TEVHiD*
Yazan: Rızauddin b. Fahru'd-diıı.
Sadeleştiren: Dr. Ömer Aydılı:ı<
*islam dininin esası "tevhid" olCenab-ı
Hak rasullerini "tevhid"e davet edip "şirk"i kökünden kazımak için göndermiştir.
Zaten tevhid, İslam'da i'tikadın
esasıdır. Tevhid olmadıkça diğer
iyiliklerin hiçbir fayda vermeyeceği

inanırlardı. Fakat bununla beraber
fayda ve zarar vermeye muktedir
vasıta ve şefa'atçilerin varlığına
inanırlar; faydalarını sağlamak ve
zararlarından sakınmak için bu
vasıta ve şefa'atçilere ibadet ederler
ve:

duğundan

muhakkaktır.

Tevhid, Allah Teala
yalnız

JJı Jl c;_;~ '• ~~"" \r!"" ~~ L.: ... ~

hakkında,

"varlık, yaratıcılık,

....

rızık

vericilik" gibi nitelikleri isbat etmekle tamam olmaz. Mekke kafirleri, Arap müşrikleri de Allah Teala
hakkında bu şekilde inanıyorlardı.
Allah'ın "var", hem de "yerin ve göğün yaratıcısı"

olduğuna inanı

yorlardı.

Hatta ilah ve ma'bud kabul

ettikleri

şeylerin yaratık olduğunu

söylüyorlardı. Kur'an-ı

Kerim bu

durumu,
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"Şayet onlara: "Gökleri ve ye• ri yaratan kimdir?" diye sorsan,
hiç tereddüt etmeden "Allah'tır"
derler." (Lokman, 31/25; Zümer,
39/38) şeklinde anlatıyor.
Tevhid, bütün bu i'tikadlarla
beraber uluhiyyet niteliklerini
yalnız Allah Teala'ya hasredip, bu
hususta O'nu şerikten (ortaktan)
tenzih etmek, ibadetleri yalnız O'na
tahsis etmekten ibarettir. İşte müslümanlar, kafir ve müşriklerden bu
noktada ayrılırlar. Zira kafir ve
müşrikler, Allah Teala'nın "var",
"her şeyin yaratıcısı" olduğuna

*

Bu yazı, İslam Mecmuası, I. cilt,
Dersaadet, Matbaa-i Osmaniyye,
1332, s. 36-40 ve 87-88'den sadeleı;;
tirilmiştir.
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''Biz bunlara sırfbizi Allah'a
daha çok yaklaştırsınlar diye
kulluk ediyoruz." (Zümer, 39/3);

4... ~ ~ Gjı:'<'.. ~~~ ... ~
"Bunlar, Allah katında bizim şefa'atçilerimizdir." (Yunus,
10/18) derlerdi. Kur'an-ı Kerim bu
i'tikadı reddetmiş ve Rasul-ü Ekrem
Efendimiz de bu yolun yanlış ve
tehlikeli olduğunu bildirmişti.
Allah Teala'yı uluhiyyet niteliklerinde tevhid etmek ve bu niteliklerde şeriki olmadığını bilip
inanmak ve genel olarak ulühiyyete
zıt olan şeylerin hepsinden O'nu
tenzih etmek İslam dininin esası,
tevhid ve şehadet kelimelerinin asıl
konusudur. İşte insanlar, bu i'tikad
ile sorumludurlar. Rasuller de bu
i'tikadı tebliğ için gönderilmiştir.
Aşırı mutasavvıflar buna, "avamın
tevhidi" derlerse de, gerçek anlamdaki tevhid bundan ibarettir.
Allah Teala'dan başkaları -melek, insan, cin, şeytan v.s.- hakkında, bunlar gizli ve aşikar işleri
bilir, kalplere muttali' olur, belaları
defeder, hastaları iyileştirir, baht ve
bahtsızlık hususlarında tasarrufa
sahip olurlar ve zor durumlarda
yardım ederler diye İnananlar; bu
zatları Allah Teala'ya şerik yapmış
ve bu hususta müşriklerin yolların-
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olurlar. Şu farkla ki
bu vasıtalarına "put",
"ilah" isimlerini verirlerdi. Bunlar
da vasıtalarını "veli", "hoca",
"seyyid", "şeyh", "kabir", "meş
hed"1 gibi isimlerle anarlar. Halbuki isim ve tabiriere değil, işlerin
hakikatine i'tibar edilir. "içki"ye
"su" demekle onu içmek helal olmaz.
Fakat bazen Allah Telila'nın gayb
alemini peygamberlerine bildirmesi
mümkündür. Ancak bu gibi özel
haller delil getirilerek "bütün
Rastiller gaybi bilirler" diye genel
bir hüküm çıkarmak doğru olmaz.
dan

gitmiş

müşrikler,

L:
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ben gaybı bilseydim
elbette daha çok hayır yapmak
isterdim ve bana hiçbir fenalık
dokunmazdı. Ben sadece inanan
bir kavim için bir uyarıcı ve
müjdeciyim." (A'raf, 7/188);
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"De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler."
(Neml, 27/65);
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"De ki: Doğrusu ben size ne
zarar verme ne de fayda sağ
lama gücüne sahibim." (Cin,
72/21) gibi ayetler buna delildir.
Şeyhler, zihinden geçen fikirleri, uzaklardaki, hatta kabiderdeki
müridierinin durumlarını bilsin,
1.

Bir şehidin medfi'ın bulunduğu yer.
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Levh-i Mahfüz'u okusun, hayır ve
şerre tasarruf etsin de, Peygamberimiz "ifk" 2 olayında işin aslını
bilemeyerek üzülsün, hatta bazı
kadınlardan bilgi edinmeye mecbur
kalsın! Şeyhler İblis ve Şeytan'ı
bilsin de, Lut (a.s.) kendi önündeki
ınİsafirlerin melek olduklarını
bilernesin de korksun!
Eğer keramet ve ruhani tasarruf ile felaketleri defetmek ve
zararları gidermek mümkün olsaydı; Rasülullah (s.a.v.), ilk müslümanları Habeşistan gibi uzak
yerlere hicret etme mecbüriyyetinden kurtarır, kendileri de mağaraya girip gizlenmeye, Mekke'den
hicrete gerek görmez, savaşta zırh
giymez, silah kuşanmaz, hendek
kazmaya bizzat iştirak etmezdi.
Artık Rasülullah (s.a.v.)'ın
bütün hayatı, Aslıab-ı Kiram, Tabi'in, müctehidler ve büyük alimlerin hayatlarının bütün safhaları
araştırıldığı ve İslam dini bütün
dünyaya yayıldığı halde, ma'nevi
tasarrufların böyle garip tesirleri
olduğu hususunda dine dayalı bir
rivayet bulunamadı. Muhtemelen
bu gibi hurafeler, güvenilir İslam
alimlerinin devirleri geçtikten
2.

Bu olay, hicretin 5, yılında, Hz.
Peygamber'in BeniMustalik kabilesine karşı giriştiği seferden dönerken olmuştur. Bu sefer sıra
sında Hz. Peygamber'in yanında
bulunan zevcesi Hz. Aişe, müslümanlar konak yerlerine ayrıldık
larında çeşitli nedenlerden dolayı
arkada kalmıştı. Hz. Aişe saatlerce
yalnız kaldıktan sonra, Sahabilerden biri tarafından bulundu ve
sonraki konak yerine getirildi. Bu
olay onun hakkında kötü zanlara
ve söylentilere neden oldu. Fakat
çok geçmeden N ür süresinin 11-20.
ayetleri, onun ma'sümiyyetini ortaya koydu.
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sonra yayılmıştır. Doğrusu, bütün
bunlar İslam alemine dışarıdan
girdi. Maalesef veba hastalığı gibi
ortalığa yayıldı. Dua, yardım
isteme, tevessül, türbelere rüku' ve
secde etmek, kurban kesrnek gibi
şeyler bazı kimselerce ibadet
sayılıyor. Fakat ağaç ve taşiara ya
da hayvan ve çeşmelere ibadet
şeklinde ta'zim veya veli olduğuna
inanılan kimsenin kabri başında
rüku' ve secde etmek yahut kurban
kesrnek ve onun ismine adakta
bulunup dilek ve muradları istemek, başına gelen felaket ve
hastalıklardan kurtulmayı niya~
etmek. Bütün bunlar, ister o velinin
bizzat mutasarrıf ve muktedir
olduğu düşünülerek, isterse o veliye
yalvarmak suretiyle Allah Teala
razı olur düşüncesiyle olsun hepsi
ibadet noktasında şirktir.
Cenab-ı Hak,
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''Allah ile birlikte insanları
rab edinmeyeceğiz." (Al-i İmran,
3/64) denmesini isteyerek, insanların rab edinilmesini yasaklamıştır. İnsanların kendileri gibi
olan bir insanı rab edinmeyecekleri
ortadadır. İşte bunun için ayet-i
kerimenin anlamı, havassı (seçkinleri) rab edinme hususunda olup,
onları Allah'a şerik yapmayınız
demektir. Bu gibi şeyler (Yahudi ve)
Hıristiyanlar tarafından ihdas edilmiş olup Allah Teala da onları
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"Hahamlarını,

rahiplerini
ve bir de Meryem oğlu Mesih 'i
Allah'la beraber rableri olarak
gördüler." (Tevbe, 9/3 1)
diyerek reddetmiş ve azar-192-

lamıştır. Zaten onlar kendi h.a.ham
ve rahiplerini hakiki ilahlar olarak
değil, belki Allah ile insanlar
arasında vasıta ve şefa'atçi olduklarına inanarak, onları ibadetlerinde Allah'a ortak kılıyorlardı.
Fakat Batıdan doğan ilim güneşi
ortalığı aydınlatınca, onlar bu
hatalarını az çok düzeltmeyi başardılar. Ruhhan ve keşişlere ta'zim
etmeyi bir dereceye kadar düzelttiler. Fakat bu bela müslümanlara
intikal etti. Zamanımız müslümanları, onların bu hatalarına düştüler.
Bugün bazı müslümanlar, iman ile
öldükleri bile meçhul olan şeyhleri,
pirleri yere göğe sığdıramıyor,
onları büyük payeler ile kutsallaştırıyor ve övüyorlar. Cenab-ı
Hakk'a mahsus kemal ve celal
sıfatlarından birçoğunu bunlara
veriyorlar.
Duaları kabul eden ve sıkıntı
anında sığınılacak olan yalnız Allah
Teala'dır. Başkalarından meded
ummak, ma'nevi yardım beklemek,
ruhlara, rical-i gaybe veya Hızır ve
İlyas'lara yakarışta bulunmak
kesinlikle doğru değildir. Bu hususta menakıb3 kitaplarında söylenmiş, tasavvufa mensup olan kişiler
tarafından hikaye edilmiş kerametler şayan-ı i'timad değildir. Bu gibi
haberlerin biri doğru ise yüzü, hatta
bini yanlış ve asılsız olsa gerektir.
Eğer bu sözleri yakışıksız bulanlar
varsa, kemal-i cesaretle onlara
diyebiliriz ki:
Günahsız oldukları hatta kurtuluşa erdikleri kesin olarak bilinmeyen şeyh ve dervişlere veya sağ
lamlık derecesi pek şüpheli olan
3.

Menfıkıb,

menkıbe'nin çoğuludur.

Menkıbe,

bir kimsenin üstünlük ve
meziyetlerinden bahseden ve o

kimseyi öven eserdir.
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yalnız

Senden medet umarız."
(Fatiha, 1/5)
diye duada bulunmak ve bunun
gereği üzere amel etmekle mükelleftir.
Rasulullah (s.a.v.), Allah Teala
katında muhterem bir zat olup,
görevi helal, haram, va'd ve va'~d,
emir ve nehiy gibi Allah'ın emır
lerini tebliğ etmekti. Diğer peygamberlerin görevleri de bunlardan
ibaretti. Fakat duaları kabul edip
belaları defetmek, uzun ömür, sıh
hat, afiyet vermek, zenginlik, bahtiyarlık, hidayet ihsan etmek yalnız
Allah Teala'ya mahsustur. Peygamberler dini tebliğ hususunda emin
vasıtalar iseler de, uluhiyyet konularında şerik (ortak) değildirler.
Saygı maksadıyla onlara rüku'
ve secde etmek caiz olmadığına göre,
uluhiyy~t hususlarında da onlara
dua ve niyaz etmek caiz değildir.
Bu yüzden olsa gerek Peygamberimiz (s.a.v.):
"Hıristiyanların Meryem oğlu
lsa hakkında aşırı gittikleri gibi, siz
de benim hakkımda aşırı gitmeyin.
Ben sadece O'nun kuluyum. "Allah'ın kulu ve rasulü" deyiniz.
(Sahih-i Buharf, III, 132) demiştir.
Uhud savaşında müslümanların musibete uğrarnaları ve Rasu-

"Fütuhat", "MektUbat", "Tabakatu'lEvliya", "Reşehat" gibi tasavvuf
kitaplarına ait rivayetleri bir tarafa,
Kur'an-ı Kerim'in:
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"De ki: Ben, Allah 'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim." (A'raf,
7/188)

gibi ayetlerini, Rasul-ü Ekrem
ve Ashabın hallerini diğer tarafa
koysunlar da, bunlardan hangi
tarafı uymaya değer görürlerse ona
yapışsınlar.

İnsanların öldükleri günden
i'tibaren arnelleri ve dünya ile olan
ilişkileri kesilir. Hatta kendileri için
bile faydaları kalmaz. Şu halde
kendilerine faydalan olmayanların
başkalarına nasıl faydaları dokunur!?
Son zamanlarda İslam dünyası
ölülerden medet umma ve yardım
dilerne hastalığına yakalandı. Her
memleket ve beldede bir veya birçok
kabir, hac yerlerine veya Hacer-i
Esved'e bedel yapıldı. Toplantılar,
keramet haberleriyle, kütüphaneler ise şeyhlerin kerametierini
anlatan kitaplada doldu. Fakat
bütün bunlar, bunların din
nazarında makbul olduğuna delll
olamaz.
Ölülerden, hayatta olanlardan
medet ve yardım dileyenler,
Kur'an-ı kerim'in davet ettiği gerçek
"tevhid"den mahrumdurlar. Bu
hususta putları vasıta ve şefa'atçi
kabul etmekle, insanları vasıta ve
şefa'atçi kabul etmek arasında fark
yoktur. İşte bunun için insanlar,
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1

1

ı

~iL

"'!:~

.• )

.

-~'}7

''Ancak sa,;a kull~k ederiz 've

JJ

lullah'ın yaralanması hakkında bazı

alimler "Bu şeyler, müslümanların
bu dü~yanın dünyevi sebepleri
olduğunu bilmeleri, sebepler hakkında kolaycılığa kaçmamaları, kainat kurallarına ve tabiat kanunIarına muhalefet etmemeleri, hem
de Rasulullah'ın insan olduğunu,
görevinin din öğretip güzel örnek
olmaktan ibaret olduğunu ve kainatta tasarruf etmenin yalnız Allah
Teala'ya mahsus olduğunu bilmeleri ve anlamalan için olmuştur.
İşte bunun için bu hezimetin -şeklen
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nahoş

olsa da gerçekte- büyük
oldu." demişlerdir.
Peygamberimiz (s.a.v.) kendileri hakkında aşırı ve ileri gitmeyi
yasaklamışken böyle haller şeyhler,
pirler, seyyidler hakkında hiç de
caiz değildir.
faydaları

~~!)~~~
''Ancak sana kulluk ederiz."
(Fatiha, 1/5)
Allah'tan başkasına ibadet etmenin doğru olmadığına ve

~ ~-::' ~ !l~~J ~
''Yalnız

Sendert medet uma-

rız."

(Fatiha, 1/5)
da Allah Teaiii'ya mahsus işlerde
hiç kimseden yardım istemenin caiz
olmadığına açık ve kesin dellldir.
Kanaatkar olanlar için hergün
birkaç defa okunan bu kelimeler yeter. Karşı çıkanlar için bütün
Kur'an okunsa da bir faydası olmaz.

"Allah dilediğini
iletir."
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