE 
OTOMAT SİSTEMİ 

ZAPT ET Kİ), HAYATIN 
SÜVARİSİ OLASIN! 
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küler, otonomik ve nöro-endokrinolojik et-
kileri hakkında insanların kendi öznel/içsel 
deneyimlerini ortaya çıkardı. Bu çalışmada 
DMT’nin gönüllüler üzerinde en sık ve or-
tak etkisi bedenden ayrılma hissiyle birlikte 
zamansızlık ve mekânsızlık algısıydı. Yine 
en önemli bir ortak deneyim de yaklaşık 15 
dakika süren ayılmalarına kadarki süreyi 
sonsuzca bir zaman olarak hissetmeleri ve 
kelimelerle tarif edemedikleri çok yüksek 
düzeyde mutluluk hissetmeleriydi. Aslında 
hepsinin yaşadığı bilinç-üstü deneyim ger-
çekte beyin kimyasının değişmesinden başka 
bir şey değildi.

Kabala’ya göre epifiz; bi-
zim daha düşük bilinç-
boyutumuzun içine nü-
fuz eden çok daha ileri 
boyut-bilincinin tam sınır 
kapısıdır ve beynimizin 
tam ortasında yer alır. 
Descartes’te aynı şekilde 
epifizin madde boyut ve 
ruhsal boyut arasında bir 
arayüz-geçiş-köprü oldu-
ğunu söyler.

Amerikalı bir papaz “Allah” adlı kitabında 
Hz. Yakub (as)’un “Rabbimle pineal denilen 
yerde görüştüm” sözünü ve beyindeki bu 
bezle ilgisini açıklıyor. Tıp fakültelerinin 2. 
sınıfında okutulan fizyoloji ders kitabı “Guy-
ton Physology”de pineal gland için “seat of 
the soul” yani “özün yeri” denmektedir.

Pineal bez çalışırken, aynı zamanda pinolin 
ve dimetil-triptamin (DMT) gibi molekül-
ler de salgılar. Bunlar, bedene sen dur de-
yip onun önüne misal âleminden ve ruhani 
âlemden kapılar açar. İşte gece namazının 
hikmeti tam da bu noktada açığa çıkar. Bu 
bezin en aktif faaliyeti gece saat 03 00 do-
layındadır. Yani uykunun en ağır hali, aynı 
zamanda insanın maneviyata da en yakın ha-
lidir. İşte bu bir imtihan sırrıdır. Seçim sizin-
dir ve iradenin, egonun otomat sistemi olan 

bilinçaltıyla savaşı burada da devreye girer 
her olay, durum ve bir karar arefesinde ol-
duğu gibi. Limbik sistemin (otomat sistemin 
beyindeki yönetici network sistemi) her türlü 
çeldiriciliğine/ayartıcılığına rağmen, alın lo-
bumuzun (frontal) baskınlığıyla irade hâkim 
kılınırsa manevî âleme pencereler açılacak ve 
salgılanan Melatonin her türlü mutluluğa yol 
açacak duygu durumu ve dolayısıyla üst dü-
zey bir beyin kapasitesi oluşturacaktır. Zaten 
Kur’an’ın temel mesani kavramının gerçeği 
insan zihninde tahterevalli sistemini karşılar. 
Yani mutluluk hormonları salgılandığında, 
stres hormonları baskılanır (güne nasıl baş-
larsa fizyolojimiz aynen öyle devam eder). Ya 

da kişinin otomat sisteme 
yenik düştüğünü varsa-
yarsak (uykumuza esir 

olduğumuzda) stres hor-
monları zaten sabaha karşı 
biyolojik saati gereği pik 
yapmaya başlar ve mutlu-
luk hormonları salgısı oto-
matik olarak baskılanır. 
Yani o günün gömleğinin 

ilk düğmesi yanlış iliklenirse her şey yanlış 
gidecektir o gün. Veya tersi durumda doğru 
iliklenen bir ilk düğme devamında her şeyin 
düzgün gitmesini sağlayacaktır.

En güçlü mutluluk hormonlarından biri olan 
melatonin salgısı immün-sistemi güçlendir-
diği için bizi fiziksel hastalıklardan da koru-
yacaktır gün boyu. Veya hasta isek daha kısa 
sürede iyileşmemize aracılık edecektir. Tersi 
de doğru olup stres hormonları bağışıklık 
sistemimizi zayıflatıp her türlü hastalığa da-
vetiye çıkaracaktır.

“Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır… 
Evet evet! Her zorlukla beraber bir kolaylık var-
dır” âyetinin manası bu olsa gerek. Allah’ın, 
âlemlere rahmet olarak seçtiği Nebi (s)’ye (ve 
O’nun şahsında tüm müminlere), daha pey-
gamberliğinin ilk döneminde “Ey ağır bir so-
rumluluk üstlenen! Gecenin bir yarısında kalk! “ 
(Müzzemmil 1,2) emrini vermesinin nedeni 

EVRENİN DERUNUNDA 
MEVCUT OLAN 

TEK’LİK (VAHDET) 
BİLGİSİNİN DALGA-
BOYLARINI EPİFİZ 

DEĞERLENDİRİYOR.
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buydu. Bu emirle zımnen şu söyleniyordu: 
Uykunu denetim altına al! Nefsinin sırtına 
bin ki (iradenle otomat sistemi zapt et ki), ha-
yatın süvarisi olasın! (ekseru’n-nas değil ulü’l-
elbab’dan ol ki yaşamını denetleyesin). Nefsinin 
hükümranlığından kurtulamayan biri, hayatın 
denetimini nasıl üstlenecektir? Ama daha da 
ilginç olanı bu ayetlerin devamında gelen 
Müzzemmil 6’dır. “Hani şu gece dirilişi var 
ya; işte o, hem insanın iliklerine işleyecek kadar 
etkili, hem de kavidir.” Gece Kur’an okumak, 
hem insanı, hem zamanı, hem de mekânı di-
riltmektir. Ayet bütün bu dirilişlerin tümünü 
içerir.

Metinde “nâşiete’l-leyl” buyruluyor: “Gece 
oluşu, gece dirilişi, geçenini varoluşu, gece-
nin yaratılışı, gece neşvesi (bu arada neşenin 
de varoluşsal olduğunu öğreniyoruz)” ve 
daha birçok mana.

Son dönemlerde uyku üzerine yapılan araş-
tırmalarda; deliksiz-sürekli kesintisiz uyku-
nun daha dinlendirici olduğu tezi asılsız çık-
tı. Bölünmüş uyku daha çok dinlendirip be-
den fizyolojisini onarıyor, bilinçaltını temiz-
liyor. Gece boyunca uyuyan, epifizin (pineal 
bez) faaliyetlerinden sadece “uyku” ile ilgili 
olanından yararlanıyor. Gecenin “neşvesi/di-
rilişi” olan ruha safa veren katkıları boşa gi-
diyor, israf oluyor (birçok nimet için geçerli 
olan hakikat el’an zuhur ediyor/etmekte: in-
sanoğlu varlık içinde yokluk çekiyor…)

Epifiz (pineal bez) hakkında elde edilen son 
çalışmalar bir diğer ilginç sonuçları da şun-
lar: Genç fare beyninden çıkarılan epifiz, 
yaşlı farelerin ömrünü uzatırken, yaşlı fare-
nin epifizinin genç fareye nakledilmesi ömrü 
kısaltıyor. En önemlisi ise EPİFİZ in evren-
sel sonsuz enerjiyi hissedecek yüksek -dalga 
boyları oluşturması. Normalde serotonin-
melatonin gibi mutluluk hormonları salgı-
layan epifiz, şayet anne karnındaki ceninin 
kalp nöronlarından uyarı almışsa yani gene-
tik olarak belirlenmişse o zaman diliminde, 
zamanı gelince kendisinde tek hakikat duy-

gusunu algılayacak (sonsuz evrensel enerjiyi 
hissedecek) enerji frekansları üretiyor. Evre-
nin derununda mevcut olan TEK’lik (vah-
det) bilgisinin dalga-boylarını epifiz değer-
lendiriyor. Beyindeki genel yapı daha düşük 
frekanslı dalgaları çözümlerken, epifiz daha 
yüksek dalga-boylu frekansları çözüyor. Bu, 
kalp nöronlarının işleviyle ilgili bir durum-
dur. Kalp nöronları, anne karnında 120. 
günde epifizdeki nöronları tetikleyip hare-
kete geçirebilirse, o kişinin epifizi yüksek 
frekanslı dalga boylarını çözebiliyor ve tek 
hakikat duygusunu oluşturabiliyor (aynı şey 
bilimsel olarak meditasyon yapan yogilerde 
de fonksiyonel MR ve PET çalışmalarıyla tes-
pit edilmiş. Bu kişilerin; benlik duygusunu 
oluşturan parietal korteksin faaliyeti bloke 
olduğu için evrenle bütünleşme, beden his-
sini yitirmekte kendini doğanın bir parçası 
olarak hissetme duyguları oluşmuştur). 

Hint felsefesi ve bazı Asya kültürlerinde in-
san vücudunda bulunan metafiziksel ve/veya 
biyofiziksel enerjinin bağlantı noktalarının 
Chakra’lar olduğu bilinmektedir. Chakra, 
Sanskritçe’de tekerlek anlamına gelir. İnsan-
da bulunan bu eneri merkezleri girdap şek-
linde dönen enerji alanından oluştuğu için 
onlara bu isim verilmiştir. İşte insandaki yedi 
chakra’dan üçüncüsü alın chakra’sı (3. göz) 
pineal bez ile ilişkilidir. Bu zaman chakra’sıdır 
ve ışığın farkındalığı ile ilgilidir. 

Hatta Celcelutiye’deki yedi temel esmanın her 
birinin bir chakra ile ilişkili olabileceği düşü-
nülmekte. Bu 3. göz olan alın chakrası’nın da 
(epifizin mekânı) Cebbar ismine baktığı dü-
şünülmekte. Ve yine bu ismin tecelli mekânı 
olan epifizin aynı zamanda Cebrail (as)’in 
kanalı olduğu rivayet edilmiştir. Aslında bu 
chakra’ların İslam medeniyetindeki karşılı-
ğının letaifler olabileceği gerçeğini de unut-
mamak gerekir… Celcelutiye’de Hz. Ali (kv): 
“Elif-Lâm-Mim-Râ ayetindeki Ra ile ruhlar 
âlemine yükseldim” buyurmuştur. Saf mana 
sahası, maddenin buhar inceldiği ve hatta 
yok olduğu belki de enerji boyutuna geçtiği 
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Pineal Bez (Epifiz) 

(E=mc2/ enerji=madde) yani bilincin bütün 
bilişlerinin devredışı olduğu sahadır. İşte 
tam da burada enerji boyutuna geçiş(ruhani/
melekût âlemi) kapısının epifiz olması çok 
yüksek bir ihtimaldir (Allahu âlem). Kim 
bilir belki Hz. Peygamber’in miraç olayının 
bile aynı keyfiyetle beyinde pineal bezin 
aracılığıyla gerçekleştiğini düşünmek hiç de 
abes olmamalıdır.   

“Kulum bana nafilelerle öyle yaklaşır ki onun 
gören gözü…” müjdesindeki el-Basîr esma-
sının tecelli mahallinin de epifizle (gören 
göz) olması tüm bu bilgiler ışığında değer-
lendirildiğinde sürpriz olmamalı kanımızca. 
Ya salih mü’min kullara verilen promosyon 
misali yakazalar? Yine aynı mekanizma ile 
beyinde epifizin aracılığıyla meydana geliyor 
olamaz mı?

En son yapılan beyin araştırmalarına göre, 
saniyede beyine 400 milyar bit (en küçük 
bilgi birimi) yüksek enerji sağanağı şeklinde 
girmekte ancak beyin bunun 2000 kadarını 
fark edebilmektedir. Yani beyin yapısı gereği 
her an kâinatın/varlığın hakikatinden haber-
dardır lakin insan bilinci, bilinçaltı otomat 
sistem olan limbik sistemin hâkimiyetinde 
olduğundan varlıkla (Sonsuz Kudretin 
enerjisiyle) irtibat kuramamaktadır. Medi-
tasyon, lafzatullah-esma tekrarları (lafzî/
cehrî-hafîzikr), inziva, uzlet/halvet halleri vb 
çalışmalarla epifizi yüksek rölantiye çıkaran 
DMT, melatonin vb her tür kimyasallar so-
nuçta hepsi epifizi aracı kılarak ruhani âleme 
yolculuğa çıkarmaktadırlar. Yani aslında 
bunların hepsi de ay’ı gösteren parmak hük-
mündedirler. Parmağa bakıp Ay’dan mahrum 
olmamalıdır.

Son olarak Hz. Ali Efendimizin “perde kalk-
sa yakinim artmaz” sözü ile neyi kastettiği-
nin hikmetlerini daha iyi kavradığımızı söy-
leyebiliriz sanırım.  Sayısını bilemeyeceğimiz 
hadsiz nimetlerden biri olan bu minik pineal 
bezimiz kim bilir belki de kâinat-ı suğra olan 

insandaki cennet kapısının nörobiyolojik 
karşılığıdır?

Ümmetinin yapamamasından korktuğu 
için “gece namazı”nı farz koşmayan Allah 
Rasûlü’nün şefkatini bir kez daha derin-
den hissederken, buradan müminlerin 
çıkarması gereken ders; geceyi ihya konu-
sunda çok yoğun/canhıraş bir gayret gös-
termemiz gerektiğidir vesselam.   

Ya Rabbi varlığımızı hamd kıl, hamd kıl ki 
verdiğin sonsuz nimetlerini anlamaya karşı 
olan aczimizi anlayıp, sahip olduğumuz tüm 
emanetleri Sana, Senin yoluna (bilâ-bedel), 
Senin vahyinin anlaşılıp yaşanması için in-
sanlığa/kullarına tasadduk edelim. Âmin. 
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atiha, kelime anlamıyla başlangıç, giriş 
veya açılış demektir. Bu ifadeler, Fatiha 

Suresi’nin Kur’an içindeki konumuyla yakın-
dan ilişkilidir. Çünkü Kur’an’ın ilk suresi ol-
ması bakımından Fatiha, Kitabın başlangıcı ve 
onu açan bir bölümdür. Bu anlamda Fatiha, 
Kur’an’a açılan bir kapıdır. Kapı, bir evin ya da 
yapının girişi, başlangıcı ve onun içini dünya-
ya açan kısmıdır. Öyleyse Fatiha’yı en iyi ifade 
eden simge kapı kavramı olabilir.

Fatiha, aslında Kur’an’ın bize öğrettiği güzel 
bir duadır. Dua, salt yalvarma/yakarma de-
ğil, aynı zamanda bir iddia, istek ve söz ver-
medir. Kur’an, ilk önce bir duayla başlar ve 
duanın nasıl yapılacağı konusunda insana 
örnek verir. Nasıl her kapının bir kilidi ve 
anahtarı varsa, bu duanın da bir anahtarı var-
dır. Bu anahtar, hiç şüphesiz ki besmele’dir: 
“Bismillâhirrahmânirrahîm”. Açılımı, “Rah-
man ve Rahim olan Allah’ın adıyla” demek 
olan besmele, İslam öğretisinde ve kültürün-
de her şeyin başıdır. Her işe onunla başlanır, 
onunla başlanılan iş kolaylaşır. 

Besmeleyle işe başlamak, bir Kral ya da 
Hükümdar’ın adına konuşmak gibidir. Kra-
lın adına yapılan işler kolaylaşır ve Kralı tem-
sil eden çok önemsiz bir kişi de olsa, O’nun 
fermanıyla birden bire büyük bir güç kazanır. 
Kralın adına her şeyi başarır. İşte, bunun gibi 
gerçekten inanmış bir Müslüman da, Allah 

F

İ R F A N

FÂTİHA “KAPI” SİMGESİ

FATİHA KAPISINDAN 

İÇERİ GİRMİŞSENİZ, 

ARTIK KAPINIZI 

KAPATABİLİRSİNİZ.   

Kadir CANATAN
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adına bir işe koyulursa, kendini güçlü hisse-
der ve o işi mutlaka başarır.

Besmeleyle açılış yapıldıktan sonra dua 
şöyle devam eder: “Hamd, Âlemlerin Rab-
bi, Rahmân, Rahîm, Din Günü’nün Sahibi 
Allah’a özgüdür. Yalnız sana ibadet ederiz 
ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi gaza-
ba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil, 
doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin 
yoluna ilet.” (1:1-7).

Konumu ve içeriği bakımından Fatiha, 
Kur’an’ın önsözü ve temeli olarak görülür. 
Bu boşuna değildir. Çünkü bu dua, bir yan-
dan insana gerçek Tanrı imgesini, diğer yan-
dan da insanın Allah karşısındaki konumu-
nun nasıl olacağını öğretir. 

Hamd ya da övgü Allah’a özgüdür. O ki; 

Âlemlerin Rabbi’dir: Görülen ve görülmeyen 
tüm varlık düzeninin yaratıcısı ve yönetici-
sidir. 

Rahman’dır: Herkesi esirgeyen ve kucakla-
yandır. 

Rahim’dir: Bağışlayandır.

Din Gününün Maliki’dir: Yargı ve Ahiret 
Günü’nün tek sahibidir.

Bu kavramlarla Fatiha, belirli bir Tanrı im-
gesini yerleştirmeye çalışır. Sadece bu özel-
liklere sahip Tanrı, ibadete ve yardım isten-
meye layıktır. Dinin de özü budur; yani din, 
temelde Tanrı ile insan arasında olması gere-
ken ilişkiyi öğretir. Bu, teslimiyet anlamına 
gelen İslam dininin de temelidir. Doğru bir 
Tanrı imgesine sahip olan ve doğru bir şe-
kilde ona teslim olan kişi, gerçek huzur ve 
barışı bulur. İslam, işte, tüm bu kavramları 
içerir.

Fatiha Suresi’ne göre insanın önünde iki yol 
vardır: Ya Allah’ın “dosdoğru yol” dediği yolu 
tutar ya da bunun dışında bir yolu benimser. 

Eğer bir kimse, Fatiha’nın çerçevesini çizdiği 
bir şekilde dua eder ve buna gerçekten -iç-
ten- inanırsa Allah da onu doğru yola iletir. 
Bu yol, O’nun nimet verdiği kimselerin yo-
ludur. Bunun dışındaki yollar, adı ve biçimi 
ne olursa olsun, Allah’ın gazabına uğrayan 
ve sapkınların kendi uydurdukları yollardır. 
Bu yollara sapan insanlar, Tanrı’ya inansalar 
bile, onu hiçbir zaman gerçek şekliyle tak-
dir edemez ve başka güçlere boyun eğerler. 
İnsan, başka güçlere boyun eğerse, gerçekte 
onlara ibadet etmiş ve onlardan yardım dile-
miş/dilenmiş olur. Bu, birden fazla Tanrı’ya 
inanmak demektir. Sapkınlık, Tanrı’ya 
inançsızlık değildir; tam tersine çok Tanrı’ya 
inanmaktır.

Her yolun bir “Kapısı” vardır. Her insan iste-
diği kapıdan giriş yapabilir ve istediği “eve” 
yerleşebilir. Ancak Kur’an, insana yapaca-
ğı bu temel seçimin farkında olmayı ve so-
nuçlarına katlanmayı öğütlemektedir. “Fa-
tiha Kapısı”ndan giren kimse, “dosdoğru” 
yola girmiş olur; bu yola girenlerin varacağı 
nokta, ebedi esenlik yurdudur. Bu yoldan 
başka yollara sapanların yurdu ise “dünya 
yurdu”dur. Dünya evini tercih edenler, hem 
burada hem de öte dünyada hep zahmet ve 
zorluk içinde olacaktır.

Kur’an’da kapı kelimesi birçok bağlamda ve 
farklı biçimlerde geçmektedir. Kelime, haki-
ki anlamında şehrin kapısı, evin kapısı ya da 
oda veya çadırın kapısı şeklinde kullanılır. 
Fakat kapı kelimesinin kullanımı bununla 
sınırlı değildir; dünyevi anlamdaki kapı, öte 
dünyadaki bazı yerlerin giriş yeri veya girişi-
ne vesile olan şeyler anlamında da kullanılır. 
Sözgelimi bazı ayetlerde Cennetin veya Ce-
hennemin kapılarından bahsedilmektedir. 
Hatta cehennem tasvir edilirken “yedi ka-
pısı” olduğu bildirilir. “Şüphesiz cehennem, 
onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 
yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir 
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grup ayrılmıştır.” (15:43-44). Mecazi anlam-
da da kapı kelimesine yer verilir. Sözgelimi 
göğün kapılarından ve bu kapıların açılma-
sıyla dökülürcesine yağan yağmurdan bah-
sedilir (54:11). Çokça nakledilen bir hadiste 
ise kapı, yine mecazi anlamda kullanılmak-
tadır. Hz. Peygamber (s) “Ben ilim şehriyim. 
Ali de kapısıdır” buyurmuştur. Burada kaste-
dilen Hz. Ali’nin Hz. Peygambere ulaşmada 
bir aracı olmanın ötesinde, ilim öğrenmede 
de önemli bir kaynak olmasıdır.  Arapçada 
kapı, hane anlamına da gelir ve hane, insa-
nın gece sığındığı yerdir. Birisinin kapısına 
sığınmak, onun evine ya da hanesine misafir 
olmak demektir. Bu bağlamda kapı, sığınılan 
yer anlamını da içerir.   

İncil’de ise kapı, belirli bir kişiliği ve onun 
rolünü ifade eder. Hz. İsa (as) kendisini “ko-
yunların kapısı” (Yuhanna, 10:7) olarak nite-
ler. Çoban ve koyun benzetmesi, Sami kültü-
ründe peygamber ve izleyicilerini anlatmak 
üzere kullanılır. Bu anlamda o, kendisini 
izleyicilerine kurtuluş kapısı olarak sunar: 
“Ben kapıyım; eğer bir kimse benden girer-
se, kurtulur” (Yuhanna, 10:9). Hz. İsa, ayrıca 
kendisini “yol”, “hakikat” ve “hayat” olarak da 
ifade eder. O, vasıta olmadıkça kimse Allah’a 
varamaz (Yuhanna, 14:6). Bütün bu ifade-
lerden İncil’in onu gerçek ve hakikate açılan 
bir kapı olarak tanımladığı anlaşılmaktadır. 
İslam ve Hıristiyanlık arasındaki önemli fark, 
ilkinin kitaba vurgu yaparken, ikincisinin ki-
şiye (Hz. İsa(as)’ya) vurgu yapmasıdır. 

Edebiyatımızda ve kültürümüzde kapı sim-
gesi, yeniyi, başlangıcı, ilki, rahat ve huzu-
ru ifade etmektedir. Bunun tersine kapısız-
lık; sahipsizlik, evsizlik, yolunu şaşırmışlık, 
huzursuzluk gibi anlamlara gelir. Tasavvuf 
edebiyatında ise “dört kapı”yla şerîat, tarîkât, 
mârifet ve hakîkât kastedilir. Her kapının on 
makamlık bir açılımı vardır. Böylelikle top-
lam kırk makama erişilir. Sözgelimi şerîat ka-

pısının makamları sırayla; iman, ilim, ibadet, 
helal kazanç, nikâh, kadının özel günlerinde 
cinsi ilişkiden kaçınmak, sünnet; şefkât, te-
mizlik ve iyiliği emredip kötülükten sakın-
dırmaktan ibarettir.

Tarîkât kapısının makamları, pîrden el alıp 
tevbe etmek, mürid olmak, saç kesmek (tıraş 
olmak) ve elbise değiştirmek, nefis savaşında 
mücahede etmek, olgunlaşmak, pişmek, hiz-
met etmek, havf (korku), ümit etmek, hırka 
zenbil, makas, seccâde, subha (yüz taneli tes-
bih) ibrat (iğne) ve asa, sahib-makam (ma-
kam sahibi), sahib-cemiyet (cemaat sahibi-iç 
bütünlüğü), sahib-nasihat (nasihat sahibi) ve 
sahip-mâhabbet (muhabbet sahibi) ve aşk, 
şevk, sefâ ve fakirlik olarak sıralanmıştır.

Marifetin kapısının makamları ise şunlardır: 
İlim, cömertlik, haya, sabır, perhizkârlık, 
korku, edep, miskinlik, mârifet ve kendini 
bilmektir. Hakikât kapısının makamları ise 
sırayı izler: Toprak olmak, yetmişiki milleti 
ayıplamamak, elinden geleni esirgememek, 
dünyada yaratılmış bütün nesnelerin ken-
disinden emin olması, mülk sahibine yüzü-
nü sürüp yüzsuyunu (yaratılış sebebi olan 
Muhammed(s) nurunu) bulmak, sohbette 
hakikât sırlarını söylemek, sır, münacat ve 
çalap Tanrı’ya ulaşmaktır. Bu varılacak son 
noktadır. 

Dört kapı, felsefede dört unsur olarak ifade 
edilen hava, ateş, su ve toprakla simgelen-
miştir. Söz konusu dört unsur, evrenin temel 
yapıtaşlarıdır. Hayat, bunlarla mümkün olur; 
bunlardan biri eksik olursa hayat devam et-
mez. Şerîat kapısının simgesi hava; tarîkât 
kapısının simgesi ateş; mârifet kapısının 
simgesi su; hakikât kapısının simgesi ise top-
raktır. Nasıl hayat; hava, ateş, su ve toprak 
olmadan mümkün olmazsa, dinî hayat da şe-
riat, tarikat, marifet ve hakikat olmadan tam 
olarak teşekkül etmez.
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Şüphesiz ki burada sözü edilen sayılar, sis-
temler ve simgeler doğrudan Kur’an’da yer 
almaz. Tüm bunlar, daha sonraki dönem-
lerde geliştirilmiş ve literatüre geçmiştir. 
Yukarıda aktarılan “dört Kapı, kırk makam” 
öğretisi, Hacı Bektaşi Veli’ye aittir. Bu öğreti 
başka biçimlerde de ifade edilmiştir. Bunla-
rı dinî öğreti ve ilkelerle çelişmediği sürece 
edebiyat ve düşüncemizin bir parçası olarak 
görmek gerekir.    

Kapı kelimesi, dilimizde çeşitli tamlamalar 
biçiminde de karşımıza çıkar. Bu çerçevede 
Türkçemizde kullanılan dergâh kelimesi çok 
meşhur bir örnektir. Farsça asıllı olan ve söz-
lükte kapı anlamına gelen “der” kelimesinin 
sonuna yer bildiren “gâh” ekinin getirilme-
siyle oluşmuştur. Bir tasavvuf kavramı olarak 
ise  tarikat pirlerinin veya büyük şeyhlerinin 
ikamet edip irşat faaliyetini sürdürdükleri 
ve mezarlarının bulunduğu “merkezi tekke” 
anlamında kullanılmaktadır  Ayrıca birçok 
Müslüman Türk devletinde  özellikle Sel-
çuklular da “hükümdar sarayı” karşılığında 
da kullanılmıştır

Son anlamında devlet dairesi, hükûmet ka-
pısı (Bab-ı Âli) olarak da nitelenir. Osmanlı 
Devleti’nde resmî görev yerine ve genel ola-
rak yüksek düzeydeki her hükümet dairesi-
ne (Şeyhülislam Kapısı, Serasker Kapısı) kapı 
denilir. Ayrıca mecaz olarak “gelir, geçim, 
kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân” an-
lamında da kullanılır. Türkçede, içinde kapı 
kelimesinin geçtiği “açık kapı bırakmak”, 
“altın anahtar her kapıyı açar”, “Allah gümüş 
kapıyı kaparsa altın kapıyı açar”, “arka ka-
pıdan çıkmak”, “at çalındıktan sonra ahırın 
kapısını kapamak”, “avrat/kadın malı, kapı 
mandalı”, “aynı kapıya çıkmak”, “(bir yeri) 
komşu kapısına çevirmek”, “(birisinin) ka-
pısını aşındırmak”, “(birisinin) kapısını çal-
mak”, “çalma elin kapısını, çalarlar kapını”, 

“deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız” gibi) 
pek çok atasözü ve deyim bulunmaktadır.

Türkülerimizde de kapı imgesi bolca kulla-
nılır. Sözgelimi gurbette bulunmak ve gur-
bette çalışmak el kapısı olarak nitelenir. Âşık 
Veysel, bir türküsünde insan hayatını yol 
ve kapı kavramlarıyla anlatmaya çalışmıştır. 
Bu metaforlar dünya hayatının geçiciliğini 
anlatması bakımından önemlidir. O’na göre 
dünya, iki kapılı bir han’dır. İnsan ise, uzun 
ince bir yol’dadır. İnsan, bir kapıdan girer ve 
diğer kapıdan çıkar; dünya, uzun ve ince yo-
lun duraklarından birisidir. Esas olan ebedi 
hayattır. Dünya, bu ebedi hayatın kazanıldığı 
bir sınav mekânından başka bir yer değildir.

Bitirirken kapı sözcüğünün çift anlamlı ve 
paradoksal bir kavram olduğunu hatırlatma-
lıyız. Kapı, bir yere girmeye imkân tanıdığı 
gibi içeri girdikten sonra kapatma işlevi de 
görür. Başka bir deyişle kapı açan şey oldu-
ğu gibi kapayan şey anlamına da gelir. Ko-
numuzla bağlantılı olarak bunun anlamı şu-
dur: Fatiha, bizi bir dünyaya açarken başka 
dünyalara da kapatır. Bu dünyalar, Fatiha’da 
sözü edilen gazaba uğrayanların ve sapkın-
ların yollarıdır. Çünkü Fatiha insanları bir 
seçimle baş başa bırakır. İki kapıdan birini 
seçmeye zorlar. Bu seçimden sonra Fatiha 
kapısından içeri girmişseniz, artık kapınızı 
kapatabilirsiniz.
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Yasemin 
İSLÂMOĞLU

Hûd 
Sûresi

ûd Sûresi, Kur’an’ın 11. sûresidir. 123 
âyetten oluşmaktadır.

İsmini, Âd kavmine gönderilen Hûd peygam-
berin anlatımından alır (50-60). Hûd kıssası bu 
sûrede detaylı şekilde anlatılır. Sûreye bu ismi 
Rasûlullah Efendimiz (s) vermiştir. Sûrenin 
dönemi de boykot yılları sonrasına tekabül et-
mektedir. Bu sebepten olsa gerek sûrenin içeri-
sinde, müşriklerin aymazca tutumlarına karşı-
lık, tehdit içeren âyetler yer almaktadır. 

Sûre, Yûnus Sûresi ile aynı dönemde inmiş ve 
içerik olarak da benzeşmektedir. Peygamberi-
mizin (s) dilinden bu sûrenin kendisini ihtiyar-
latan sûre olduğu rivayet edilir. Bir gün Hz. Ebû 
Bekir (r) “Ey Allah’ın Rasûlü! Erken ihtiyarla-
dığını görüyorum” deyince Hz. Peygamber (s), 
“Beni, Hûd, Vâkıa, Mürselât, Amme Yetesâelûn 
ve İzeş-Şemsu Kuvviret sûreleri ihtiyarlattı” ce-
vabını vermiştir (Tirmizî, Tefsîr, 57).

Yine aynı dönemlerde inen Yûnus Sûresi’nin 
son âyeti de Rasûlullah’ı oldukça tedirgin et-
mektedir: “Sana indirileni izle ve Allah hük-
münü verinceye kadar sabret.” Bu hükmün bir 
helak olabileceğinden kaygı duyan Peygambe-
rimiz bu tedirginliğini şöyle ifade etmektedir: 
“Helak olan bir kavmin peygamberi olmak is-
temem.”

Sûrede tevhid sisteminin temelini oluşturan 
vahiy, nübüvvet ve ahiret konuları üzerinden 
Allah tasavvuru işlenir. Allah’ın insanlık üze-
rindeki ilgi, alaka ve emeğini, sûrede yer alan 
kıssalarda net şekilde görmekteyiz. Rabbimiz 

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

Hûd Sûresi

SÛREDE TEVHİD SİSTEMİNİN 

TEMELİNİ OLUŞTURAN 

VAHİY, NÜBÜVVET VE AHİRET 

KONULARI ÜZERİNDEN 

ALLAH TASAVVURU İŞLENİR.

HYasemin İSLÂMOĞLU
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birçok vahiy ve peygamber göndererek doğ-
ru yolu bulmasında insana yardımcı olmuş-
tur. Ancak insan,  bu ilgi ve alâkanın şük-
rünü hakkıyla ifa edememiş, hatta birçok 
zaman O’nun sözüne karşı savaş açmıştır.

Kur’an tarihi içerisinde, vahye karşı çıkan-
ların; siyasî gücü elinde bulunduranlar ile 
siyasî güç ve iktidarın gerçek güç ve iktidar 
olduğunu zannedenler olduğunu görmekte-
yiz. Ancak Rabbimiz gerçek güç ve iktidarın 
kendisine ait olduğunu ve varlık üzerinde 
tasarruf hakkının yegâne sahibinin kendisi 
olduğunu oldukça keskin ifadelerle belirt-
mektedir.

Sûrenin büyük bir bölü-
mü kıssalardan oluşmak-
tadır. Mekke ortamında 
inen bu kıssaların mesajı 
evrenseldir. Çünkü insan-
lığın iyilikleri ve zaafları 
evrenseldir. Mekke’de ve 
daha öncesinde yaşanan-
lar günümüzde de devam 
etmektedir. 

Mekke, kendini aydın 
zannedenlerin ilkelliğini; 
Hz. Nuh, Allah’ın emri 
doğrultusunda yaptığı 
gemi ile alay edenleri; Hz. Salih, bir devenin 
bile imtihan aracı olabileceğini; Hz. Lût, in-
san fıtratından uzaklaştıkça sapmanın doru-
ğa ulaştığını; Hz. Şuayp, adaletin toplumsal 
önemini; Hz. Musa, hakikatten sapmayan 
ve mücadelesinde yılmayan bir lideri anlat-
maktadır. Aslında bu kıssaların hepsinde, 
elçilerin Allah ile aralarına mesafe koymak 
isteyenlere karşı verdiği mücadele anlatılır. 
Peygamberler Allah’a hakkıyla teslim olmaya 
davet ederken, onlar işlerine karışan yakın 
bir Allah yerine, konumunu kendilerinin be-
lirlediği, atalarından yadigâr uzak bir Allah’a 
inanmakta direnir. Çünkü uzak Allah inancı 
sorumluluğa değil, keyfiliğe dayanmaktadır. 
Bu keyfî inanç şekli ise, ahlakı inşa etmedi-

ği için bireysel ve toplumsal zulüm güçlenir. 
Bu sebeple Kur’an, helakin sebebinin iman-
sızlık değil, ahlakî zaaf ve bunun yol açtığı 
zulüm olduğunu belirtir. Bu zulüm adaletin 
tesis edilmesinin önünde engel oluyorsa, 
zulmü benimseyen peygamberin çok yakını 
da olsa, Allah, yasalarını tavizsiz bir şekilde 
gerçekleştirir. Kimseye üstünlük statüsü ta-
nımaz. “Halkı iyi olduğu halde, senin Rabbin 
haksızlıkla o memleketleri zulümle helâk et-
mez.” (117). 

Sûre Elif-Lâm-Râ ailesinin ikinci sûresidir. 
İlk âyeti ile vahyi tanıtır: “Öyle bir Kitaptır 
ki, her hükmünde tam isabet sahibi ve her 

şeyden haberdar olan 
Allah tarafından âyetleri 
şüpheden arındırılmış ve 

hayatta karşılığı olan doğ-
ru hükümlerle sabitlen-
miş, dahası çok boyutlu 
ve anlaşılır kılınmıştır.”

Vahyin özelliklerinin bu 
şekilde sayılmasının öne-
mi hemen bir sonraki 
âyetle belirtilir: “Allah’tan 
başkasına kulluk etmeye-
siniz.” Böylece âyet vah-
yin temel amacını özgün 

bir ifade ile yansıtmaktadır. 

Sûrenin ilk ve son âyetleri Peygamberimizin 
ve O’nun kavmi olan Mekke halkının kıssa-
sıdır. Sûre, Mekke müşriklerinin devşirilmiş 
inanç sistemini reddeder (109) ve Peygam-
berimizin (s) peygamberliğini şu âyetlerle 
destekler: “Kesinlikle Sen sadece bir uyarıcı-
sın! Allah ise, her şeyi en ideal mânada koru-
yandır.” (12). “Sen (ey bu vahyin muhatabı) 
sakın ola onun kaynağı hakkında tereddüde 
düşeyim deme. İyi bil ki o, Rabbin katından 
gelen hakikatin ta kendisidir.” (17). “Emro-
lunduğun gibi dosdoğru ol.” (112). Bu şekil-
de, müşriklerin vahye ve Hz. Peygamber (s)’ 
e olan tavırlarına karşılık Mekke gündemi-
ne inen kıssalar kör bir gelenekçi tutumun 

RABBİMİZ GERÇEK 
GÜÇ VE İKTİDARIN 

KENDİSİNE AİT 
OLDUĞUNU VE 

VARLIK ÜZERİNDE 
TASARRUF HAKKININ 

YEGÂNE SAHİBİ 
BULUNDUĞUNU 

KESİN İFADELERLE 
BELİRTMEKTEDİR.
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geçmiş kavimlerin başına ne dertler açtığını 
anlatır.

Kıssaların anlatıldığı bölüm, insanlığın ikin-
ci atası olarak anılan Nûh kıssası ile söze 
başlar. Nûh kıssası detaylı olarak bu sûrede 
anlatılır. Hz. Nûh’un bugün Irak bölgesi ci-
varında yaşamış olduğu bilinmektedir. Hz. 
Nûh Kur’an’ın risaletle görevlendirdiği ilk 
peygamberdir. Aradan uzun yıllar geçme-
sine rağmen kavminin söylemleri Mekke 
müşriklerinin söylemleri ile benzeşmektedir 
(27/35).

Hz. Nûh (as) denizin olmadığı bölgede “gemi 
yap” emrine uyarak, bizlere teslimiyet ve 
mücadelenin uyumunu öğretmektedir. Oğlu 
Kenan üzerinden, müminlere iman bağının 
kan bağından çok daha 
önemli olduğu bilgisi ve-
rilir. İman sistemine tes-
lim olmayan sizin hiçbir 
şeyiniz değildir (42-48). 
Öyle ki bu babanız, oğlu-
nuz, eşiniz olsa da! Çünkü 
inandıkların, hayat tarzın, 
anlayışların ve öncelikle-
rin farklı, doğal olarak on-
larla insanlığa ait erdemler dışında hiçbir şey 
paylaşamazsınız. 

Denizin olmadığı yerde gerçekleşen Nûh tu-
fanı, dünyanın her bölgesindeki insanlığın 
hafızasında yer almaktadır. Nûh kıssasında 
gemi inkârcılara verilen süreyi, Kenan ise 
ölümüne inkârı temsil eder.

Hûd (as) kavmi olan Âd, Arabistan bölgesinin 
en eski kabileleri arasında yer almaktadır. Bu 
toplumda da diğer birçok kıssadaki gibi tek 
bir Allah’a davetin mücadelesi verilir.

Hz. Hûd’un “Yalnızca Allah’a kulluk edin!” 
(50) çağrısına kavmi “Seni ilahlarımızdan 
kimileri fena çarpmış demekten başka sana 
söyleyecek hiçbir sözümüz yok” (54) diye 
karşılık vermekteler. Hz. Hûd’un davetine 
teslim olmayan kavmi “her inatçı zorbanın 

yönetimine boyun eğdiler.” (59). Ve Allah da 
onları “tarih sahnesinden sildi.’’ (60). 

  

Tarihte ikinci Âd olarak bilinen Semud kav-
mi de Hûd kıssasının hemen ardından anlatı-
lır. Semud kavmine gönderilen Hz. Salih (as) 
de kavmine “Yalnızca Allah’a kulluk edin” 
çağrısında bulunur, kavmi ise “davet ettiğin 
şeye karşı şüphe içindeyiz” cevabı verir. Dişi 
deve Salih kavminin imandaki şüpheleri-
ni sınayacak bir araç idi. Onlar kendilerine 
emanet edilen deveyi katlederek küfrü tercih 
ettiklerini belgelediler. Allah da onları bu tu-
tumlarından dolayı tarih sahnesinden sildi.

Hemen ardından Hz. İbrahim’e (as) verilen 
Hz. İshak (as) ve Hz. Ya-
kup (as) müjdesi ile bir-
likte Lût kavmine verilen 

helak haberinin onu nasıl 
hüzünlendirdiği anlatılır. 
Lût kıssası Allah bilinci-
nin olmadığı ortamda in-
sanın nasıl değersizleştiği 
mesajını veren bir kıssadır 
(69-83).

Yine detaylı olarak Medyen halkına gönderi-
len Hz. Şuayp (as) kıssası anlatılır. Hz. Şuayp 
da aynen Hz. Hûd ve Hz. Salih peygamberin 
söylediği gibi “Yalnızca Allah’a kulluk edin” 
davetinde bulunur. Ancak onlar “Atalarımı-
zın taptıklarını ya da mallarımız üzerinde 
keyfimizce tasarrufta bulunmayı terk etme-
mizi sana salâtın mı emretmektedir?” diye 
cevap verirler.

Onlara göre, konumundan dolayı Şuayp (as) 
daha baştan davet etme makamını hak et-
miyordu (91). Bu nedenle davetin temeline 
Şuayp (as)’ın ibadetini koyarak onu rencide 
etmek isterler. Fakat Şuayb (as)’ın verdiği ce-
vap hakikati ifade etme açısından harikadır: 
“Sizi sakındırdığım konulara girmem sadece 
size muhalefet etme arzumdan kaynaklanmı-
yor. Aksine tüm arzum gücümün yettiğince 

SÛREDE ELÇİLERİN 

ALLAH İLE ARALARINA 

MESAFE KOYMAK 

İSTEYENLERE KARŞI 

VERDİĞİ MÜCADELE 

ANLATILIR.
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düzeltmeye çalışmaktan ibarettir. Başarım ise 
yalnızca Allah’a bağlıdır.” (84-95).

En son örnek Hz. Musa ve Firavun örneği-
dir. Tek’lik iddiasında bulunan Firavun ve 
çevresine, Hz. Musa gönderilir. Fakat onla-
rın hepsi Firavunun yönetimine boyun eğer 
(96-99).

En önemli örnek Hz. Musa (as)’ya inananla-
rın nasıl ayrılığa düştüğünün ayrı olarak ele 
alınmasıdır. İman etmekle iş bitmiyor, iş asıl 
o zaman başlıyor. Çünkü iman bir hayat tar-
zıdır, hareket ister. Rabbimiz insana sürdü-
rülebilir bir hayat tarzı gösterip, insandan da 
bu hayatı sürdürebilecek bir iman istiyor. 

Kıssaların hepsinde hayat anlatılıyor. İnkâr 
hepsinin ortak noktası olmakla birlikte, 
inkârın sebebi hepsinde farklı tezahür edi-
yor.  Bunun üzerinde düşünmek inkârın 
psikolojik arka planını anlama açısından ol-
dukça önemlidir. Kur’an’ın ifadesi ile inkâr 
kişinin kendi kendini aldatmasıdır.

Sûrenin son âyetleri Rabbimizin hayata 
koyduğu yasalara değinir ve en son âyet ile 
sûrenin vermek istediği mesajı özetler: “Gök-
lerin ve yerin gizli gerçekleri Allah’a aittir ve 
sonunda her iş döner, dolaşır Allah’ın (de-
diğine) varır. O halde yalnız O’na kul ol ve 
O’na güvenip dayan; zira senin Rabbin yap-
tıklarınız karşısında asla duyarsız kalmaz.” 
(123).    
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üslüman ferdin inanç esaslarının temelini 
teşkil eden tevhid ilkesi, şüphesiz İslami 

bilginin en önemli konusudur. Kur’an-ı Kerim’in 
üzerinde ısrarla durduğu bu kavram, Müslüman 
bilincin en üst seviyede olduğu noktayı gösterir. 
Bu, “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed (s) 
de O’nun elçisidir” düsturu olarak tanıklığımızı 
ilan ettiğimiz inancımızdır.

Kur’an-ı Kerim dışında, temel dini kaynaklarda 
da bu konu ele alınmıştır. Hadis, akaid ve ilmi-
hal kitaplarında da ilk mevzu olarak her zaman 
dikkatle incelenmiştir. Yüzyılımızın yetiştirdiği 
ender İslami entelektüellerden birisi olan şehid 
İsmail R. Faruki’nin bu meyanda kaleme aldığı 
Tevhid, İslami bilinçlenmenin temel esaslarını 
içeren güzel bir çalışmadır. İslam’ın inanç esasla-
rını oluşturan bu kavramın derinliği çerçevesinde 
Müslüman ferdin gündelik ibadetlerinden sosyal 
hayata, dünya meselelerine kadar geniş açılar-
dan bakmasını sağlayan bir zenginlikte ele alınan 
bir eser, Tevhid.  

İslam’ın tevhid ilkesini etraflıca inceleyen Farukî, 
Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta “Allah” inancını da 
ele alarak bu konuda yapılan tahrifleri gözler 
önüne sermiştir. Bu konuda “İslam’ın Yahudiliği 
Eleştirisi” başlığıyla şunları söyler: “İslam; Yahu-
diliği, Allah’tan Tevrat’ın bütününde çoğul “Elo-
him” şeklinde bahsetmesi; “Elohim”in insanların 
kızlarıyla evlendiği (Tekvin 6: 2,4); Yakup’un ve 
karısının Laban’ın “tanrıları”nı onları fazla yü-
celttikleri için çaldıklarını (Tekvin 31:32); Tan-

MVEDAT AYDIN

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

İsmail R. Farûkî, TEVHİD
İnsan Yayınları

İSLAM, İNSANA KAPILARI KAPA-
LI BİRÇOK ODA SUNMUŞTUR. EĞER 
MÜSLÜMANLAR SON ASIRLARDA 
BU ANAHTARLARI KULLANMAYIP, 
KENDİLERİNİ ODALARDA KİLİTLİ TUT-
MUŞLARSA SUÇLU KENDİLERİDİR. 
İSLAM BİR DENGE DİNİDİR.
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rının, Yakup’un yüzyüze görüştüğü, onunla 
güreştiği ve neredeyse mağlup ettiği bir haya-
let olduğunu (Tekvin 33: 24,30)…” (s.31) gibi 
saçma sapan inanışları gözler önüne serer. 
Aynı şekilde “Hıristiyanlığın Suçu” başlığıy-
la da Hıristiyanları saçma görüşlerini ele alır: 
“…Hıristiyan ilahiyatçıları, bütün bu unsurları 
gerçekmiş gibi kabul ederek birden fazla ilahın 
ispatı için İbrani kutsal metinlerini araştırdılar. 
Tipik zihni hantallıkla Augustine, Tertulian ve 
diğerleri ulûhiyette üç kişinin ispatını Tekvin’in 
çoğul zamirinde bulabileceklerini düşündüler, 
“Biz insanı kendi suretimizde yarattık” (Tekvin 
1: 28). Karl Barth gibi önemli düşünürlerce sa-
vunulan bu görüş günümüze kadar bir Hıristi-
yan “savı” olarak geldi.” (s.33).

Şehid Farukî’ye göre tevhid ilkesine sarılmak, 
bütün takva, dindarlık ve faziletin temelidir. 
İbadet edilmeye layık olan yalnız Allah’tır. 
“Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını 
söyleyeyim; O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.” 
En’âm; 151. Bu temel ilke çerçevesinde kitap, 
İslam’ın dünya kültürüne özel katkısı üzerinde 
de önemle durur: “…tevhid, değer-kurumsal 
düzeyde üç yeni anlamı ifade eder. Birincisi, 
ilahî irade olarak mutlak olanın tahakkuk ede-
ceği bir materyal olduğudur. Bu nedenle mev-
cudatın her zerresi iyidir ve bütün mümkün 
dünyaların sadece en iyisi değil; kusursuz ve 
mükemmelidir de. (…) Tevhid’in ikinci anlamı, 
insanın kendisini kurtaracağı hiçbir günahla 
malul olmadığıdır. İnsanın yolunun engellerle 
dolu olduğu, kendisini benliğinin içinde kaybe-
debileceği, ya da tembellik içinde kolay olan 
hazcılık ve keyif yolunu tutabileceği gerçektir. 
Ama bunlar zıtlarından daha gerçek değildir. 
Bundan dolayı insanın kurtarıcıya, Mesih’e ve 
kurtuluşa ihtiyacı yoktur: ama kendisini evren-
sel vazifesine vermeli ve değerini başarısıyla 
doğru orantılı olarak ölçmelidir. (…) Üçüncü 
anlam ise, Yaratıcı olma sıfatıyla bütün mev-
cudatın emirlerin etabi olması gerektiği ilahî 
irade bütün yaratıklar için aynı olduğundan, 
ahlakî hareketin konusu olarak yerler ve insan-
lar arasında hiçbir farkın gözetilemez oluşu-
dur…” (s.41–42). 

Tevhid ilkesi sadece Müslüman ferdin ibadetle-
rini çerçeveleyen bir şuurla sınırlı kalmayıp, bir 

eylem ahlakı ve tarih bilincine varıp kâinatı dö-
nüştürmek üzere yüce hedeflere yöneltir. Geniş 
bir ufuk çizgisinde kâinata bakan Müslüman, 
“Ey Rabbimiz! Bunları boşuna yaratmadın” Al-i 
İmran; 191 âyetinde belirtilen şuurla daima 
tefekkür içindedir. Bu şuurun ilk temsilcile-
ri Farukî’nin ifadesiyle “Peygamberin vizyonu 
ve çaktığı kıvılcımla tutuşan ilk Müslümanlar, 
her ırk ve kültüre mensup insanların içyapısı-
nı; günlük hayat kalıplarını; bütün toplumla-
rın haritalarını, köylerin, kentlerin ve bütün bir 
imparatorluğun dış hatlarını ve ufuk çizgisini 
yanı sıra kültürlerini de değiştirerek tarih sah-
nesine cesurca atılmışlardır. Ukbe b. Nâfi’nin 
Mağrib’de Atlantik kıyılarında ünlü konuşması, 
“Ey okyanus, eğer ötende yeryüzü parçası ol-
duğunu bilsem, seni at üstünde geçerdim” bi-
linciyle yetişen bir ruhu temsil etmekteydi. 

Bu ruhu temsil edenlerden tevarüs eden so-
rumluluk bilincinin günümüzde de bihakkın 
temsil edilmesine katkı sağlayacak önemli bir 
eserdir Tevhid. Ümmet olma şuurunu efratlı-
ca ele alan Farukî, günümüzde Müslümanların 
sorunlarının çokluğu ve içinden çıkılamaz bir 
görüntü sunması karşısında şu önemli tespiti 
yapar: “İslam, insana kapıları kapalı birçok oda 
sunmuştur. Eğer Müslümanlar son asırlarda bu 
anahtarları kullanmayıp, kendilerini odalarda 
kilitli tutmuşlarsa suçlu sadece kendileridir. 
Bundan başka hiçbir ilke mutlak ve ihlal edi-
lemez değildir. İslam bir denge dinidir.” (s.136). 
Son olarak bu bilinci oluşturmak için şehidi-
mizin şu satırlarını birlikte okuyalım: “Diğer 
insanların hayatına girerek onları iyi yönde 
etkileyip değiştirmek, bütün İslamî hüküm-
lerin genel hedefidir. Bu nedenle Müslüman; 
kendini diğer insanlardan tecrid ederek yal-
nız başına kendi için çalışan –Hıristiyan veya 
Budist olsun- bir rahiple taban tabana zıttır. 
Zira onlara göre, kurtuluş ve mutluluk insa-
nın yalnız başına kendi içinde oluşturabilece-
ği ve tek başına yargıcı olabileceği bir bilinç 
halinde bulunmaktadır. İslam’daki en büyük ve 
yüce bilinç hali olan Peygamber’in hayatı, Hz. 
Muhammed(s)’in şahsî sahipliği veya akraba-
ları için değil, yeryüzündeki bütün insanların 
hayatını yeniden şekillendirme amacına matuf 
bir vasıta olarak görülmelidir.” (s.178). 
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BÜNYAMİN
DOĞRUER

ŞİİR / 
Tevhid

Tevhit çiçeği kalbimi
Sana sunuyorum Ya Rabbi

/ De ki; Allah Tektir / 
Bu Ulûhiyette tevhittir
Paslanmış ruhlara çarpan hakikattir

Kalplerin sükûn bulduğu kelime
Dillerin çaldığı kapı
Varlığı mühründen söken söz
La İlahe İllallah

Sahte ilahlara reddiye
Bağışlanmış her günüme
Adım attığım ilk hece
Tüm sözler fani baki olan bu kelime
La İlahe İllallah

Yaşanan kalp daralması
Dağlar taşlar susamıştı
İnsanlık tutsaklıktan özgürlüğe kanatlandı
Doğan güneş parlayan aydı
İlk yalın ayaklıların paylaştığı nefes
La İlahe İllallah

Müminliğin değeri tevhit kelimesinde 
Hıradan kopup gelen ses dağıldı Mekke’ye
Putları reddetmek ilk vazife 
Zulûmat perdelerini yırtan
Ezilenleri ayıltan kelime
La İlahe İllallah

Mekke bir adam gördü
Şahadet parmağımdan tevhit içiren
Bir olana davet eden
Gül kokulu rüzgârlar estiren
Aşk yolu Sırat-ı Müstakime giden
Kalpten kalbe dilden dile söylenen
La ilahe illallah

Sıkı tutun bu kelimeye
Dönüşsün düşünce ve eyleme
Umudun bilensin derin bir iman ikliminde
La ilahe İllallah
Muhammed (s) bu çağrıyla çıktı alanlara
Kan verdi yeryüzünün kuruyan damarlarına
Fevç fevç akın etti insanlık bu çağrıya
On binler yüzbinler katıldı tevhit kervanına
Çağrımız o ilk çağrı
La İlahe İllallah

Tevhid
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R




