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TEVHİD

VE İNSANI TEVHİDE GÖTÜREN YOL
Dr. Lütfi· DOGAN.

Tevhid, dilde, bir şeyin bir olduğunu söylemektir. Din dilinde bir tek·
Allah'dan başka ibadete layık Rab tanımamak, O'na ortak koşmamak
tır. O'nu zatında ve sıfatında yaratıklarından birine benzetmemek, iba.deti yalnız O'na yapmak, arnelinde yalnız Allahu Teala'nın hoşnutluğu
nu, rızasını gözetmektir. Kur'an-ı Kerim bu manayı özlü bir şekilde,.
mealen

şöyle açıklar

:

(Bakara 163) "Tanrımız bir tek Tanrıdır, O'ndan başka tanrı yoktur. O
rahmandır, rahimdir."
İslam bu tevhid ·inancı ile, kendinden önce gelen, insanın kalbine
ve düşüncesine yakışmayan garip inançların manasızlığını ortaya . koy- ·
du. Bir yönden Arap ülkelerinde ve diğer ülkelerdeki putların her çeşi
dini kırdığı gibi, diğer yönden bu tevhid safiyeti bozulmuş olan kendinden önceki semavi dinleri hükümsüz kıldı.
Tevhid, İslam'ın ilk kaidesi ve dinin ruhudur. lslam'a göre, bu, Allah'ın birliği inancı, yaratılışla beraberdir. İnsanoğlunun dünyaya gelişinden itibaren gönderilen her Peygaınber, beşeriyeti bu yola çağırmış
tır. Bu mana Kur'an-ı kerim'de mealen şöyle belirtilir :
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"(Enbiya 25) "Senden önce hiç bir peygamber göndermedik ki, ona:
Benden başka ibadet edecek mabud yoktur, yalnız O'na ibadet edin, diye
vahyetmiş olmayalım."

Tevhid samimidir, kalbten çıkar ve arneller ona göre uyar. Tevhlde .
inanan, Allah'dan başka ibadete layık, dirilten, öldüren, rızk veren tanımayan O'nun kuvvet ve kudretinden başkaya boyun eğmez, esir olmaz.
Bu serb~sti ve hürriyet İslam'ın insanlara verdiği en güzel hediyedir.
Her müslüman, her vakit namazında, Fatiha-i Şerifede, "Ancak Sana
ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz, bizi doğru yola ilet.." diye
yalvarır. Allah'ın birliğine .bu şekilde özüyle inanmak, düşünen kafanın
·ve seven kalbin gıdasıdır.
Tevhid, mü'mine hürriyet diğer taraftan kalb huzuru, hakkın meydana çıkması için gayret gibi bir çok meziyetler verir. Cemiyetin huzuruna ve saadetine hizmet eder. Kur'an-ı Kerim'de :
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"Darma

dağınık,

birçok düzme

-

tanrılar mı hayırlıdır,

yok,sa

hepsine ve her şeye galip, her şeyi dize· getiri ci bir tek Allah mı?" so•
rusu ile Tek AIH1h'a bağlanmanın verdiği huzurlu üstün meziyete ·işaret
edilir. Ayrıca bu ayet-i kerimede, insanların bağlandıkları çeşitli maddi
kuvvetlerin beşeriyeti parçalayarak, insanları perişanlığa ve düzensiz•
liğe sürüklediği açıklanıyor.
Cenab-ı Hakk'ın birliğine

ve güzel isimlerinin gösterdiği bütün
yüce sıfatıarına iman, mü'mini daima Allah'ı anmağa,/ gizli §.şikar ne
yaparsa, hepsinin O'nun murakabası altında bulunduğunu unutmamağa
götürür. Bu duygu mü'mini hataya düşmekten korur, daimi bir nefs
muhasebesinde kılar. Kul eğer nefsinin düşürücü isteklerine uyarsa,
içinde uyanan imanı, yaptıklarından dolayı onu cezalandırır ve içinden
pişmanlıkla Allah'a yönelir ve tevbe eder. Tevbeyi kabul edecek, kulu
günahtan kurtaracak yalnız Cenab-ı Hak'tır. Muvahhid, başka dinlerde
görüldüğü gibi, günahkar bir insanın önünde günahını çıkarma küçüklüğne düşmez. Zira onun kalbi, vicdanı öyle hür ve serbesttir ki, ancak
Allah'a hesab verir ve daima onun bilgisi ve · görgüsü içinde yaşadığı
için işledikleri kötülükleri Rabbinden gizleyemez. O Allah, gözlerin görmediklerini, kalbierin sakladıklarını bilir.
Bir Allah'a inanmak, onunla sevinmek, yalnız O'nun kuvvet ve kudretini· duymak, yalnız O'ndan dil emek, mü'rriini yalnız O'nun hükmüne
boyun eğmeğe zorlar. Tevhid, toplumu parçalayıcı, bütünü bozucu, birliği dağıtıcı kuvvetlerdert korur. Bu manada tevhid, milli düzenimizin
de ruhudur. Tevhid birliktir, birlik içinde dirliktir. Tevhid Allah'a, ku],,.
luk, gayre karşı hürlüktür.
Allah'ın birliği inancını bize bildiren ve yolunu öğreten sevüili Peygamberimizdir. Onun için Allah'ın birliğine inanan, Hz. Muhammed'in
O'nun son peygamberi olduğunu doğrulamadıkça, dili ile söylemedikçe
müslüman olmaz. Mü'minin kalbi şu cümleler ile huzura varır, kalbi açılır, cennetin yoluna girer :
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ilah yoktur, Muhammed O'nun resulüdür"

TEVHİDE GÖTÜREN YOL.

İslamda Allahın birliği inancına götüren yol düşüncedir. İslamın,
insanları imana çağırısında aklın ve düşüncenin sonsuz yeri ve değeri
vardır. Allah'ın

vahdaniyetini, varlığını duymak ve O'na inanmak bü,.
tün yaratıkları ve kainatı di1şünmekle olur. Herkes eseriyle tanınır. Bu
dünyada eser insanın kabiliyet ve şahsiyetini gösteren bir belgedir. İz,
yolu ve yürüyeni gösteren en ehliyetli bir klavuzdur. Çok zaman bir yazar Eserinin altına. adını yazar, binayı yapanın kim olduğunu ki tabesinden öğreniriz. Fakat kalemiyle veya fırçasiyle özünü ve şahsiyetini bir
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kağıda

döken veya bir mermere kazan sanatçının. kim olduğunu imzasına.
bakmadan her düşünen adam bilir. Fuzuli'yi, Yunus'u okuyan, Mehmed ·
P...kif'in iman dolu mısralarını duyan, o sanatçıları hemen tanımaz mı?
Mevlid'i dinleyenlerin aklına Süleyman Çelebi ve O'nun Hz. Peygaİnber'e
karşı beslediği içli ve özlü sevgisi geliverir. Bunları hep eserlerinden tanıyoruz.

Bu en tabii yoldur, her akıl bilir, kavrar ve, gerçekiere bu. yoldan
varır. Buna biz din dilinde, eserden müessire geçme diyoruz .. Kainat,
bütün yaratıklariyle, hikmeti sonsuz ulu yaratıcının belgesidir. Alemierin Rabbı Allah, mukaddes varlığını bu yolda tanıtır. İnsan O'nun var. lığına düşünmekle varır. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim, insanlara bu yolu
şöyle belirtiyor :
o}o

~"'

....-;;

- ' .. ~ '~ ~

~\_... _,' -~ \\ ... 1 ll\\
.

•

..,.

,.,...,.

...-.--<~o ....

....-

- ' ~.) ' ,...-- ~ ~...
0

JA,:...>\ ...

~ ~~

.. ~\.
...

~\ .. \!_ ~·

='.\

~

C::.U'.~~.t-:::
1\&~
U!\C"
. . 6i" ~~--ı;_, (J.~!j. ç1jfı
,*',....
., ,..,..- ~ .:..~ .,..,r·~,-

__ ...

tl'

-

( ......

..... o,. ... o

"t' ··'f.~~~d-'ı~'!ı
(Bakara : 164)
"Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca
gelmesinde insanlara yararlı şeylerle denizde slizülen gemilerde, Allah'm gökten indirip onunla ölümden sonra yeri dirilttiği suda, her türlü
canlıyı orada yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre arnade
bulunan bulutları döndürmesinde, düşünen kimseler için deliller vardır."
Bu ayet-i Kerimede görüldüğü gibi, gayet açık şekilde, Allah'ın
varlığını duyinanın, kainatı düşünmekle olduğu belirtilmektedir. Göklerin ve yerin yaratılmasmın, insan aklına durgunluk verecek şekilde
belirli bir düzen içinde oluşu, gece ile gündüzün birbiri ardınca, tam bir
ahenkle, düzenli bir süre içinde bulunuşu insanın Allah'ı duymasında
ve O'na inanmasında açık delilidir. İslamda imanın yolu düşünmekle
başlar. İnsanın gerçeğine varamadığı bu düzenli alem kendi kendine midir? İnce hesap içinde dönüşler, itişler, çekişler, ışıklılar insanı, azametli
yüce kudret sahibinin varlığına götürmez mi? Yaratıkların en üstün
kabiliyetlisi Insan, bilgisiyle bir çok şeyleri elde ettiği halde, kendi hayatına hakim olabiliyor mu? Bu durumda düşünerek iman yakinine
eren bjr insanın hali mealen şöyle açıklanıyor:

;
142

~

-

eı!J!i;; ~;~~;r,~~Qj,c_,fo=,l;~~r
.

~

.

1

'

"Onlar ayakta iken, ·otururken~ yanları listüne · yatarken Aılah'ı
anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler, Rabbimiz! Sen bunu
boşuna yaratmadın, derler." (.Al-i İmran, 191)
.. Yüce Kitabımız Kur'an"'ı Kerim bu mevzuya çok temas etmiştir.
Bütün· insanlara aynı daveti yapmış ve bu ·yönden çok zaman ayet-i kerimelerin sonu "Bunda düşünenler için deliller vardır" cümlesiyle sona
ermektedir. İslam'ın inancı ikna yoluyla olduğu için, insanı içten şuurla
bu yola bağlar. Yüce Kitab, insanları düşündürdükten sonra, yine ayni
usulle "Gökleri ve yeri yaratan Allah'dan şüphe mi ediyorsunuz?" soIılSunu sorar. Yaratılışta her şeyin bir sebebi bulunduğuna işaret ederek, şu ihtarda bulunur :
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"Onlar, Yaratan olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa yaratan kendileri
nli? Yoksa gökleri ve yeri kendileri mi yarattı?" (Tur 35)
İnsan çevresine baktıkça, yaratıkları düşündükçe, onlardaki güzelliği ve düzeni gördükçe, bütün bu şeylerin yaratıcısına imanı içinden
duyar. İslam'ın istediği bu imandır. Kesindir, günden daha ay4J.nlıktır.
Düşünerek inanan insanın kokladığı çiçekı yürüdüğü yer, esen yel, ya'ğan yağmur hep o yüce Rabb'ın imanına çağırır. Iman aydınlığına varan
insan da, Allah'ın sayısız nimetleri · içinde, O'na sevinçle huşu içinde
şükreder, O'nun yüce adını dilinden düşürmez ve şöyle der:

"Rabbimiz! Doğrusu biz, Rabb'inize inanın diye inanmaya çağıran bir
münadiyi işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al."· (Al-i !mran, 193). ·
İman hususunda akla dayanmak, 1sH1m'da büyük değer taşır. Düşünmeden varılan iman, taklidi imandır ve bu ancak caiz olandır. Gerçek iman düşüncenin verdiği yakfn halidir. Acaba akıl diğer dinlerin.
her hangi birinde İslam'ın gördüğü muameleye mazhar olabilmiş midir?
İslam, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı düzenli ka.inatta düşünmeği,
Allah'a
yakınlığı gerektiren nafile ibadetlerden sayar. Sevgili Peygamberimiz:
"Bir saat düşünmek, bütün geceyi ibadetle geçirmekten hayırlıdır" buyuruyor. İşte · Peygamberimiz'in getirdiği dinin insanlığa hidayeti.. Sa;lat O'na, selam O'na.
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