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slam'da dini hükümler, üç büyük grupta toplanır.
Bunların birincisi ve en önemlisi; akaid adı verilen "i'tikad_i hükümler", yani lman
e:Saslarıdır. Bu esaslar, bütün semavl dinlerde olduğu gibi, Islam Dini'nde de teme,
ve en mühim unsur sayılır. Çünkü, ibadetierle ve her çeşit beşeri münasebetlerle ilgili
olan "ameli hükümler", islam Dini'nin lman temeline dayanan binası sayılırlar. "Ahlaki
esaslar ve tavsiyeler" ise, din binasının çatısı, lman ve arnelin meyvesi durumundadırlar.
Beşeriyyetin ceddi ve insanlık aleminin ilk Peygamberi Hz. Adem (A.S.) den, ksinatın efendisi, peygamberler zincirinin sonu ve altın halkası Hz. Muhammed (S.A.S.) e kadar gelip geçen bütün peygamberler, gönderildikleri milletleri, her şeyden önce, batı!
i'tikaddan ve sapık inançlardan kurtarmak için çalışmışlardır. Bu batı! inançların başında;
kainatın yegane Halikı ve ibadete
layık tek
MabOdu olan Allahu Teala'nın
Yüce
Zatı ve mukaddes sıfatları hakkındaki yanlış fikir ve sap,k inanışlar gelmekteydi.
Bu sebeple, her peygamber, önce, Yüce Halıkımız hakkında inanılması gereken kutsal esasları, sonra da diğer lman esaslarını öğretmişler, özellikle Yüce Allah, melekler ve
Ahiret gibi gaybl mes'eleler hakkında inanılması gereken i'tikad esaslarını bildirmişler
dir. Kendilerine gönderilen peygambere inananlar, Allah'a, birliğine ve bütün kemalat
ile muttasıf olduğuna da inanmışlar, böylece Hak Dini'ne girerek, peygamberleri etrafın
da toplanmışlardır. Bu, her peygamber devrinde, mesela Hz. NOh, Hz. ibrahlm, Hz. MOsa
ve Hz. isa devirlerinde böyle olduğu gibi, beşeriyyetin son ve en büyük Peygamberi Hz.
Muhammed (S.A.S.) in asr-ı saadetinde de böyle olmuştur.
Gerçek şudur ki, Peygamberimiz (S.A.S.) in tebliğ ettiği islam Dini, bütün dünya
milletleri üzerinde tesirini gösteren ve birçok milletierin mukadderatını değiştiren semavl
dinlerin sonuncusudur. islamiyet, bu dinlerin sadece sonuncusu olmakla kalmaz. Çünkü o,
daha önce gönderilen bütün ilahi dinleri de esas bakımından ihtiva eden ve onları kemale erdiren bir dindir. Muayyen bir millete değil, bütün milletiere hitab eden islamivet'in i'tikad bakımından getirdiği bir husus da, daha önce gönderilen peygamberlere ve
ilahi kitaplara lman etmelerini, kendi salikierinden istemesidir. Bu sebeple Müslüman,
bütün milletiere gönderilen peygamberlere ve onlara indirilen kutsal kitaplara ve sahifelere de lman eden kimsedir. Halbuki bir yahudi, yalnız israll Oğulları'ndan gelen peygamberlere inanır; bir Hıristiyan yalnız Hz. isa'ya ve Beni isrfıil peygamberlerine inanır.
Budda, Brahman ve Konfiçyüs gibi batıl diniere inananlarda da durum böyledir. Bir Müslüman ise, Müslüman olabilmesi için, Allah'a lmandan sonra Hz. Muhammed'le beraber
bütün hak peygamberlere, Kur'an-ı Kerim ile beraber Tevrat, Zebur ve lncil gibi bütün
Ilahi kitap ve sahifelere de kesin olarak iman etmesi gerekir. Bu sebepledir ki islamiyet,
bütün seoıavi dinleri içine alan ve hepsine şamil olan en son ve en mütekamil bir dindir. Bu dinin mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim de, dünyada mevcul bütün mukaddes kitapları .nefsinde cem'eden, hiçbir tahrif ve tebdlle maruz kalmayan, mu'cizi'l-beyan, en
büyük Ilahi Kitabdır.

Nitekim bu konuda Maide Suresinde;
"işte bugün sizin dininizi sizin için kemale erdirdim,

üzerinizdeki ni'metlerimi ta-

mamladım ve size din olarak islam'ı seçtim (ondan razı oldum) ." 1 buyurulmuştur.

Çünkü her şuur şekli gibi, beşerin dini şuuru da, asırlar geçtikçe yavaş yavaş gelişti
ve ilahi bütün hakikatierin beşeriyyete tebliği de, islam'la kemalini buldu; bu en şerefli
hizmete, Yüce Peygamberimiz mazhar oldu.
O halde sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.), insanlığa tebliğ etmiş olduğu islamiyet'le, başta Allahu Teala'ya lman ve "Tevhid Akidesi" olmak üzere şu i'tikad ve lman esaslarını bildirmiş ve telkin etmiştir:
a) Yüce Allah'a ve Birliğine imandan sonra, bütün peygamberlere ve bütün ilahi
kitaplara inanmak:
Çünkü, Allah'ın lutfuna ve ilahi vahye mazhar olanlar, şu veya bu millet değildir.
Bilakis vahy-i ilahi, her insanın, bilhassa ruhi ve ahlaki tekamülünde lüzumlu ve zarurl
bir amildir. Bu sebeple vahy-i ilahi ve peygamberlik, bütün dünya milletlerine verilen ilahi
bir ni'mettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de:

"Her milletin bir peygamberi vardır.''t
"Hiçbir ümmet (millet) yoktur ki, içinden onları ikaz eden ve Allah
tan biri gelip geçmiş olmasın."3 buyurulmaktadır.

azabıyla

korku-

işte böylece din, islamiyet'le, sonsuz azaptan kurtulmak için, kabul edilmesi zarurı
bir dogma olmaktan çıkmış, beşeriyelin akıl ve tecrübesine dayanan ilmi bir hüviyet kazanmıştır. Çünkü islam Dini, ilmi ve akli esaslara uygundur. Onlarla çelişme halinde değil,
bağdaşma ve birbirini te'yld halindedir. Yüce Rabbimiz tarafından Cibril-i Emin. (Cebrai!)
vasıtasıyla sevgili Peygaıtıberimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim, insanlık alemine hak ve adalet, ahlak ve fazilet, ilim ve irfan öğreten, onlara birlik ve beraberlik ruhunu aşılayan,
lman, ibadet ve ahlak esaslarını bildirerek, içtimal nizam ve huzuru sağlayan, insanları
en güzel ahlaka ulaştıran ve böylece onları, dünyada da, Ahiret'te de selamete, saadete
eriştiren ilahi hükümleri ihtiva etmektedir. islam'ın bu kamil hükümlerine mukabil, mesela Yahudiler, peygamberliği yalnız israll Oğullarına hasreder ve Allah'ın vahyine kilinalın Halık'ı, Yüce Rabbimiz'in ilahi ni'metlerine kendilerinden başkasının layık olmadı§ını iddia ederler.
Hıristiyanların i'tikadları ise; "ma'siyet-i asliye" adını verdikleri, "Adem Aleyhi's-selam'ın zellesi"ne dayanır. Bu inanca göre; her insan günahkar olarak doğar, ölünceye kadar bu günahın yükünü taşır, öldükten sonra da Allah'ın ebedl azabına müstehak olur.
insanın bundan kurtulabilmesi için günahkar olduğunu, beşeriyyetin bu günahtan kurtulabilmesi için de, Allah'ın (haşa) oğlu sıfatıyla Hz. fsa'nın kendisini feda evlediğini hiç
düşünmeden kabul etmesi zaruridir. işte Peygamberimiz'in getirdiği Tevhld akldesi, şir
kin bütün çeşitlerini ve Hıristiyanlığın tesllsini yıkarak, tek bir Allah'a lman fikrini kurmuş,
insanları tabiat kuvvetlerinin esiri olmaktan, kendi cinsinden olan yaratıklara tapma dalaletinden kurtarmış, Müslümanları, yalnız Hz. Muhammed'e değil, bütün hak peygamberlere, yalnız Kur'an-ı Kerinı'e değil, daha önce indirilen bütün ilahi kitap!ara da iman etmekle mükellef kılmıştır. Ancak, bu mükellefiyet, semavl kitapların, tahrif ve tebdlline
(bozma ve değiştirmeye) maruz kalmadan önceki itah1 asılları içindir.

(1)
(2)
(3)

Ma ide SO resi, Avet: 3.
Yunus Suresi, Ayet: 47.
Fatır SOresi, Avet: 24,
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b) Bütün peygamberlere ve ilahi kitaplara imanın tabii bir neticesi olarak da, maddi
olmayan, nurani varlıklara, yani meleklere iman etmeyi, onların, daima Allah'a ibadet
eden, ilahi emirlerini aynen yerine getiren n0r€ıni yaratıklar, ilahi elçiler olduklarına
inanmayı

emretmiştir.

Çünkü bütün peygamberlere vahy, Cibril-i Emin adı verilen "Vahiy Meleği" vası
tasiyle gönderilmiştir. Gerçi Allah (C.C.), peygamberlerine vahy göndermek için melek
gibi bir elçiye muhtaç değildir. Fakat, Sünnet-i ilahiyye böyledir. Yüce Allah öyle dilemiştir. O'nun her emrinde bir hikmet ve güzellik vardır.
islam'a göre; peygamberlerin bizzat gördükleri, varlığını haber verdikleri ve muhkem
Kur'an ayetleriyle sabit olan meleklere iman, her Müslümanın inanması farz olan iman
esaslarındandır. Dinen sabit olan meleklerin varlığını insan aklı inkar edemez. Bu konuda akli veya ilmi hiçbir delil getiremez. Aksi halde, gözümüzle görmediğimiz ve bugün müsbet ilmin ve felsefenin mahiyetini bilmediği ruhumuzun ve aklımızın da varlığı
nı inkar etmemiz Icabeder. O halde, göremiyoruz diye inkar edemediğimiz ruh gibi,
maddi olmayan manevi varlıklara, yani meleklere de inanmaya aklen mecburuz.

'

islam Dini'nin Peygamberimiz vasıtasıyla bütün beşeriyyete kesin bir dille bildirdiği iman esaslarından biri, hatta islam'ın (bütün se mavi dinlerde olduğu gibi) Allah'a
imandan sonra en çok üzerinde durduğu en mühim rükün, Ahiret'e imandır. Yani ölümden sonra yeni ve sonsuz bir hayatın mevcut olduğuna inanmaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iman esasları çok defa, "AIIah'a ve Ahiret'e iman" şeklinde özetlenir. Mesela
Bakara SCıresi'nde;
c)

"AIIah'a ve Ahiret gününe iman edip arnel-i salih işleyen kimselerin Rableri yanın
da (büyük) ecirleri vardır ... "4 buyrulur.
Beş

vakit

namazın

her rek'atinde okunan Fatiha SOresi'nde;

"Allah, (ceza ve mü kilfat veri le n) din gününün Malikidir." denir.
Bu suretle, her işin bir cezası ve mükafaatı olduğu, Müslümana daima hatırlatılır.
Bu hayatta yaptığı her işin, öbür dünyada hesabını vereceği ve mutlaka karşılığını göreceği fikri, insana telkin edilir. Ölümden sonraki hayata niçin bu kadar önem verildiğinin
sebebi açıktır. Çünkü insan, her hareketinin iyi veya kötü bir bedeli olacağına ne kadar
çok inanırsa, insan o işi o kadar daha büyük bir istekle yapar veya ondan daha fazla
kaçınır. Ölümden sonra yeni bir hayat olduğuna inanmak, burada yapılan her hareketin
ne kadar gizli de olsa, orada bir karşılığı, ceza veya mükafaatı olacağı fikrini doğurur;
bu iman, insanı, hem iyiliğe sevkeder, hem de kötü ve vicdansız hareketlerden alıkoyan
en büyük amil olur. Ahiret'in varlığı ve ona iman, ilahi adaletin bir icabıdır. Çünkü
böylece, bu dünyada cezasız kalan zalimlerin cezası, mükafaat görmeyen mazlumların;
sabır! ı, fakir mü'minlerin mü kafaatı öbür dünyada verilmiş olacaktır.
Buraya kadar kısaca işaret ettiğimiz iman esasları, Kur'an-ı Kerim'de; Allah'a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine ve Ahiret Gününe olmak üzere bir arada zikredilmektedir.
( 4)
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Bakara SO resi, Ayet: 62.

Saydığımız bu beş lman esasından başka, "islam'ın Amentüsü"nde 6. esas olarak
yer alan Kader'e, yani hayır ve şerrin Allah'dan olduğuna lman, Peygamberimiz'in birçok sahlh hadislerinde ve özellikle meşhur "iman, islam ve ihsan" hadisinde yer almış;
bazı ayetlerde, her şeyin ilahi takdlre tabi' olduğuna işaret buyurulmuştur.

Ehl-i Sünnet'e göre, Allahu Teala'ya ve mukaddes

sıfatiarına

lman, kaza ve kadere

Imanı da gerektirir. Kader, ilahi ve ezell ölçü, kaza da; bu ölçüye göre her şeyin zamanı

gelince yaratılması şeklinde özetlenebilir. Her şey, Allah'ın ezell ölçü ve takdirine
uygun olarak, zamanı gelince Allah tarafından yaratıldığına göre, kaza ve kader'e lman
gerekir. Bu inanç, insanı cebre götürmez. Çünkü insan hür, bir cüz'l iradeye sahiptir.
ilm-i ezell meçhul olduğundan, bu ilim, kadere inanan insanın meçhOie tabi' olmasını
gerektirmediği gibi, hür iradesi ile yaptığı işlerde külll iradenin dışına çıkmasını da gerektirmez. Allah, her şeyin Halık'ıdır. Fakat insan, kendi cüz'l iı·adesini ve kudretini
sarfederek yaptığı işten (kesp nazariyesine göre) sorumludur. o halde, insan tedbirde
kusur ederek, ilahi takdlre bühtan etmemelidir. Çünkü: "Kazaya rıza, esbaba tevessüle
mani değildir." Garpta ve Hıristiyanlar arasında mevcut olan koyu cebriyeciliğin islam'da
yeri yoktur. islam'ın reddettiği koyu cebriyecilik, birinci hicrl asırda görülmüşse de, kı
sa bir zaman sonra münkarız olmuştur.
Burada bir husOsu belirtmek isteriz: islam'da i'tikadl hükümler kesinlik ifade eden
nakli ve akli deliliere dayanır. Bütün dinlerde olduğu gibi islam'da da esas, lman olduğundan, lman esasları zaman ve mekana göre asla değişmeyen, kesin dini esaslardır. Bütün peygamberler bu esaslarda ittifak halinde olup, hepsi de bu i'tikadl esasları tebliğ
etmişlerdir.

**..
Sevgili Peygamberimiz'in insanlık alemine bildirdiği lman esaslarının her biri hakkında verdiğimiz bu özet bilgilerden sonra, islam'da çok büyük ve mühim bir yer işgal

eden "Tevhid Akldesi"ni beyan edeceğiz.
Bu akldenin ifade ettiği derin manayı ve islam'daki mümtaz mevkiini iyice kavramak için, islamiyet'in zuhur ettiği Arap Yarımadası'na ve o zamanki arapların akaidine
bir göz almamız faydalı olacaktır.

iSLAM'DAN ÖNCE ARAPLARlN AKAiDi
islam'dan önce arapların akaidine bir göz atacak olursak, putperestliğin Arap Yarımadası'nda çok yaygın bir halde olduğunu görürüz. O kadar ki, ri vayete göre, Mekke'deki her evde tapınmak için bir put vardı. Bir yere giderken evde yapılan son iş, puta
el sürmek, eve dönünce ilk iş, yine puta el sürmek, yani tapmaktı5.
Kur'an-ı Kerim ve tarih kitaplarında adı geçen meşhur putlar şunlardır: Menat, El-Lat,
El-Uzza, Yeğus, YeOk ve Nesr ...

Araplardan; yıldızlara, bilhassa Güneş'e ve Ay'a tapanlar da vardı. Bunlar Günes'e
"EI-ilahe" derlerdi. Bazı araplar meleklere, bic kısmı da cinlere tapmaktaydı. Ayrıca öl~n
ecdadı takdls etmek, onların ruhlarına tapmak, bu ruhların kabirierde bulunduğuna, insanlara .zarar veya fayda vereceği ne inanmak, arapların islam'dan önceki batı! i'tikadların
dandı. Ruhların, çeşitli şekiliere girdiği ve bazı hayvanlar kılığında tecessüm ettiği şek
lindeki inanç sebebiyle Cahiliye Araplarında Taterneilik i'tikadı da yerleşmiştir. Korkarak
taptıkları hayvanlar arasında; kurt, ayı, boğa, tilki ve köpek gibi hayvanlar vardı.
(5)

ibnu'l-Kelbi: Kitabu'I-Esnam, s. 33.
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Aı·aplardan bir taife de, kilinatın bir Halık'ı (Yaratıcısı)

Bunlar,

Kur'an-ı

olduğunu inkar

ediyordu.

Kerlm'deki;

"Dediler ki: (hayat) ancak dünyadaki hayatımızdan ibarettir; ölüyoruz ve yaşıyoruz.
Bizi ancak dehr (yani zaman) helak eder.'' 6 mealincieki ayette işaret olunan "DehriyyOn"dur.
islam'dan önce Arap Yarımadası'nda bulunan dinler arasında, Yahudilik ve Hıristi
yanlıktan başka MecOs\lik ve Silbillik vardı. MecOsllik, Arabistan'a Iran'dan giren ateşe
tapma dlnidir. Sa billik ise, yıldızlara tapma i'tikadıdır. Yahudilik ve Hıristiyanlık ise,. Tevrat ve inci\ tahrif ve tebd11 edildiğinden ilahi hüviyetini bir hayli kaybetmişti.
Yine Kur'an-ı Kerim'den ve bazı cahiliyye şiirlerinden öğrendiğimize göre Mekkeli
araplardan, yerleri ve gökleri yaratan bir Allah'a inananlar da vardı, Fakat onlar bu
inançlarına rağmen Allah'a yine şirk koştular ve; "Bizim Allah'a şerlk koşmamızı Allah
diliyor ve biz putlara, bizi Allah'a yaklaştırsın diye !apıyoruz." dediler.
Hulasa; Cahiliye Araplarında Tevhld inancına şirk karışmıştı. Allah'la beraber O'na
ortaklar koşu\muş, Allah'a (haşa) oğullar ve kızlar isnad edilmiş, Al\ah'a yaklaşmak
için araya vasılalar ve şefaatçi\er sokulmuş, zamanla Allah unutularak, bu, sözde şefaat
çılara, ortaklara ve putlara tapılır olmuştu7.
'

PEYGAMBERiMiz VE TEVHiD AKIDESi
işte arapların ve diğer milletierin böylesine sapık ve batı\ i'tikadlara saplandığı bir
devirde sevgili Peygamberimiz gelmiş, islam'ın tevhld güneşi ruhları ve kalbieri aydın
latmış, şirki, küfrü ve dalaleti gönüllerden söküp atmıştır.
Peygamberimiz, getirdiği ve beşeriyyete sunduğu "tevhld akfdesi" ile, Allah'dan baş
ka ilah olmadığını Hak Teala'nın her yönden ehad, yani bir olduğunu, şer1k ve naz1ri
(ortak ve benzeri) bulunmadığını açık ve kesin bir dille 1\an etti. Bütün insanları, her
şeyden önce Allah'ı bir\emeye, O'nun Zatında ve Sıfatında bir, eşsiz ve benzersiz olduğu
na, yani mutlak Tevhfd'e davet etti. Hak Teala'nın, ibadete layık tek Mabud olduğunu,
yalnız O'na ibadet edilmesi gerektiğini anlattı. Sevgili Peygamberimiz Mekke devrinde,
özellikle Mekkeli müşriklere, genellikle araplara bu gerçeği, yani Tevhld akldesini anlatmaya ve şirkin her nev'ini yıkmaya büyük önem verdi. Bütün insanları, Yüce Allah'a
Imana, O'nun ibadete layık eşsiz ve benzersiz bir tek Mabud olduğuna inanmaya çağırdı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyuruldu:

"Hepinizin ilahı, (ortağı ve benzeri olmayan)

bir tek Allah'dır. O'ndan başka iUih

yoktur. Rahman ve Rahimdir"B.
"Allah (O Allah'dır ki), kendinden başka hiçbir ilah yoktur. (Ezell ve ebed1 bir
hayat ile) diridir. (Zatıyla ve kemaliyle) kaaimdir"s.
(6)
(7)

(8)
(9)
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Casiye SOresi, Ayet:
Fazla bilgi için Bkz:
Bakara SOresi, Ayet:
Bakara SOresi, Ayet:

24.
Prof. Cevad Ali, Tarihu'I-Arab kable'l-islam, 5. cilt.
163.
255.

Çünkü Yüce Allah, bütün alemlerin, bütün varlıkların ve bütün milletierin Rabbi'dir.
Her şeyi yaratan, rızkını vererek besleyen, büyüterek kemale erdiren yalnız O'dur. O'nun
ortağı, yaradıcısı, oğul veva kızları yoktur. Bu husus "ihlas SOresi"nde şöyle açıklanır:
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"De ki: O Allah ki, birdir, samed'dir. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey
O'nun eşi ve benzeri de olmamıştır."
Çünkü Allah (C.C.), Zatında, Sıfatında bir, iradesinde muhtar, alemierin tek ve eş
siz

yaratıcısıdır.

işte bu akide; islam'da ve bütün semavi dinlerde müşterek olan "Tevhid Akidesi"nin

özetidir. Bu sebeple, islam'ın bütün açıklığıyla ilan ettiği lman esaslarının ve dini inançların temelini teşkil eder. Zira her insan, "Kelime-i Tevhld"in bildirdiği şu iki gerçeğe
inanarak, onları kendi irade ve ihtiyariyle kabul ettiğini diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik
ederek Müslüman olur. Bunlardan birincisi Allah'ın birliği, ikincisi Hz. Muhammed'in
Allah'ın ResO!ü olduğudur. Bu iki esas bütün islam aksidini cem'eden ilahi bir sözdür.
Rak

Teala'yı

birlemenin, üç mühim rüknü

vardır:

Bunlardan birincisine; "Tevhid-i Ubudiyyet" denir ki bu, Hak Teala'nın Yüce Zatı
ve mukaddes sıfatları yönünden bir olduğunu, ne Zatında ve ne de Sıfatında eşi ve
benzeri bulunmadığını ifade eder. Vahdaniyyet sıfatından kastedilen meşhur mana budur. Bu manayı, yukarıda ayetlerle beyan ettik.
ikincisine; "Tevhid-i Mabudiyyet" denir ki bu, Yüce Allah'ın ibadete layık Tek
Mabud olduğuna, kendisine ibadet ve kulluk edilecek başka bir mabut bulunmadığına
inanmak, bu gerçeği iradi olarak yapılan ibadetlerle bilfiil göstermektir. Bu bakımdan,
"Tevhid-i Ameli" adı da verilen bu Tevh\d, Allah'ı ame\1 olarak birlemeyi, yani; bir tek
Allah'a ih\as ve muhabbet\e ibadet etmeyi, yalnız O'na iltica ederek, yalnız O'ndan
yardım di\emeyi ve O'na ibadette hiçbir şeyi şerlk koşmamayı ifade eder.

"Ey insanlar! Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Ta
takva sahibi

ki,

oJasınız"lO.

"AIIah'a ibadet edin; O'na hiçbir

şeyi şerik koşmayın (eş tutmayı n)

." 1 1

buyurulmuştur.

Tevhld akldesinin tazammun ettiği üçüncü mana ise, "Tevhid-i U\uhiyyet" dediğimiz;
"Hak Teaiii'nın Zatında ve Sıfatında bir olması"nın tabii neticesi olan "Tevhid-i Halıkıy
yet"tir. Yani Yüce Allah'ın, kainatın ve her şeyin yegane Halıkı, tek yaratıcısı olduğuna
inanmaktır. Buna; "tekvin ve inşa" da, yani "yaratmada vahdaniyyet" adı da verilir. Yüce
Allah'ın yerlerin ve göklerin, hu !asa her şeyin yaratıcısı olduğuna delalet eden pek çok
ayetler vardır.
(10) Bakara SOresi, Ayet: 21.
( 11) N isa SOresi, Ayet: 36.
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Netice olarak deriz ki; Allah'ın birliğine inanmanın manası:
"Allah (C.C.), her şeyin yegane Halıkı = Yaratıcısı ve Rabbi, yani besleyip, büyüten i ve terbiye edenidir. O, yaratmakta, rızık verip büyütmekte ve yaşatıp öldürmekte
tek'tir. Ortağı ve benzeri yoktur. ibadet ancak O'nadır. O'ndan başka ibadete layık Mabud
asla mevcut değildir." demektir.
Kısaca belirttiğimiz bu tevh1d nevi'lerinin herbirini ve Allah'ın Vahdilniyyet sıfatını
isbat eden birçok ak\1 ve nak\1 deliller vardır. Bunlar için mufassal ilm-i kelam kitaplarına müracaat edi lmelidir.
Biz burada; ak\1 deliilere ve kilinatın muhkem nizamına, dolayısiyle "kainatın yaratıcısının bir olması gerektiğine" delalet veya işaret eden üç meşhur ayeti zikretmek\e

yetineceğiz:

...

t~ ~\~{}{1\\;,_~ ~ ~

"Eğer

,..

....

--~
.... 1

her ikisinde (yani yer ve gökte) Allah'dan
ve gök) de harab olurdu"ı~.

~

başka

ilahlar

olsaydı

her ikisi (yer

"Allah hiçbir çocuk edinmemiştir.. Onunla beraber hiçbir
ilah (tanrı) da yoktur.
öyle olsaydı) muhakkak ki her ilah kendi yarattığını kabullenir (sürükleyip götürür) ve mutlaka, kimisi diğerine galebe eder (yükselir) di. Allah, onların isnad ettiği bütün vasıflardan münezıehdir (ber1dir) " 1 3,
(Eğer

''De ki: Allah ile beraber, söyledikleri gibi ilahla~ (başka tanrılar) bulunsaydı, (o takdirde) onlar, arşın sahibine elbet bir yol ararlardı. O, bunların söylemekte oldukları şey
lerden (tamamen) münezzehdir; şanı, yücedir; büyüktür14.
işte islamiyet'in sevgili Peygamberimiz vasıtasıyla getirmiş olduğu "Tevh1d akldesi"

Allah'a lman eden insanları, kudret ve azameti karşısında hayrete düştüğü varlıklar ile,
korkarak boyun eğdiği tabiat kuvvetlerine ve bazı hayvaniara ibadet etmekten kurtardığı
gibi, esaretlerin en korkuncu olan bazı insanları bir nevi' Rab edinerek onlarırı arzu ve
isteklerini her şeyden üstün tutmaktan, yani kendi cinsinden olan insana es1r olmaktan
da kurtarmıştır. Böylece Peygamberimiz islamiyet'le, dünyaya akıl, ruh ve ahlak sahalarında olduğu kadar, fiziki sahada da tam bir istiklal ve terakki müjdelemiş, "Tevh1d Ak1desi" ile bütün insanların "Tek bir Mabudu" olduğunu, dolayısiyle beşeriyyetin bir ana
(12) Enbiya SOresi, Ayet: 22.
(13) Mü'minOn SOresi, Ayet: 91.
(14) isra SOresi, Ayet: 42-43.
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ve babadan, yani bir asıldan geldiğini ifade ederek, "Beşer Irkında Birlik" fikrini telkin
etmiştir1.5.

Yüce Allah, bizleri Tevhid akldesinden ve islam esaslarından ayırmasın, Rahman ve
Rahlm olan Rabbimiz, sonsuz rahmetine, Peygamberimiz (S.A.S.) in şefaatına mazhar buyursun, amin.

(15) Bu konuda fazla bilgi için özellikle Bkz: EI-Sürcanl, Es-Seyyid All b. Muhammed:
Şerhu'l-Mevakıf, c. 3, istanbul 1311; EI-Taftazani, Saadeddln Mes'Od b. Ömer: Şer

hu'I-Makasıd, c. 2, istanbul 1277; EI-Cezlrl, Abdurrahman: Tavdihu'I-Akaid fl ilm-i
Tevhld, Kahire 1945; Abdu, Muhammed: Risaletü't-Tevhld, Kahire 1956; Tabbare,
Afifl Abdulfettah: ROhu'd-Dini'l-lslaml, Beyrut 1966; EbO Zehre, Muhammed: EIAkaidu'i-lslamiyye kema cae biha EI-Kur'anü'I-Kerlm, Kahire 1969; izmirli, ismail
Hakkı: Yeni Ilm-i Kelam, istanbul 1321; Aydın, Ali Arslan: islam inançları ve Felsefesi, istanbul 1968; Aydın, Ali Arslan: islam'da lman ve Esasları, istanbul 1969.

RÜHUM SANA

ROhum sana aşık, sana hayrandım EFENDiM,
Bir ben değil, alem sana kurbandır EFENDiM.
Ecram-ü felek, Levh-u kalem, mest-i nigahın,
Oldarına aşık Ulu Yezdan'dır EFENDIM.
Mahşerde

nebller bile senden meded ister,
Rahmet, diyen alemlere, Rahmandır EFENDiM.
Kıtmlriniz

ey Şah-ı RusOI, koğma kapından,
Asilere IOtfun, yüce fermandır EFENDiM ..

Ta Arşa çıkar her glce aşıkların ahı,
Medheyleyen ahlakını Yüce Kur'an'dır EFENDIM.
Aşkınla

buhurdan gibi tüıtmekte bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrandır EFENDiM.
Doğ

kalbime bir lahzacık ey NOr-i dilara
NOrun ki, gönül derdime dermandır EFENDiM ..
(ULV1) de senin bağrı yanık aşık-ı zarın,
Feryadı bütün ateş-i suzandır EFENDiM ...
Ali Ulvi KURUCU
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