ÆSLAM AKAÆDÆ

1

ÆSLAM AKAÆDÆ

2

ÆSLAM AKAÆDÆ

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan) -Rh.a.Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn

ÆSLAM
AKAÆDÆ

Hilâfet Devleti
3

ÆSLAM AKAÆDÆ

Hilâfet Devleti
Yayænædær
Zilkaide 1417 (Nisan 1997)
-Her hakkæ mahfuzdur-

4

Adres:
Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
Tlf: 0221/ 976553-0 Fax: 0221/ 976553-6

ÆSLAM AKAÆDÆ

ÆÇÆNDEKÆLER
Mukaddime .................................................................... 9
Akaid ve Önemi ............................................................ 12
Æslam .............................................................................. 12
Dinin Muhtevasæ ............................................................ 13
Din ve Devlet ................................................................. 13
Mevzumuz ..................................................................... 14
Metin (Ömer Nesefi'nin Metni) ..................................... 15
Âlem Hâdis'tir ............................................................... 15
Âlemin Muhdisi (Yaratæcæsæ) .......................................... 16
Allah'æn Görülmesi ........................................................ 16
Ef'al-i Æbad ..................................................................... 16
Æstitaat ............................................................................ 16
Ecel Birdir ..................................................................... 17
Delâlet ve Hidayet ......................................................... 17
Kabir Azabæ ve Ötesi ..................................................... 17
Büyük Günahlar ve Æman ............................................. 17
Æman Nedir? ................................................................... 18
Kader ............................................................................. 18
Peygamberlerler ........................................................... 18
Melekler ......................................................................... 19
Kitaplar .......................................................................... 19
Mi'raç ............................................................................. 19
Kerâmet ......................................................................... 19
Ænsanlaræn En Faziletlisi ................................................ 19
HÆLÂFET ........................................................................ 19
Küfürler (Kâfirlikler) ...................................................... 20
Hayat ve Gayesi ............................................................ 22
Mânalæ ve Dengeli Bir Hayat ......................................... 23
Naklî Deliller .................................................................. 23

5

ÆSLAM AKAÆDÆ
Kâinat ve Ænsan ............................................................. 24
Kâinat Ænsan Æçindir ...................................................... 24
Ænsanæn Târifi ................................................................. 26
Ænsanæ Tanæmanæn Önemi .............................................. 26
Ænsanæn Kendisini Tanæmasæ .......................................... 26
1- Felsefî Târif ............................................................... 27
2- Biyolojîk Târif ............................................................ 28
Darwin Halt Etmiñtir ..................................................... 28
-Bu ve Benzeri Maddelerin Tenkidi .............................. 29
-Darwin Nazariyyesine Taraftar Olanlar,
Hakikatæ Deåiñtirmiñlerdir ............................................ 35
3- Æctimaî Târif ............................................................... 39
4- Cinsî Târif .................................................................. 39
5- Maddî Târif ................................................................ 40
6- Dinî Târif .................................................................... 41
Ænsanæn Halife Oluñu ..................................................... 42
Ækinci Unsur ................................................................... 45
Üçüncü Unsur ............................................................... 47
Din Nedir? ..................................................................... 51
Felsefe, Ælim ve Din ....................................................... 52
Tesadüf Yok! ................................................................. 52
Felsefe ve Allah Varlæåæ ................................................. 52
Felsefenin Târifi ............................................................ 53
Çaålar ............................................................................ 53
Farklar ve Æhtilaflar ........................................................ 53
Ñuursuz Bir Varlæktan Ñuurlu Bir Varlæk Çækmaz! ........ 54
Esas Dava ..................................................................... 54
Pek Azæ Müstesna ......................................................... 55
Millet Mektebine Mensub Filozoflar
Tales, Anaximandros, Anaximenes ............................. 55
Tales .............................................................................. 55
Anaximandros .............................................................. 55
Anaximenes .................................................................. 56
Kenophanes .................................................................. 56
Empedokles .................................................................. 56

6

ÆSLAM AKAÆDÆ
Anaxagores ................................................................... 56
Heraklit .......................................................................... 57
Parmanides ................................................................... 57
Demokritos .................................................................... 57
Ñüpheciler ..................................................................... 58
Gerekçeleri .................................................................... 58
Sokrat ............................................................................ 58
Eflatun ........................................................................... 59
Aristo ............................................................................. 59
Stoaliler ......................................................................... 60
Epikurculuk ................................................................... 60
Maddiyyun ..................................................................... 61
Tabiiyyun ....................................................................... 61
Galile ............................................................................. 62
Bacon ............................................................................ 62
Rene Descartes ............................................................. 63
Renan ............................................................................ 64
Pasteur .......................................................................... 64
Einstein ......................................................................... 64
Darwin ........................................................................... 64
Malebranche ................................................................. 64
Spinoza ......................................................................... 65
John Locks ................................................................... 65
Leibnitz .......................................................................... 66
Kant ............................................................................... 66
Goethe ........................................................................... 66
Ælim Adamlaræ ................................................................. 67
Dr. A. Sirhan .................................................................. 68
Bir Ælim Adamænæ Allah'æn Varlæåæna
Ænandæran Yedi Sebep ................................................... 72
Dinin Temeli Æmandær .................................................... 76
Ñahid ve Ñehadet .......................................................... 77
Daha Derin Bir Mana .................................................... 78
Gerçek Ælim ve Gerçek Âlim ......................................... 81
Bir Bañka Târif .............................................................. 82

7

ÆSLAM AKAÆDÆ
Önemine Binaen Bir Daha Özetliyorum ...................... 85
Tevhid Akidesi .............................................................. 85
Æsimleri ........................................................................... 85
Æhlas Suresi ................................................................... 86
Sure-i Cemal ................................................................. 86
Sure-i Nisbe .................................................................. 86
Nefy Suresi .................................................................... 87
Samed ve Muavize Suresi ............................................ 87
Mania Suresi ................................................................. 87
Mahzar Suresi ............................................................... 87
Beraet Suresi ................................................................ 87
Muzekkir Suresi ............................................................ 87
Nûr Suresi ..................................................................... 87
Æhlaseteyn ve Mükâñefeteyn ........................................ 87
Surenin Nüzul Sebepleri .............................................. 88
Ækincisi Yehûdlar'æn Suali .............................................. 88
Mekkî ve Medenî Oluñu ................................................ 89
Mercii Sualde ................................................................ 89
Allah Teala'næn Zatæna ................................................... 89
Üç Makam ...................................................................... 90
-Birinci Makam .............................................................. 90
-Ækinci Makam ................................................................ 91
-Üçüncü Makam ............................................................ 91
Zamir-i Ñân .................................................................... 91
Vahid ve Ehad Kelimeleri ............................................. 92
Ehad ve Vahid Arasændaki Fark .................................... 96
Cenab-æ Hakk'æn Sæfatlaræ ............................................... 102
Samed ........................................................................... 115
Allah'æn Ændindeki Hazineler ......................................... 120
Tevhid Akidesi .............................................................. 124
Ayette Bir, Æki Sual Kaldæ ............................................... 126
Ñu Halde Ækinci Sual ..................................................... 129
Ñu Halde Bunun Vechi Nedir? ..................................... 156

8

ÆSLAM AKAÆDÆ

MUKADDÆME
Evvela; Rabb’imize hamd;
Saniyen; Peygamberimiz’e, âl ve ashabæna
salat-ü selâm;
Salisen; Ehl-i Sünnet vel-Cemaat yolunu
takib edenlere de selam olsun!
„Æslam Akaidi“ ismini alan bu kitap, Ümmet-i
Muhammed Gazetesi sütunlarænda, siz
okuyucularæmæza peyder-pey yayænlanmæñtæ.
Dinimizin muhtevasæ olan dört bölümden birisi
de „Ætikad“, yani iman bölümüdür. Buna
ayriyeten „Akaid“ ismi de verilir.
Saålam bir inanca sahip olabilmek için, saålam
kaynaklara bañvurmak lazæmdær. Æñte „Ehl-i
Sünnet vel-Cemaat“ kaynaklarændan
faydalanarak Rahmetli Halife’mizin kaleme almæñ
olduåu bu akidevî risaleyi herkesin okuyarak, bu
inanç doårultusunda amel etmesini, aynæ
zamanda Ehl-i Sünnet inancænæ muhafaza
etmesini cümlemize Cenab-æ Hakk’tan dua ve
niyaz ederek bu kitabæ her müslümana takdim
ederim.
Aynæ zamanda, Merhum Halife’mizin eserlerini
9
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de bir bir yañatacaåæz. Her ne kadar kendileri fani
olsa da, eserleri hayattadær ve kæyamete kadar
devam edecektir. Ænsanlar eserleriyle yañarlar!
Æñte Peygamberimiz’in (s.a.v.) buyurduåu bir
hadis-i ñerif bu beyandadær:
„Ænsan ölünce kendisinden ameli kesilmiñ
olur. Bundan üç ñey müstesnadær. Onlar da
ya sadaka-i cariye’dir veya kendisinden
istifade olunan ilimdir veyahut da kendisine
dua eden salih evlattær!“
Yetiñtirilen ilim talipleri ve telif edilen faideli
kitaplar da, kendilerinden istifade olunan birer
ilim eseridir.
Feyizli, bereketli böyle bir eseri sizler okumak
için evinizdeki kütüphanenizin bañköñesine
koymakla evinizi aydænlatacaksænæz.
Hep birlikte bu eserlere sahip çækalæm ve
yañatmaya devam edelim!
Çalæñmak
bizden,
muvaffakiyet
Rabb’imizdendir!
Selam Hakk’a tabi olanlara!..

Muhammed Metin Müftüoålu (Kaplan)
Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn
17 Zilkaide 1417 (24.04.1997)
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Rabb'ülâlemin’e hamd, kâinatæn Efendisi, ins ve cinnin
Peygamber’i Hz. Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabæna, Ehli Beyt’ine salât ve selam!
Akaid ve önemi:
Ænsanæmæz ve hususiyle gencimiz; baålæ bulunduåu dinini, din
binasænæ, dinin temelini teñkil eden akaidini (iman yapæsænæ), inanç
sistemini saålam kaynaklara, meñhur kitaplara ve bunlardan
feyz alan, taviz vermeyen madde-maddiyat düñünmeyen,
cesaret ve ihlasa sahip, hele hele kitap satæp para kazanmayæ
hayatænda düñünmeyen kiñilerin kaleminden öårenmeli,
bellemeli; gönül âlemini, fikir yapæsænæ ona göre düzenlemeli,
batællaræn, bid’at ehlinin, sapæk mezhep ve cereyanlaræn tesirinde
kalmamalæ, üstelik bu tür yanlæñ ve hatalara düñmüñ insanlara
hak yolu göstermeli, ikaz ve irñatta bulunmalæ ve bu suretle
üzerine düñen tebliå ve telkinini yapmalædær.
Din; Ælahî bir kanundur, Allah kanunudur; AIlâh tarafændan
gönderilmiñ ve indirilmiñtir. Tarihi çok eskidir; ilk insan, ilk
müslüman ve ilk Peygamber Adem Aleyhisselam’la bañlar,
bütün peygamberlerin tebliå ve telkininden geçen son
Peygamber Hz. Muhammed’e intikal eder ve onunla son ve
mükemmel ñeklini alarak kæyamete müteveccihen yoluna
devam eder:
Æslam:
Allah kanundan ibaret olan ve bütün peygamberler tarafændan
anlatælan bu dinin ismi ve ünvanæ „Æslam“dær; Æslam Dini’dir. Bütün
peygamberler ve onlara gerçekten inanmæñ olanlar
müslümandær; Hz. Adem müslümandær, bütün peygamberler
müslümandær ve bu arada Hz. Æbrahim müslümandær, Hz. Musa
müslümandær, ona gerçekten inanan insanlar müslümandær, Hz.
Æsa müslümandær ve ona gerçekten inanmæñ bulunan „Havariler“
müslümandær, Hz. Muhammed ve Onun ümmeti müslümandær.
12
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Demek oluyor ki, tarihi boyunca uydurulmuñ veya saptærælmæñ
dinlere baålæ olanlar deåil; AIlâh’æn gönderdiåi ve yüz dört kitapta
bildirdiåi ve yüzbinlerce peygamberleri tarafændan tebliå ve telkin
ettirdiåi din „Æslam“dær, Æslam Dini’dir. Uydurma ve saptærma dinler
deåildir. Allah, böyle dinleri asla kabul etmiyecektir, etmiyeceåini
de son gönderdiåi ve indirdiåi Kur’an’da açæk açæk bildirmiñ ve
haber vermiñtir. Kur’an ñöyle der:
„Allah’æn indinde makbul ve muteber olan din, Æslam’dær.
Bunda ñüphe yoktur. Ancak kendilerine kitap verilen
(yahudi ve hristiyanlar), kendilerine ilim geldikten sonra,
aralarændaki ihtiras ve çekememezlik yüzünden ayrælæåa
düñtüler. Allah’æn ayetlerini kim inkâr ederse, ñüphesiz ki,
Allah, hesabæ çok çabuk görendir.“ (Ali Æmran, 19)
Bir bañka ayette de ñöyle:
„Kim Æslam’dan bañka bir din ararsa (o din) ondan asla
kabul edilmeyecek, ve o ahirette büyük zarara
uåræyanlardan olacaktær.“ (Ali Æmran, 85)
Dinin muhtevasæ:
Ænsanæmæz bilmeli ki, bu din insanoålunun maddî-manevî,
dünyevî-uhrevî, ferdî-ictimaî bütün ihtiyaçlaræna cevap vermiñ,
bütün problemlerine çözüm getirmiñtir. Verdiåi cevaplar,
getirdiåi çözümler, aynæ zamanda insanoålunun yaratælæñæna,
hayatæna, mantæåæna, hedef ve gayesine tæpa tæp uygundur; akælla
ve ilimle çatæñan tek tarafæ gösterilemez, gösterilmesi mümkün
deåildir.
Æñte böyle olan din; muhteva yönünden ñu dört bölüme ayrælær:
Ætikad bölümü (yani iman bölümü),
Æbadat bölümü (yani Æslam’æn ñartlaræ bölümü),
Muamelât bölümü (yani insanæn ñahsæyle, madde ile,
ailesiyle, millet ve devletiyle ve diåer insanlarla olan iliñkisi
ve münasebetlerinden söz eden bölümü) ve,
Ukûbat bölümü (yani üzerine düñenleri yapmæyanlaræn
veya suç iñliyenlerin görecekleri cezalaræ bildiren bölüm).
Din ve devlet:
Ñu hususu da gündeme getirmek son derece isabetli olacaktær;
13
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günümüz insanænæn bunu bilmeye ñiddetle ihtiyacæ vardær. Ve
bugünkü içine düñtüåü huzursuzluk ve rahatsæzlæk, dinin bu
yönünü bilmemekten ve uygulamamaktan, üstelik bu yönüne
düñman olmaktan kaynaklanmaktadær. Bu yön ve bu gerçek
„Æslam’æn hem din hem devlet oluñu gerçeåidir...“ Zira dini
devletten, devleti dinden ayærmak mümkün deåildir. Ruhla
beden gibi, birinin olmadæåæ yerde diåerinin varlæåændan ve
fonksiyonundan bahsetmek mümkün deåildir. Din; Æslam’æn
temeli ise, devlet de onun müeyyidesi, koruyucusu ve yaptæræcæ
gücüdür. Ve aynæ zamanda bu, yani „Din-devlet“ bütünlüåü bir
iman meselesidir; buna inanmæyanlaræn ve hatta bunlaræ
birbirinden ayæranlaræn, daha ilerisi var; bunlaræ birbirinden
ayærma teklifini getirenlerin din ve imanlarænæn gittiåine fetva
verilmiñtir. (Tebliå ve Metod isimli kitaba bakænæz!)
Ñimdilik bu kadariyle yetiniyorum. Ænñaallah ileride bu ve
benzeri meselelere daha geniñ çaplæ yer verilecektir.
Mevzumuz:
Esas mevzumuz, dinimizin itikadî meseleleridir. Yani imanæ
ilgilendiren meselelerdir. Bu meseleleri iki bölümde göreceåiz.
Bunlardan biri az ve öz ñekilde, yani adeta fihrist mesabesinde,
meseleleri sayarcasæna diåeri de bu meseleleri ele alæp, yer ve
ihtiyaca göre ve yeterince biiznillah ñerh ve hañiyeleri esas
alarak, günümüzün cereyanlarænæ da gündeme getirmek
suretiyle, hususiyle gencimizin gönlünde ve kafasændaki
boñluåu doldurmaya, ona Æslam ve Ehl-i Sünnet ñahsiyeti
kazandærmaya çalæñacaåæz.
Birinci bölümde Ömer Nesefi Merhum’un „Akaid metnini“, bazæ
izah ve ilavelerle esas alacaåæz. Ækinci bölümünde ise, Merhum
Allame-i Teftezani’nin „Ñerh-i Akaid“ini temel kabul edip diåer
ñerh ve hañiyelerden de istifade etme yoluna gidilecek ve bütün
bunlaræn æñæåæ altænda günün revaçta olan bid’at ve delalet ehlinin
tekrar canlandærmak istedikleri mevzulara da yer verilecektir.
Yani bir taraftan insanæmæza Æslam akaidi verilirken diåer taraftan
da bid’atlar ve sapæk cereyanlar anlatælacaktær.
Ve hemen ñunu da ilave edelim ki, yazælaræmæz seri halde
14
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Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nde yayænlanacaktær.
Okuyucularæmæzdan rica ve istirhamæmæz, bir hataya ñahit
olurlarsa veya anlamadæklaræ bir taraf bulunursa hemen bir yazæ
ile bildirmeleridir. Bu, onlaræn görevi ve aynæ zamanda hakkædær.
Metin:
Ehl-i hak der ki, eñyanæn hakikatlaræ (hayal deåildir, serap
deåildir...) birer gerçektir. Ve sofistler ne derlerse desinler,
eñyanæn hakikat ve hüviyetini bizim bilmemiz mümkündür.
Halk için, bilgi edinmenin yollaræ havass-i selime (saålam beñ
duyu organæ), haber-i sadæk ve akæl olmak üzere üçtür. Beñ duyu
organæ; iñitme, görme, koklama, tatma ve dokunmadær.
Bunlardan her birinin görevi ne ise ancak onu yapabilir. Haberi sadæk ise iki kæsma ayrælær. Biri „Mütevatær“ ismi verilen haberlerdir
ki, yalan üzere ittifaklaræ düñünülemiyen bir topluluåun verdiåi
haberdir. Bu, zarurî ilim kazandærær, geçmiñ devirlerde yañamæñ
hükümdarlaræ ve uzak ülkeleri bilme gibi. Ækincisi, mucizelerle
te’yid edilen Peygamber’in verdiåi haberlerdir. Bu yol, her ne
kadar istidlalî bir ilmin doåmasæna sebep teñkil ederse de
keskinlik ve sebatta bizzarur sabit olan ilme benzer. Akæl da
ilim elde etmenin yollarændan biridir. Bu da ikidir: „Bir ñeyin tümü
cüzünden büyüktür“ kaziyyesi gibi, bilbedahe (isbatsæz) sabit
olan ilim yine zaruridir. Delil ile sabitse, ona kesbi denir. Ælham
ise, sæhhatli bilgi edinme yollarændan deåildir. Ehl-i hakkæn tesbiti
budur.
Âlem hadistir:
Âlem (kâinat), bütün parçalariyle hadistir, yani sonradan
olmadær. Çünkü âlem, a’yan ve a’razdan ibarettir. A’yan (yani
ayinler, yani zat ve cevherler) varlæåæ zatæna baålæ olanlardær.
Bunlar da ikiye ayrælær; Ya mürekkebtir. Bu, cisimlerden ibarettir.
Veya gayr-i mürekkebtir. Bu, parçalanmayæ kabul etmiyen
cevherdir, yani atomdur. Arazlara gelince: Onun kæyamæ, ayakta
durmasæ bañkasæna baålædær. Renkler, oluñlar, tadlar ve kokular
gibi cisimlerde ve cevherlerde-bulunurlar.
Âlemin muhdisi (yaratæcæsæ):
Âlemin muhdisi Allah’tær. O; birdir, kadimdir, kadirdir, hayydir,
15

ÆSLAM AKAÆDÆ

bilen, iñiten, gören ve iradeye sahip olandær. O, ne cisim, ne
cevher ne de a’razdær. Ñekil, sænær, sayæ kabul etmez. Parçalara
ayrælmayæ, parçalaræn bir araya gelip bütünleñmesi O’nun
hakkænda düñünülemez. Mütenahi deåildir. Cinsiyet ve
keyfiyetle tavsif edilemez. Bir mekânda bulunmasæ, üzerinden
zaman geçmesi mümkün deåildir. Hiçbir ñeye benzemez.
Ælminden, kudretinden hiç birñey hariç kalamaz. O’nun zatiyle
kaim ezelî sæfatlaræ vardær. Bu sæfatlar ne zatænæn aynædær ne de
gayrædær. Onlar; ilim, kudret, hayat, semi, basar, irade-meñiyyet,
fiil, tahlæk, terzæk, kelâm ve tekvin sæfatlarædær. O ezelî olan kelam
sæfatiyle konuñur. O’nun konuñmasæ, harf ve ses cinsinden
deåildir. Kur’an kelamullah(tær ve gayr-i mahluktur. Kur’an;
mushaflaræmæzda yazælæ, kalplerimizde mahfuz, dillerimizde
okunur, kulaklaræmæzla iñitilir, ama buralarda karar kælmæñ
deåildir.)
Tekvin, Allah’æn ezelî sæfatædær. Bu, vücut vaktinde âlemi ve her
cüz’ünü oluñturmasædær. Allah’æn tekvin sæfatæ, bize göre oluñan
âlemin gayrisidir. Ærade (dileme) sæfatæ da Allah’æn ezeli bir sæfatædær.
Allah’æn görülmesi:
Ahiret âleminde Allah görülecektir. Bir yerde, bir yönde
olmaksæzæn. Iñænlaræn ulañmasæ ve bitiñmesi düñünülemez. Keza
görenle görülen Allah arasænda bir mesafe bahis mevzuu
deåildir.
Efal-i Æbad:
Allahü Teala’dær kullaræn fiil ve hareketlerini yaratan. Æman ve
küfür, itaat ve isyan, bütün bunlaræn hepsi, Allah Teala’næn
dilemesiyle, hükmetmesiyle, kaza ve kaderiyledir. Kullaræn;
kendi ihtiyar ve isteklerine baålæ söz, fiil ve hareketleri vardær ki
(cüz’i iradelerini o yönde ve o yolda kullandæklaræ için) sevabæna
mazhar olurlar veya azabænæ çekerler.
Æstitaat:
Æstitaat yapælan iñle beraberdir; fiilden önce olamaz. Æstitaat,
yapælan iñ için gerekli olan gerçek bir kudrettir. Bu da sebeplerin,
aletlerin ve uzuvlaræn selamette ve sæhhatta olmalarændan
ibarettir. Teklifin sæhhati, kulda bulunan bu istitaata dayanær.
16
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Æstitaattan mahrum olan bir kul, mükellef ve sorumlu deåildir.
Vuran bir insanæn vurmasæ neticesinde vurulanda meydana
gelen elem (acæ), bir insanæn kærmasæ sonucu camda meydana
gelen kærælma, Allah’æn iñidir. Bunlaræ yaratmada kulun bir sun’u
bir iñi yoktur.
Ecel birdir:
Öldürülen dahi eceliyle ölmüñtür. Ölüm, ölüyle kaim olan ve
Allah tarafændan yaratælan bir hadisedir. Ecel birdir. Haram da
ræzæktær. Helal olsun, haram olsun ræzkænæ bitirmeden kimse öImez.
Bir bañkasæ onun ræzkænæ yiyemez.
Delalet ve hidayet:
Herñey Allah’æn elinde ve iradesindedir; Dilediåini delalete
düñürür dilediåini hidayete erdirir. Kul için elveriñli olanæ yapmak
Allahü Teala’ya vacib deåildir. Zira O, fail-i muhtardær; isterse
yapar istemezse yapmaz.
Kabir azabæ ve ötesi:
Kâfirlere ve bazæ günahkâr mü’minlere kabirde azap vardær;
Keza; iman ve taat ehline kabirde nimet ve ikram vardær ve
bunlar haktær. Kabirde; Münker ve Nekir isminde iki melek
tarafændan kiñiye belli sualler sorulacaktær ve bütün bunlar ayet
ve hadise dayanær. Dirilme haktær, amel defterlerinin daåælmasæ,
amellerin tartælmasæ, yaptæklarændan hesaba çekilmesi haktær.
Havz-æ Kevser, Særat köprüsü haktær, cennet ve cehennem haktær;
bunlar elân yaratælmæñ varlæklardær, kendileri ve sakinleri de
ebedidir, yok olup gitmiyeceklerdir.
Büyük günahlar ve iman:
Büyük günahlar, mü’min kiñiyi imandan çækaræp küfre sokmaz.
Allahü Teala, ñirkin ötesinde küçük ve büyük günahlaræ isterse
affeder, isterse günahlaræ kadar azab edip cennete gönderir.
Fakat ñirki, yani putperestliåi daha genel manada imansæz
gidenleri asla affetmiyecektir. Büyük günahlaræ helal addetme,
ñeriat’æn herhangi bir hükmünü hor görme veya onunla alay
etme kiñiyi imanændan edip küfre götürür.
Peygamberler ile hayærlæ kullaræn büyük günahlar hakkænda dahi
ñefaatleri vardær ve caizdir. Mü’minlerden büyük günah sahipleri
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ebediyyen cehennemde kalmæyacaklardær.
Æman nedir?
Æman; Peygamber (s.a.v.)’in Allah tarafændan getirdiåi ve haber
verdiåi ñeylerin doåruluåunu kalp ile tasdik edip dil ile ikrar
etmektir. Ameller ise artar ve eksilir. Æman ise artæp eksilmez.
Fakat kuvvetlenir ve zayæflar. Æman ile Æslam birdir. Yani her
mü’min müslümandær, her müslüman da mü’mindir. Bir kul kalp
ile tasdik, dil ile ikrarda bulunursa onun için „Ben gerçekten
mü’minim!“ demesi sahih olur. Ama „Ænñaallah ben mü’minim“
demesi doåru deåildir. Çünkü bu, bir nev’i ñüphe emaresidir.
Kader:
Said (hayærlæ bir kul), bazen ñakæ (bedbaht, kâfir) olur. Ñaki de
bazen said olur. Yani bazen olur ki, mü’min kafirleñir, kâfir de
mü’minleñir. Bu deåiñiklik kulda olur. Allah’æn saadet veya
ñekavet yaratmasænda olmaz. Ve bunlar Allah’æn sæfatlarændandær.
Allah’æn sæfatlarænda ise deåiñme düñünülemez.
Peygamberler:
Peygamberlerin gönderiliñinde hikmet vardær. Allah; zaman
zaman insanlaræn arasændan insanlara peygamberler
göndermiñtir. Bunlar bir taraftan müjde ve uyaræ yaparken bir
taraftan da insanlaræn muhtaç olduklaræ din ve dünya iñlerine
ait mâlumat verir, onlaræ aydænlatærlar. Peygamberlere, kendilerini
kabul ve tasdik ettirebilmek için Allah tarafændan mucize ismi
verilen fevkalâde yani olaåanüstü harikalar verilmiñtir. Ve her
peygamberin kendisine göre mucizeleri vardær.
Ælk peygamber Adem Aleyhisselam’dær. Sonuncusu da Hz.
Muhammed’dir. Sayælaræ hakkænda bazæ rivayetler varsa da
kesinlik ifade etmez. Kur’an ñöyle der:
„(Ya Muhammed!) Senden önce birçok peygamber
gönderdik. Fakat onlaræn bir kæsmændan sana mâlumat
verdik, bir kæsmændan vermedik...“ (Mü’min, 78)
O halde belli bir sayæ vermek hatalæ olabilir. Æyisi sayælarænæn ne
olduåunu Allah’a havale etmelidir. Ve Kur’an’da geçen
peygamberler ve onlaræn hayatlaræ hakkænda mâlumat
edinmelidir. Keza bilmelidir ki, bütün bunlar Allah’æn elçileri,
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tebliåcileri, doåru sözlü nasihatçælarædær. Bunlaræn en üstünü Hz.
Muhammed’dir. (Salât ve selâm üzerlerine olsun!)
Melekler:
Melekler Allah’æn kullarædær. O’nun emriyle hareket ederler.
Erkeklik veya diñilik bunlaræn hakkænda düñünülemez. Cebrail,
Mikâil, Æsrafil ve Azrail isminde büyük melekler vardær.
Rabb’ülâlemin bunlardan her birine belli görevler vermiñtir.
Kitaplar:
Allahü Teala peygamberlerine kitaplar göndermiñtir. Onlara
emir ve yasaklarænæ va’d ve vaidlerini bildirmiñ ve beyan etmiñtir.
Mi’rac:
„Mi’rac“ ismini alan seyrü sefer, Peygamberimiz tarafændan
yapælmæñtær. Allah Resulü (s.a.v.) uyanæk halde ñahsiyle yani ruh
ve bedeniyle semaya ve onun ötesine yükselmiñ ve gitmiñ
olduåu haktær ve doårudur.
Keramet:
Keramet-i evliya haktær. Adete muhalif olarak bazæ mü’min ve
müttaki kullaræn elinde ve etrafænda bu cins harikalar kendini
gösterir. Mesela: Uzak mesafeleri kæsa zamanda katetmek,
ihtiyaç anænda yemeklerin, içeceklerin ve benzeri ñeylerin zuhur
etmesi, su üzerinde yürümek, havada uçmak, canlæ ve cansæz
varlæklaræn konuñmasæ gibi ki, iñte bütün bunlar birer keramettir
ve aynæ zamanda bunlar birer mucizedir. Çünkü, keramet
sahibinin hak yolda olduåunu gösterir. Ümmet fertlerinden
birinin hak yolda oluñu da baålæ bulunduåu Peygamber’in hak
olduåunu isbat eder.
Ænsanlaræn en faziletlisi:
Peygamberimiz’den sonra insanlaræn en faziletlisi; Hazreti Ebu
Bekir’dir, sonra Ömer’ül Faruk gelir, sonra Osman-æ Zinnureyn,
daha sonra Aliyyül-Murtaza gelmektedir. Bunlaræn halife oluñlaræ
da bu særaya göredir.
Hilâfet:
Hilâfet otuz senedir. Sonra emirlik ve hükümdarlæk gelir.
Müslümanlara elbette bir imam (bir devlet reisi) lazæmdær. Ki;
hükümlerini infaz, cezalarænæ icra etsin; sænærlarænæ korusun,
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ordularænæ techiz etsin; sadaka ve zekâtlarænæ alsæn, yerlerine
ulañtærsæn; zorbalaræ tepelesin, yol ve mal emniyetini saålasæn;
cuma ve bayram namazlarænæ ikame etsin, insanlar arasændaki
anlañmazlæklaræ gidersin; ñahitlerin ñehadetlerini dinlesin ve
hukuku ayakta tutsun; velisi bulunmayan küçükleri evlendirsin
ve diåer iñlerini yürütsün; Savañlar neticesinde elde edilen
ganimet mallarænæ mücahidler arasænda taksim etsin. Ve iñte
bütün bunlaræ yapacak ve yerine getirecek bir imama ihtiyaç
vardær ve bu kaçænælmazdær. Ve böyle bir imam elbette ortada
olacaktær, gizlenmiñ olamaz; hazær olacak, gelmesi beklenemez.
(Mümkünse) Kureyñ’ten olacaktær. Hañimoåullaræna mahsus
deåildir; Hz. Ali’nin evlad ve ahfadæna da mahsus deåildir.
Æmam’æn mâsum (günahsæz) olmasæ ñart deålldir. Zamanænæn
ehilleri içerisinde en üstün olmasæ da ñart deåildir. Fakat; mutlak
velayete (yani ñer’î selahiyyete) sahip olup siyasî idareyi
bilecek, hükümleri infaza, Æslam beldelerinin sænærlarænæ
korumaya, mazlumlaræ zalimlere karñæ koruma cesaretine sahip
olacaktær. Fasæk oluñu ile azlolmuñ olmaz. Hayærlæ ve günahkâr
her mü’minin arkasænda namaz kælmak caiz olur. Fakat fasækæn
arkasænda kælænan namaz kerahetten hali deåildir. Biz hayærlæ ve
günahkâr her mü’minin namazænæ kælaræz.
Ashab Efendilerimizi, ancak hayærla yâd ederiz, onlardan
hiçbirine dil uzatmayæz. Peygamber’in müjdelediåi on kiñinin
cennet ehli olduåuna ñehadet ederiz.
Seferde ve hazerde mestler üzerinde meshederiz. Ve bunun
da ñeriat’æn bir hükmü olduåunu kabul ve tasdik ederiz.
Hurmanæn suyunu (sarhoñluk vermediåi takdirde) haram
saymayæz.
Hiçbir veli peygamberlerin derecesine ulañamaz. Böyle
bir fikri kabul edemeyiz.
Hiçbir kimse emir ve yasaklaræn kendisinden sakæt olacaåæ
dereceye yükselemez. Peygamberler dahil, insan ölünceye
kadar ñer’î hükümlerle mükelleftir ve sorumludur.
Küfürler (kâfirlikler):
Nasslar (ayet ve hadisler) zahirine hamledilirler. Nasslaræ,
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batinilerin yaptæåæ gibi, açæk manalarændan alæp bañka manalarda
tutmak ilhattær, kâfirliktir. Nasslaræ reddetme, manalarænæ kabul
etmeme kâfirliktir. Günahlaræ helal sayma kâfirliktir. Ñeriat’la
alay etme kâfirliktir. Allah’tan ümidini kesme veya Allah’æn
azabændan emin olduåuna inanma kâfirliktir.
Gayæptan haber veriyor, diye falcæyæ tasdik etme kâfirliktir.
Yok olan bir nesne bir ñey deåildir.
Dirilerin ölüler adæna dua etmelerinde, sadaka vermelerinde
ve ibadet edip sevabænæ onlara baåæñlamalarænda fayda vardær,
sevabæ onlara gider.
Allahü Teala dualaræ kabul eder, ihtiyaçlaræ yerine getirir.
Peygamber (s.a.v.)’in kæyamet alametleri hakkænda vermiñ
olduåu haberler doårudur. Bunlar; Deccal’æn çækæñæ, Dabbe-i
Ard’æn zuhuru, Yecüc-Mecüc, Hz. Æsa’næn iniñi, güneñin batædan
doåuñu vesaire. Bütün bunlar haktær ve olacaktær.
Müctehidler; bazen hata ederler, bazen de isabet ederler.
Æsabet ettirdiklerinde sevaplaræ on, hata ettikleri takdirde
sevaplaræ birdir.
Ænsanlaræn peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstün
olduklaræ gibi, meleklerin peygamberleri de insanlardan
üstündür. Keza; genelde amme-i beñer amme-i melekten
üstündür.
Lehül Hamd; bu suretle Æslam Akaidi’nin fihristini, yani kæsa
kæsa, mesele mesele kaydetmiñ olduk. Gelecek yazælaræmæzda
bu meseleleri teker teker ele alæp imkânlaræmæz nisbetinde
gündeme getirip üzerinde duracaåæz.
Gayret bizden muvaffakiyet Rabb’imizdendir!
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Hayat ve Gayesi:
Æster istemez insanoålunun aklæna ñu sualler gelir, hatta
gelmelidir ve sormalædær: Hayatæn mânasæ nedir? Neyin nesidir?
Ben neyim, neyin nesiyim? Nereden geldim ve nereye
gideceåim? Doåumla bañlayan bu hayat, ölümle bitiyor; arada
altmæñ-yetmiñ senelik bir ömür! Hayat bu mu, bu kadar mæ?
Hatta dahasæ da var: Daha dünyaya gelirken, hayatænæn
baharænda, çiçeåi burnunda iken, gençliåinin kævamænda iken
çekip gidiyor, bir ikindi güneñi gibi batæp kayboluyor!.. Hayat bu
mu? Bundan ibaret mi? Eåer bu ise, bunun için niye geldi?
Geldi ise, niye gidiyor? Gitmemeli idi? Fakat gidiyor, gitmek
istemese de yine gidiyor; herkes gidiyor, her sænæf insan gidiyor;
bunun istisnasæ yok, bir çaresi yok, bir tedavisi yok, yok oålu
yok! Ælla da gidecek, illa da ölecek! Hep ölmüñler; babalar,
dedeler, dedelerin dedeleri hep ölmüñ gitmiñ! Herhalde biz de
ölüp gideceåiz! Biz de yok olup, dünya hayatændan silineceåiz;
eskilerin bañæna gelenler bizim de bañæmæza gelecek!..
Æñin tuhafæ: Gidenlerden gelen yok! Haber de yok! Mutlak bir
yokluåa mæ gömüldüler, yoksa yerlerinden memnun da onun
için mi dönmüyorlar.
Elhasæl; hayat bu ise, bunun ne bir tadæ var ne de bir tuzu! Bu
kæsacæk ömürde bir gaye aramak, bir mâna aramak manasæzdær!
Akæl da mantæk da kabul etmiyor! Sonra bu kadarcæk hayatta
adaletsizlikler, dengesizlikler, alabildiåine hüküm sürmekte!
Ñöyle ki:
„Kimi zalim kimi mazlum! Kimi åadir kimi maådur! Kimi gâsib
kimi maåsup! Kimi cani kimi mecni! Kimi katil kimi maktul! Kimi
amir kimi memur! Kimi saålam kimi hasta! Kimi zengin kimi
fakir! Kimi varlæk içinde yüzerken kimi darlæk içinde kævranmakta!“
Bir halk ñairimizin dediåi gibi büyük bir dengesizlik:
„Kiminin sürüsü tutmuñ daålaræ, kimisi binmeye bir at bulamaz!
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Kimisi yer türlü türlü taamæ kimisi yemiye nimet bulamaz!
Kiminin evladæ gezer çær-çæplak kimisi sevmeye evlat bulamaz!“
Mânalæ ve dengeli bir hayat:
Evet; akæl ve mantæk, ilim ve hikmet, müñtereken ve müttefiken
diyor ki, hayat bundan ibaret deåildir; çabukça gelip geçmenin
yanænda adalet de yok denge de yok! Æñte bu olamaz!.. Sonsuz
ve ölümsüz bir hayata, adil ve dengeli bir dünyaya ihtiyaç vardær.
Vardær ki, hak tecelli etsin de haklælar hakkænæ alsæn, haksæzlar da
cezalarænæ çeksin! Nimet bilirler ñükürlerinin, mahrum olanlar
da sabærlarænæn karñælæklarænæ görürken ters yönde ve yolda
hareket edenler de bu gidiñlerinin cezasænæ tatsæn ve bu suretle
adalet tecelli etsin, denge saålansæn ve nihayet adalet tecelli
etsin de kimsenin yaptæåæ yanæna kalmasæn?..
Naklî deliller:
Ækinci bir hayatæn, sonsuz ve ölümsüz bir hayatæn, âdil ve
dengeli bir hayatæn mevcudiyetini, geleceåini akæl ve hikmet
müttefiken kabul ve tasdik ettikleri gibi, nakil de naklî deliller
de kabul ve teyid etmektedirler ve ittifak halinde derler ki: Hayat
bu deåildir; bu geçici bir hayattær, imtihan hayatædær, deneme bir
hayattær; insanoålu muvakkat bir zaman için bu hayata
getirilmiñtir, denenecektir, görevini yapæp yapmadæåæ, geçici
dünyanæn geçici lezzet ve saltanatæna aldanæp aldanmadæåæ,
hayatæn manasænæ anlayæp anlamadæåæ, kendisini dünyanæn yaldæzlæ
cazibelerine kaptæræp kaptærmadæåæ ve bilcümle ölümsüz hayat
için kendisini vakfedip her türlü fedakârlæåæ göze alæp almadæåæ
ve nihayet; tek bir kelime ile „kulluk görevini“ yapæp yapmadæåæ
bütün açæklæåæyla, isbat ve ñahitleriyle ortaya çækacak, kendi eliyle
kendi akibetini hazærlayacak ve bu suretle rahmanî bir hayat
mæ veya ñeytanî bir hayat mæ yañayanlaræn yanænda ve safænda
yer aldæåæ ve ondan sonra ölümlü hayattan ölümsüz hayata
intikal edecektir.
Evet; Ænsanoålunun yaratælæñænæn ve dünyaya getiriliñinin hedef
ve manasæ, hikmet ve gayesi budur; „Yaratana kul olmaktær,
ibadet ve ubudiyyette bulunmaktær, söz, fiil ve hareketlerini
hep o yönde ve o yolda seferber etmektir...“ Kur’an ñöyle
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der:
„Ben cinleri de insanlaræ da (bañka bir iñ için deåil)
kendime kul olmalaræ (ibadet ve ubudiyyette bulunmalaræ)
için yarattæm!“ (Vezzariyet, 56)
Kâinat ve insan:
Yukarædaki izahattan hayatæn manasænæ, yaratælæñæn gayesini
anladæk, kabul ve tasdik ettik, „Amenna ve saddakna“ dedik.
Ñimdi önümüzde ikinci bir problem var. Onun da mutlaka
çözülmesi gerekmektedir. „Kâinat“, Kâinat ne? Yerleriyle,
gökleriyle, canlæ ve cansæzæyla bizi çepeçevre çevreliyen varlæklar
var! Bunlar ne? Yaratælæñlarændaki mâna ve hikmet ne?
Aralaræmæzdaki münasebetler ne? Biz mi bunlar için varæz, yoksa
bunlar mæ bizim için vardær? Æñte bu sualin cevabænæ insanoålu
bulmak, bilmek ve iman halinde baålanmak gerekir. Yoksa rahat
edemez, huzur bulup karar kælamaz!..
Kâinat insan için:
Aklæn ve mantæåæn, hikmet ve maslahatæn, naklin æñæåænda
müñtereken ve müttefiken vardæklaræ, kabul ve tasdik ettikleri
bir netice var ki, o da ñudur: Ænsan kâinat için deåil, kâinat
insan için, insana hizmet için, insanoålunun ihtiyaçlarænæ
gidermek için, dolayæsæyla onun dünyalæk ve ahiretlik hayatænæ
devam ettirmek için var olmuñlardær. Evet insan; biyolojik bir
yapæya sahiptir; hayatænæn devam ve bekâsæ hava ve suya,
ekmek ve elbiseye, oturacaåæ yer ve yurda, barænacaåæ ev ve
barka, tavan ve tabana, aydænlæk ve karanlæåa, aya ve güneñe,
gece ve gündüze ve daha bilemiyeceåimiz ve sayamæyacaåæmæz
nice nimetlere ihtiyacæ vardær. Onlardan birinin yokluåu
insanoålunun yok olmasæ veya rahatsæz olmasæ demektir!..
Æñte bütün bunlar, bu ihtiyaç giderenler vardær ve hazærdær.
Kâinat sinesinde ve bünyesinde bunlaræ insanoåluna arz ve
takdim etmektedir. Kâinat, âdetâ lisan-i haliyle „Sen iste, ben
vereyim!..“ demekte. Hasælæ herñeyimle, senin elinde ve
emrindeyim; sana karñæ, senin hizmetine karñæ asla kusur
etmem, isyan etmem!..
Sen de kusur etme!
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Æñte; lisan-i hal ile insanoåluna seslenip onu barændæran, bu
yolda kusur ve isyan etmiyeceåini ifade eden bütün bir kâinat,
insanoåluna yine lisan-i hal ile sesleniyor ve diyor ki, „Ben
nasæl ilâhi emre uyarak, sana olan hizmetimde kusur
etmemeye çalæñæyorsam sen de asæl görevin olan yaratana
kul olmada kusur etmemelisin, isyan etmemelisin ve hele
hele O’na asla karñæ gelmemelisin! Yoksa senden ben de
davacæ olur seni Rabb’ime, sahibime ñikâyet ederim ve
derim ki: Ya Rabb’i! Senin emrin üzere her ñeyimle buna
hizmet ettim; rahat ettirmede gecemle gündüzümle,
yazæmla kæñæmla, daåæmla tañæmla, yerimle göåümle,
canlæmla cansæzæmla buna bu insana hizmet ettim ve fakat
bu, Sana olan kulluk görevini yapmadæ; yiyip içti, yatæp
kalktæ, hayvanlar gibi gezip dolañtæ ve nihayet Sana deåil
ñeytana kul oldu ve hatta ñeytanlañæp Seni tanæmadæ, Senin
emrine, Senin ñeriat’æna isyan etti, bañ kaldærdæ, ñeriat’ænæ
kaldæræp küfrün kâfirin kanunlarænæ getirip Senin yer ve
yurdunda küfrün ve kâfirin kanunlarænæ tatbik etti, beni de
rahatsæz etti. Ben bundan ve benzerlerinden ñikayetçiyim,
davacæyæm, gereken cezayæ vermenizi adaletinizden ve
adalet mahkemenizden istemekteyim!..“ diyecek, hak tecelli
edip adalet yerini bulacaktær. Evet; Kâinat lisan-i haliyle
insanoåluna böyle hitab ederken Kur’an da ñöyle sesleniyor:
„Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattæ; sonra
göge yönelip onlaræ yedi gök olarak (bir sistem üzere)
düzeltti. O, herñeyi hakkæyla bilendir.“ (Bakara, 29)
„Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsini sizin emrinize
(istifadenize) verdi. Ñüphesiz bunda düñünecek bir toplum
için elbette ibretler vardær.“ (Casiye, 13) ve
„Allah, gökleri ve yeri yaratandær. Semadan su indirip
onunla ræzæk olmak üzere meyve ve mahsuller çækardæ, emri
(ve izni) ile denizde akæp gitmesi için gemiyi emrinize veren,
ærmaklaræ da istifadenize verendir. Güneñi ve ayæ adet (ve
görevlerine devam etmek) üzere istifadenize veren, geceyi
ve gündüzü de sizin faydanæza veren O’dur. O, istediåiniz
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ñeylerin hepsinden size verdi. Eåer Allah’æn nimetlerini
saymak isterseniz onu sayamazsænæz. Hakikat insan (yine
de) çok zalim çok nankördür.“ (Æbrahim, 32-34)
„Hani Rabb’in meleklere: Ben yeryüzünde (hükümlerimi
yerine getirmek üzere) bir halife (bir vekil) yaratacaåæm,
demiñti. Melekler de, (Ya Rabb’i!) Biz, seni hamdinle tesbih
ve seni takdis edip dururken, orada bozgunculuk çækaracak
ve kanlar akætacak birilerini mi yaratacaksæn? dediler. Allah da: Ñüphesiz ki, sizin bilemiyeceåiniz ñeyleri ben
bilirim, dedi.“ (Bakara, 30)
Ænsanæn târifi:
Ænsan denen varlæk; büyük bir muamma, mühim bir problem
ve çok yönlü bir yaratæktær. Çeñitli cephelere, müteaddid
kabiliyyetlere sahiptir. „Âlem-i suåra“dær. Yani küçük âlemdir.
Ama mâna ve makam bakæmændan „büyük âlem“dir.
Fakat bu muamma mutlaka çözülmeli, bu varlæk mutlaka
tanænmalædær ve bilinmelidir. Ve bu, bir zarurettir. Çünkü, ilim bir
bakæma buradan bañlar ve bir bakæma bu nokta üzerinde kurulur,
bu noktadan diåer sahalara geçer...
Ænsanæ tanæmanæn önemi:
Eåer bugün insanlar arasænda haksæzlæklar, yolsuzluklar,
añærælæklar hüküm sürüyorsa, bunun sebebini insanlaræn kendi
kendilerini bilmemelerinde, had ve hududlarænæ kavramamæñ
olmalarænda aramak lazæmdær. Zira; kendini tanæma ñuuruna
varmæñ insan; haddini bilir, vazifesini yapar, añæræ gitmez,
isyankâr olmaz. Ama bu ñuur ve bu ruhtan yoksun olan
insandan her türlü fenalæk beklenir. O bazen haddinin üstüne
çækarak olduåundan fazla görünür, bazen de haddinin altæna
düñerek kendi nefsine zilleti reva görür.
Ænsanæn kendisini tanæmasæ:
Evet; herñeyin bir haddi, bir derecesi vardær. Onu haddinin
üstüne çækarmak bir zulüm olduåu gibi, haddinin altæna
düñürmek de bir zulümdür. Adalet ise, her ñeye layæk olduåu
derece ve mevkii vermektir.
O halde insanoålunun kendi kendini tanæmasæ saadetinin,
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tanæmamasæ da felaketinin kapæsædær. Bu babda eskilerin hikmetli
sözleri vardær. Bunlardan birkaçænæ kaydedelim:
Bir gün; Bizans Imparatoru, Arap hükemasændan Sa’d b. Kus’a
ñu suali sorar:
„Ælmin en iyisi hangisidir?“ Kus, ñu cevabæ verir:
„Ælmin en iyisi, insanoålunun kendi kendisini bilmesidir...“
Merhum Yunus Emre de bu hususu ñöyle dile getirmiñtir:
„Ælim ilim bilmektir / Ælim kendin bilmektir / Sen kendini
bilmezsen / Ya nice okumaktær.“
„Hoñça bak zatæna! Zübde-i kâinatsæn Sen!“ (Galib Dede)
Haberde varid olduåuna göre:
„Bir kimse kendi nefsini bilirse, o, muhakkak Rabb’ini
bilir.“
Kur’an’æn bir ayet-i celilesi ñu mealde:
„Kendi nefsinizde de (gerçeklerin) ayetleri vardær. HâIâ
görmüyor musunuz?!.“ (Vezzariyat, 21)
O halde sen Ey insanoålu!
Herñeyden önce kendini tanæyacak, kendin hakkænda ilim ve
irfan sahibi olacaksæn; bu vesile ile de nereden geldiåini, nereye
gideceåini ve niçin geldiåini öårenmiñ, salahiyyet ve
mes’uliyyetinin derecesini kavramæñ, söz, fiil ve hareketlerini
ona göre ayarlamæñ olacaksæn!..
Bu hususta insanoålu durmamæñ: „Acaba ben neyim, neyin
nesiyim?!“ sualini sormuñ, fikirler ileri sürmüñ, felsefeler
yürütmüñtür. Zaman olmuñ ki, gerçeåe yaklañmæñ, zaman
olmuñ ki, gerçekten uzaklañtækça uzaklañmæñ ve fakat hakikî
manada kendini târif edememiñtir.
Bu târiflerden birkaçæna iñaret edeceåiz:
1- Felsefî târif:
Temsilcisi bañta Aristo olmak üzere eski Yunan felsefesidir.
Bu felsefeye göre:
„Ænsan hayvan-æ natæktær veya hayvan-i siyasîdir.“ Yani
konuñan ve siyaset yapan bir hayvan!..
Bu târif; aslænda insanæ hayvan olarak kabul ediyor, insanda
düñünme ve düñündüåünü ifade etme kabiliyyetini de diåer
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hayvanlardan ayært edici vasæf olarak ileri sürüyor...
Bu târif çok noksan bir târiftir; insanæ tanætma yolunda devede
kulak bile deåildir.
2- Biyolojik târif:
Temsilcisi Darwin’dir (1809-1882) ve peyrevleri. Darwin’e göre
insan ne ñudur ne de budur. O, hayvanæn ta kendisidir hayvan
oålu hayvandær. Hayvanlæk zincirinin tekâmül etmiñ bir halkasædær.
Onun aslæ maymundur, maymun soyundan gelmiñtir...
Darwin halt etmiñtir:
Ængiliz hükemasændan Darwin ile arkasænda gidenler diyorlar
ki:
„Nebatat ve hayvanat (bitkiler ve hayvanlar), tekâmül yoluyla
birbirinden müteselsilen (zincirleme) neñ’et etmiñtir. Bunlaræn
arasændaki benzeyiñ buna delalet etmekte. Ænsanlar, bugün
hayvanlar arasænda hâlâ yañamakta olan kuyruksuz
maymunlara ziyadesiyle benzemekte. Binaenaleyh, insan bu
maymunlardan türemiñ olsa gerek. Bununla beraber, insanla
maymun arasænda olup insana daha çok benzlyen bir hayvan
var ise de o hayvan türü bugün munkariz olup tarihe
karæñmæñtær...“ derler.
Bu zihniyete sahip olanlaræn dayandæklaræ delillerin bañlæcalaræ
ñunlardær:
1- Mikroplaræn dahi, doårudan doåruya camid (inorganik)
maddelerden meydana geldiåi sabit deåildir. Böyle iken, biz
kalkar da en mükemmel bir varlæåa sahip insanæn topraktan
meydana geldiåini söyleriz?!. Bu hiç olur mu?
2- Arz ilmi (jeoloji) gösteriyor ki, yeryüzünde evvela nebatatæn
ve hayvanlaræn basitleri, en añaåælaræ vücude gelmiñ, sonra
zamanla bunlaræn tekâmül seyri içerisinde daha mükemmelleri
meydana gelmiñtir. Yani, hayatæn aslæ noksan olup asærlaræn
geçmesiyle deåiñe deåiñe ve terakki ede ede tekâmül
mertebesine ulañmæñtær.
3- Bazæ hayvanlarda bir takæm noksan uzuvlar vardær. Mesela:
Tamam olmamæñ ayaklar görülmekte. Bunlar ya kadim (eski)
devirlerde yañamæñ hayvanlaræn gerekli uzuvlarænæn bugün
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körleñmiñ kalæntælarædær, ya da bunlar sonradan görülen Iüzum
üzerine tekevvüne (oluñmaya) bañlayan uzvun henüz
tekemmül etmemiñ halidir. Buna binaen, eåer bu nev’i canlænæn
bañlæ bañæna olup da tekâmül yolu bahis mevzuu olmasaydæ bu
uzuvlaræn bir manasæ olmazdæ.
4- Ænsan ceninlerinin anne rahminde geçirdiåi safhalaræn
bazælarænda diåer hayvanlarda olduåu gibi, tüylü ve kuyruklu
bulunuyorlar; maymun ve köpeklerden o safhalarda farklælæk
tañæmæyorlar.
5- Ænsan, bir yaratæcænæn eseri olup müstekillen yaratælmæñ
olsaydæ, uzuvlaræ mükemmel bir surette bulunurdu. Kendisinde
ne ziyade ne de noksan bir organ bulunmazdæ. Ve sahip olduåu
uzuvlaræna ihtiyarlæk devrinde zaaf aræz olmazdæ. Halbuki erkek
insanda meme gibi zaid bir uzuv vardær. Keza arkasændan gelen
birini görebilmesi için hiçbir kiñinin bañænæn arkasænda gözler
bulunmuyor. Ayræca insan ihtiyarladækça gözlerine, kulaklaræna,
diñlerine zaaflar ve noksanlæklar aræz oluyor.
6- Ænsanlar; hayvanlar ile birçok uzuvlarda müñterek
bulunuyorlar. Bütün bunlar müvacehesinde insan, kendisini
nasæl müstakil bir varlæk sayabilir?
Bu ve benzeri maddelerin tenkidi:
Ænsanæn maymundan ve dolayæsæyla hayvan türünden geldiåini
ileri sürenlerin ileri sürdükleri delilleri inceliyelim:
1- Mikroplaræn bile re’sen camid varlæklardan meydana
gelmemiñ olmasæ, hiçbir canlænæn cansæz varlæklardan tekevvün
etmemiñ olmasænæ ve hele hele böyle bir tekevvünün
imkânsæzlæåænæ icab ettirmez. Çünkü, ilk canlænæn bañka bir
canlædan tedricen vücude gelmediåi herkesin kabul ettiåi bir
gerçektir. Böyle bir mahlukün vücud ve bakasænda gereken
hareketi særf fætratæ muktazasænca yapmæñtær. Bu yapæñænda
kendisinde irsî melekâttan hiçbir ñey intikal etmemiñ bulunduåu
tekâmül nazariyesince de kabul edilmektedir.
Demek oluyor ki, bir canlænæn müstekillen vücude gelmesi
sadece mümkün deåil, olmuñ bile! O halde insanæn doårudan
doåruya yaratælmæñ olmasæna neden hükmetmiyelim?!.
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Evet; Materyalistler, kudret sahibi bir yaratæcænæn varlæåænæ inkâr
ettikleri için bir ñeyin tekâmül kanununa tabi olmaksæzæn
mükemmel bir halde vücuda gelmesini istib'ad etmektedirler.
Fakat Allah varlæåæ fikrine sahip olanlarca bu istib'ada, bu uzak
görmeye mahal yoktur. Tabiat aleminde hayatæn basit bir halden
tekâmül etmiñ bir hale geldiåini kabul edenler önce basit bir
halde iken onun nasæl tekevvün ettiåini bir düñünüp
arañtærsænlar!.. Hayatæn, eski devirlerden birinde her nasælsa
kendi kendine husule geldiåine veya sair seyyarelerden
yeryüzüne intikal ettiåine dair olan nazariyyeler vehm ve hayal
mahsulüdür. Hayatæn re’sen cansæz (inorganik) varlæklardan
husule gelmesi, binefsihi tevellüd (doåuñu) vukuu (Pastör)’ün
meñhur tecrübesi üzerine batæl olunca, kudret sahibi bir Sani-i
Hakiki’nin kudret eseri olduåu artæk gün æñæåæna çækmæñtær.
Nebatat ve hayvanatæn bitiñi ve doåuñunu ilmî bir ñekilde tahkik
ve tedkik edenler için, bir hayat sahibi canlænæn re’sen ve
doårudan doruya yaratælabilmesini inkâra imkân yoktur. Toprak
karnæna tevdi edilen bir tohumdan bir müddet sonra ne kadar
latif yapraklaræn, ne kadar rengarenk çiçeklerin meydana geliñi,
anne karnæna atælan bir damla nutfeden insan denilen ne kadar
güzel bir varlæåæn meydana geliñi bañlæ bañæna bir harika, bir
tekâmül sanatæ deåil midir?!. Bu babdaki ilâhî adeti sæk sæk
müñahede ettiåimizden ve alæñtæåæmæzdan dolayædær ki, bunlardaki
garaib ve acaibliåi, mucizevarî harikayæ göremiyor ve
sezemiyoruz. Yoksa, aslænda onlaræn söyledikleriyle
müslümanlaræn iman edip kabullendikleri arasænda bir fark
yoktur. Evet; kâinattaki bunca mucizevari varlæklaræ en
mükemmel ve gayeye en uygun ñekilde meydana getiren Hâliki Zülcelal, insanæ anne ile baba arasændan yaratmaya kadir
olmanæn yanænda annesiz de (Adem Aleyhisselam gibi) babasæz
da (Hz. Æsa gibi) yaratmaya da kadirdir. Kezalik; insanoålunu
Darwinciler’in dediåi gibi, tekâmül yoluyla ve hayvan türünden
meydana getirebileceåi gibi, müslümanlaræn inandæåæ ve kabul
ettiåi gibi re’sen ve doårudan doåruya meydana getirmeye de
kâdirdir.
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Maymuncular ñunu da düñünmelidirler ki; Eåer nebatat ve
hayvanat birbirinden müteselsilsen ve tekâmül yoluyla ve
layeteåayyer (deåiñmez) bir kanunla meydana geldi ise bu geliñ
bugün niye kendini göstermiyor ve bu zincir devam etmiyor?!.
Acaba bu hayvancæklar buna ne cevap verebileceklerdir?
Denebilir ki, bunlaræn vehim kuyularæ derin, hayal haneleri geniñ
olduåundan birñeyle uydururlar.
2- Diyebiliriz ki, kâinatta bir tekâmül ve tenazu (niza’lañma)
kanunu mevcuttur. Herñey tekâmüIe çalæñæyor; daima zayæflar
kavilerle hayat mücadelesinde bulunarak zevale yüz tutuyor.
Fakat bu hal, nebatat ve hayvanatæn yekdiåerinden
bitarikiliñtirâk zuhurunu nereden icab etsin? Caiz ki, bidayeten
bütün nebatat ve hayvanatæn ednalaræ yaratælmæñ, sonra da diåer
nevi nebatat ve hayvanat, müterakki bir surette müstakil bir
surette tabiat sahasæna çækarælmæñtær. Evet caiz ki, zayæf olan
neviler kudret yedinin ibda buyurduåu tenazu ve tekâmül
kanunu muktazasænca tenaya yaklañæp yerlerine kavi ve
müterakki olan neviler doårudan doåruya hakim olmuñtur. Æñte
bu gibi ihtimalat durup dururken artæk bir takæm faraziyyelere
ve yaræm yamalak tecrübelere binaen mahlukatæn en ñereflisi
olan insanlaræn hayvanlaræn bir ñubesi olduåuna nasæl inanælær?!.
„Nebatat ve hayvanatæn zuhuru, mevcudiyeti tekâmül
kanununa baålædær“ deniyor. Bu halde nebatat ve hayvanat
zincirini teñkil eden türlerin daima müterakki olmæyanlaræ
munkaræz olup, onlaræn yerine müterakki olanlaræn kaim olmak
iktiza etmez mi? Bu silsilenin en müterakki olan türü ise,
tabiatiyle insana en yakæn, en müñabih olanlaræ lazæm gelir.
Halbuki beñer nevinin kadim ecdadæ olduåu iddia olunan
hayvanatæn birçok müterakki olmayan nevileri bugün mevcut
olduåu halde müterakki nevileri ölmüñtür. Nitekim maymun ile
insan arasændaki halkayæ teñkil edip insana daha müñabih bir
nevi hayvanæn munkaræz olduåu, hatta bunun iskeletlerinin bile
pek nadir bulunduåu iddia ediliyor.
Æñte bu da gösteriyor ki, uzvî (organik) ve gayri uzvî kâinattaki
terakki ve tekâmül, öyle zannedildiåi gibi, mutlaka birbirinden
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neñ’et etme tariki ile deåildir.. Bununla beraber zamanæmæzda
bazæ hayvanat ve aåaç müstehaseleri keñfediliyor ki, bunlaræ
aynæ neve mensub olan bugünkü hayvanlardan ve aåaçlardan
pek müterakki bir halde bulunmuñ olduklaræ anlañælæyor.
3- Bazæ hayvanatta görülen natamam azanæn, nevilerin
deåiñmesine delaleti pek zayæftær. Æhtimal ki, bu uzuvlaræn büyük
faideleri vardær da onlaræ biz henüz keñfetmiñ deåiliz. Bununla
beraber bazæ hayvanlarda görülen bir kæsæm noksan uzuvlara
bakæp da bununla bütün hayvanatta bir neñv’ü tekâmül usulü
câri olduåuna kail olmak doåru deåildir. Zira bu hal bir istikrai nakæstær ki, umum hakkænda medar-i hüküm olamaz. Æhtimal
ki, bir kæsæm mahlukât hakkænda tekâmül kanununa tevfikan bir
istihale câri olduåu halde diåer bir kæsæm hakkænda cari deåildir.
4- Ceninin bazæ devirlerinde tüyIü ve kuyruklu görülmesi
hayvanat ile insanæn akrabalæk sebebiyyetini isbat etmez. Cenin,
kendisindeki yaratælæñ noksanlæåændan dolayæ hayvanata
benzeyebilir. Fakat bu haldeki müñabehetin ne ehemmiyeti
vardær? Bilhassa insan mahiyyeti, mücerred bedeni eñkalden
ibaret deåildir ki, bu husustaki benzeyiñi, insanæ hayvanat
silsilesine dahil etsin!..
5- Ænsan haddi zatænda pek mükemmel bir varlæktær. Ænsan ilâhî
kudretin latif bir eseridir, ñahika bir sanat eseridir. Ænsanda tecelli
eden fikrî mevhibeler, ilmî tekâmüller insanæn ne kadar
müstesna bir mahluk olduåunu isbata kâfidir. Böyle iken
insanda bazæ uzuvlaræn zaid veya nakæs gözükmesi, insanæn ñu
yüce fætratænæ nasæl eksiltir? Teñrih ilmi, ñu kadar terakkæyatiyle
beraber, insanæn beden uzuvlarænæn bihakkæn hâlâ tahlil
edilemediåini göstermektedir. Artæk hikmetini anlæyamadæåæmæz
bir uzvun varlæåæ veya yokluåu dolayæsæyle insanæn yaratælæñændaki
kemalât ve mehasini inkâra kalkmasæ ve bunun inkârænæ Sani
Teala’yæ inkâra vesile kælmasæ ne kadar garaib bir ñeydir!..
Ne garib halet-i ruhiyyedir ki, insanlardaki akæl ve zekânæn,
blnlerce fætrî güzeIliåin vücudu, akæl ve hikmetten mahrum olan
tabiatæn bir hakiki mucid olamæyacaåæna delil ittihaz edinmek
lazæm gelirken henüz hikmeti keñfedilemiyen bir uzvun vücud
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veya ademi vücudu, Sani-i Hakim Hazretleri’ni inkâra delil ittihaz
olunuyor!..
Ya insanæn bedenine, kuvvetine aræz olan zaaf ve noksandan
dolayæ istihale yoluyla vücude gelmiñ olmasæ ve bir Halæk-i
Hâkim’in kudretinin eseri bulunmamasæ neden lazæm gelsin?
Ænsan bu cihan harabesinde müebbed, aræzalardan mahfuz
olarak kalmak üzere yaratælmamæñtær. Ænsanlaræn aræzalardan
mâsuniyyeti yaratælæñlarændaki hikmete münafidir.
Ænsanlar, daima tegayyurata maruz bulunan bir manzume-i
kevniyenin cismen en zayæf bir cüzi olduklaræ halde kendilerinin
teåayyurattan mahfuz bulunmalaræ nasæl tasavvur olunabilir?
Hilkat gayesinden haberdar olanlar, bütün âlemde cari olan
teåayyuratæn hikmetini pek güzel anlar, pek mükemmel izah
edebilirler.
6- Ænsanla bazæ hayvanat beynindeki zahiri bir müñabehetin
vücudu, bunlaræn arasænda bir ærkî karabet bulunmasænæ asla isbat
etmez. Zaten insanlar hayat sahibi olmak cihetiyle hayvanlar
ile cisim sahibi bulunmak itibariyle de cemadat ile aynæ cins
addolunurlar. Fakat bundan ne çækar? Bu keyfiyet insanlarla
hayvanat ve cemadatæn bir aile efradændan olup yekdiåerinden
türemiñ olmalarænæ mæ iktiza eder? Ænsan hakikatænæ hayvanattan
ayært eden ñey, akæl ve idraktær. Vücudun zahir-i eñkali ise ikinci
derecede kalær. Velhasæl teñrih ilmi ile nefis ilmi dahi, insanlaræn
hayvanattan neñ’et ettikleri hakkændaki faraziyyenin batæl
olduåunu isbat etmektedir.
Ñüphe yoktur ki, insan ile hayvanat arasænda beden yapæsæ
itibariyle ne kadar benzeyiñ bulunursa bulunsun, yine aralarænda
hem bedenen hem de zihnen ve akæl cihetiyle pek büyük farklar
görülmektedir. Bir kere insanlar beden yapæsæ itibariyle
hayvanlardan pek çok farklædær. En kaba vahñilerin bile kañlarænæn
yaylaræ en müterakki maymunlarænkinden pek az çækæktær.
Çenelerinin uzunluåu da daha azdær. Ænsana en ziyade yakæn
görülen bir hayvanæn müstehasesinin (fosillerinin) çenesi
üzerinde yapælan tetkik neticesinde bu hayvanda nutkun
mümkün olmadæåæ sabit olmuñtur. Saniyen hayvanatta ñuur,
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his hayal gibi ñeylerin mevcudiyyeti onlarda bir nevi zihnin
mevcudiyetine delalet ederse de bu, asla insanæn zihni gibi,
kemale haiz deåildir. Hatta Dekart, hayvanlarda zihniyetin
mevcudiyyetini bilkülliye inkâr etmiñtir.
Mamafih insan akla maliktir. Bu sayede kâinatæn ulviyat ve
süfliyatænæ idrake, küIliyat-i umuru tefekküre kadir olur. Hayatî
aræzalara mukavemet etme çarelerini bulur. Hem kendini bilir,
hem de kendini çevreleyen âlemi keñfeder. Ælimleri tedvine
muvaffak olur; diyanet ve medeniyet fikrine malik bulunur.
Hayvanlar ise bu gibi ñeylerden ebediyyen mahrumdurlar.
Hayvanatæn bütün ahvalini tahlil ve beyan için „Ælmün nefs-i
infiali“ kâfidir. Çünkü, hayvanatæn bütün ef’al ve harekâtæ ñuura
ait infial hallerinden ibarettir. Halbuki insanlaræn ef’alini, tecrübî
zatiyyeleriyle tezahür eden halleri tahlil ve beyan için „Ælmün
nefs-i teemmüli“ye de ihtiyaç vardær. Zira insanlaræn, ahval ve
harekâtænæn bir kæsmæ infilalî hallerden olduåu halde diåer bir
kæsmæ teemmüli hallerden ibarettir.
Ñunu da ilave edelim ki, bu iki halat arasænda ki farkæ güzelce
anlamak için „ÆImünnefse“ (psikolojiye) bañvurmak lazæmdær.
Ancak ñunu arzedelim ki, biz elimize aldæåæmæz bir kitabæ
kendimizdeki kabiliyyetlere binaen hemen okuruz. Æñte bu, ñuurî
ve infialî hallerdir. Bununla beraber okuduåumuz ñeylerin
kökünü tefekkür ve bu hususta zihnen inceleme yaparæz ki, bu
da bir teemmül halidir.
Sözün neticesi: Ænsan ile hayvanat arasænda sureten ve sireten
bir çok farklar vardær ki, bu hal, bunlaræn bañka bañka nevilerden
ibaret olup, insanlaræn müstekællen yaratælmæñ olduåuna ñehadet
eder. Hilafæna itikad etmek için ve insanlaræn da tekâmül
kanununa göre meydana geldiåini ve kendisine en yakæn ceddin
maymun olduåunu kabul etmek demek, beñer nev’inin
mahlukât arasændaki yüksek mevkiinden gaflet etmek ve
insanlaræn maddî ve manevî mükemmeliyyetinden habersiz
olmak gerekir.
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Darwin nazariyyesine taraftar olanlar, hakikatleri
deåiñtirmiñlerdir:
Eski zamanlardan beri bir kæsæm muzir ñahæslar zuhur etmiñ
ve etmektedir ki, bunlar ilim ve hikmet postuna bürünerek,
insanlæåæn yüceliåe meyyal olan ruhunu öldürmek isterler;
kendileri bu yüksek ruhtan ve insan meziyyetinden mahrum
olduklaræ için bañkalarænæn da öyle olmasænæ arzu ederler. Bunlar
kendi batæl fikirlerini âleme kabul ettirmek için her türIü esbaba
tevessül eder, fennî kanunlaræ deåiñtirmeye bile cüret ederler.
Æñte Alman muallim (Ernest Hegel) de bunlardandær.
Hegel, Darwin faraziyyesine fennen ve ilmen kabul edilmiñ
bir katiyyetle bakmak istemiñ, uzvî (organik) âlemlerin
teñekkülatæ hakkænda öyle kat’î bir lisanla mütalaada
bulunmuñtur ki, bu hal bütün fen erbabænæn hayret ve hiddetini
mucib olmuñtur.
Bu muallime göre, bütün âlem-i uzviyyetin esasæ „Batiliyüs“
denilen ibtidaî hüveyne (hayvancæk)tær. Bilumum nebatat ve
hayvanat bu ibtidaî hüveynenin tekemmülâtændan neñ’et
etmiñtir. Binaenaleyh, insan dahi, aynæ hüveynenin en
mütekâmil bir neticesidir. Darwln, hiç olmazsa ilk hücreyi (küçük
hücreyi) hayvaniyyenin Allah tarafændan yaratældæåænæ kabul
ediyordu. Hegel ise bunu da kabul etmemlñ, hayatæn menñeinin
mihaniki (mekanik) bir surette kendi kendine hasæl olmak üzere
izaha cüret etmiñtir.
Hegel, bu felsefî nazariyyesine fennî bir hakikat rengini
verdikten sonra insanlar hakkænda bir „neseb seceresi“ tertib
ediyor; insanæ, asæl dedesi olan hüveyniyeye ulañtærmak için bir
çok ara vasætalar uyduruyor. Birçok kuyruklu ve kuyruksuz
maymunlaræ gündeme getiriyor, insan ile ilk hayvanî hücre
arasænda yirmiiki nesle ait mertebe bulunduåunu söyliyor. Fakat
bu silsileyi teñkil eden hayvanattan bir kæsmænæn tabiat eliyle
ifsad ve imha edilmiñ olduåunu da itiraftan çekinmiyor. Bununla
beraber bu silsileyi yine de inkitaa uåratmæyor: Hlçbir eser
bærakmayan bu hayvanlaræ heyâlan icad ederek meydana
çækaræyor. Bu suretle de hayvanî silsile, arada fasæla bulmaksæzæn
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ilk hüveyneye ulañmæñ oluyor.
Hegel, insanæn silsile-i nesebindeki vasætalaræ ikmal için hayal
hanesinde icad ettiåi hayvanlardan bahsediyor; bunlaræn
bulunduklaræ devirleri pek mükemmel bir ñekilde tasvire
çalæñæyor. Öyle bir halde ki, sanki, bu hayvanlaræ görmüñ, onlarla
beraber yañamæñ, onlarla beraber yemiñ içmiñ!.. Bu husus,
insanæn yakæn dedesi addedip (Antropoid) ismini verdiål
kuyruksuz muhayyel maymunun itiyadæ ve meiñetinin tarzæ
hakkænda o derece kati mâlumat veriyor ki, sanki senelerce bu
hayvan ile beraber yañamæñ!..
Halbuki tabakatülarz, mükevvenat-i kadime ilmi (eski
mükevvenat ilmi) böyle bir hayvan kaydetmiyor. Acaba Hegel,
bu hakikatlara nasæl vakæf olmuñ? Bu babdaki kat’i beyanatænæ
isbata mecbur deåil mi? Evet, mecburdur. Fakat bu, mümkün
mü?.. Asla!.. Bir kere bu hayvanattan bir çoåunun kalæntælaræ,
müstehaseleri geçmiñ devirler yer tabakalarænda bile
bulunmuyor. Bunu kendisi de itiraf ediyor. Haydi bulunmuñ
olsun, bununla bu hayvanatæn yekdiåerinden teselsülen neñ’et
etmiñ olduåu nasæl kestirilebilir? Fakat Hegel gibi muktedir bir
hayvanat muallimi bundan aciz kalær mæ hiç?!. Hayal gücü var
olsun!.. Bir kere kendi nazariyesini, fenni tecrübelere müstenid
etmiñ gibi gösteriyor ya! Æñte bu kâfi! Artæk bir taraftan fennî
hakikatlaræ taåyire çalæñæyor bir taraftan da kuyruklu
maymunlardan bir kæsmænæn rüñeymini, insana benziyen (Jibon)
maymunu rüñeymi diye kitabæna dercediyor. Diåer hayvan
resimlerinin birçok taraflarænæ dahi, kendi faraziyyesine hizmet
edecek surette taåyir ve tebdile cüret ediyor. Fakat, böyIe
yapæyor da çaresiz mi kalæyor? Hayær!.. Her taraftan tabiiyyun
ilim adamlarænæn muaheze ve hücumlaræna mâruz kalæyor; her
taraftan yediåi ilim yumruåunun karñæsænda suçunu itirafa
mecbur kalæyor; batæl fikrini terviç için fennî gerçekleri taåyir ve
birçok rüñeym resimlerini tebdil ve bu suretle yalancælæåæ,
sahtekârlæåæ irtikâb ettiåini âlenen ikrar ediyor.
Hegel, bu sahtekârlæåæ yüzünden kendi mevkiini kaybettiåi gibi,
Darwin mesleåine de öldürücü bir darbe indirmiñtir...
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Æñte görülüyor ya!.. Asræmæzæn feylasoflarændan, iImî hayat
ulemasændan sayælan, binlerce ilim ve irfan talibinin zihnî
terbiyesine hizmet etmek iddiasænda bulunan nice öåretmenler
(!) iIim ve fen adæna nice hezeyanlar irtikâb ediyor, nice
cinayetler ve küfürler savuruyor!.. Bununla da yetinmiyor
kâinatæn ve bu arada insanæn yaratæcæsænæ inkâra sapæyor ve
müslümanlaræn din ve inançlaræ aleyhinde âlenen konuñuyor!..
Hem de bir hiç uåruna!..
Bu gibiler hakkænda, „Eåer utanmazsan dilediåini yap!“
demekten bañka çare yoktur.
Tarihe baktæåæmæzda görürüz ki:
Tarih boyunca bütün peygamberler, insanæ, insan olarak târif
edegelmiñlerdir. Buna mukabil, bir Ængiliz çækæyor, insanæn hayvan
olduåunu ilan ediyor! Bu suretle bir taraftan insanoålunun
ñerefini ayaklar altæna alærken diåer taraftan da ilim adæna
cinayetin en büyüåünü irtikâb ediyor.
Bazæ emare ve alametlere bakarak, böyle bir hükme varan
Darwin’in ne derece mâzur sayælabileceåi bilinmez ama, ortaya
attæåæ bu sakat nazariye, din hayatænda derin yaralar açmæñtær.
Ænsanlæåæn hayatæna kasdetmek için færsat bekleyen yahudi
ñeytanlaræ, Darwin’in bu görüñü ortaya attæktan sonra cirit
atmaya bañlamæñlardær. Yahudi protokollarænda ñu yazælædær:
„Darwin yahudi deåildir. Fakat, biz onun nazariyelerini
geniñ çapta yaydæk. Dini yækmak için, bu nazariyyeyi en
tesirli silâh olarak kullanmasænæ bildik...“
Halbuki insan nerede, maymun nerede?!. Ænsanla hayvan
arasænda kapatælmasæ mümkün olmayan uçurumlar vardær. Ñu
da bilinmeli ki, ilmî arañtærmalar; insanæn nefsî, ruhî ve aklî
meziyyetleri ñöyle dursun, biyolojik bakæmdan bile insanæn öteki
hayvanlardan ayrældæåænæ isbat etmiñ ve ortaya koymuñtur.
Ænsanlar, biyolojikman hayvanlardan añaåæ ise de psikolojikmen
çok yukarlardadær. Bir kere, tabir ve teñbih caizse, hayvanIar
önce yetiñtirilip sonra dünyaya gönderilir. Hayattaki fonksiyonu
ne ise, ibate ve iañesi nasæl temin edilecekse, bu hususlar daha
dünyaya gelmeden önce ona öåretilmiñ, belletilmiñ, dost ve
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düñmanæ kendisine tanætælmæñtær, Ænsana gelince; o talim ve
terbiyesini, kâr ve zararænæ, dost ve düñmanæn, oturup
kalkmasænæ, hasælæ insanlæåænæ öårenmek ve yapmak üzere bu
dünyaya gönderilmiñtir. O halde insanæ, dünya hayatæ
yetiñtirecek, saadet veya felaketini kendi eliyle kendi
hazærlayacaktær. Ælim adamlarænæn tesbitine göre, hayvanlarda
nev’i ve sænærlæ idrak vardær. Ænsanda ise sonsuz denecek kadar
ñahsî idrak vardær. Bir inek danasænæ, bir koyun kuzusunu
koklayarak tanær ve baåræna basar. Keza bir tavuk düñünün,
civcivlerini korumak üzere köpek ve kediye saldærmada, hayatænæ
tehlikeye atmadan tereddüt etmez. Bir bal aræsæ düñünün,
duyargasiyle dostunu tanæyæp ona yol verirken, düñmanænæ tanær
ve ona saldærær, kovanæn kapæsændan içeri girmesine mani olur
ve onunla mücadele eder... Bir karæncanæn yaptæåænæ bir mimar,
ancak yirmi yañænda iken yapabilir. Bir civciv yumurtadan bañænæ
çækarær çækarmaz saman çöplerini gagasiyle kakmaya ve
yoklamaya bañlar. Kediyi görünce annesine doåru kaçar ve
ona sæåænær. Çünkü annesinin dost, kedinin düñman olduåunun
ilmini daha dünyaya gelmeden bellemiñtir. Yeni doåan bir dana
veya bir kuzu, bir iki saat sonra ayaåa kalkar, annelerinin
bacaklaræ arasændaki memeyi bulur ve onu emmeye bañlar.
Halbuki bir insan yavrusu; bir dananæn, bir kuzunun ve bir
civcivin yaptæåænæ ancak birkaç sene sonra yapabilir.
Keza; bir maymun yavrusu annesinden doåar doåmaz,
harekete geçer, ayaåa kalkar, annesinin memesini arar, bulur
ve emmeye bañlar. Halbuki insanæn bu davranæñlaræ yapabilmesi
için senelerin geçmesi lazæm! Basit bir misal daha: Æhtiyarlækta
saçlaræn aåarmasæ, insana mahsus bir keyfiyettir. Bu
hayvanlarda genellikle görülmez!..
Ve netice:
Darwin’in ileri sürdüåü görüñ esasen bir ilim deåil, bir
nazariyyedir. Hem de çürük bir nazariyye. Hakikat olduåunu
deåil, çürük olduåunu isbat için ortada bir çok deliller vardær.
Yukaræda bir kæsmæna iñaret ettik. Daha nice delilleri ileri
sürülebilir. Fakat biz bu kadaræ ile yetiniyor ve diyoruz ki,
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maymunla insanæ bir hizaya getirmek, onlaræ bir zincire
baålamak ve aynæ soydan geldiklerini söylemek mümkün
deåildir. Hem ilme ters düñer, hem de gerçeåe!.. O halde insan
insandær, hayvan da hayvandær. Bunlaræ birbirine karæñtærmak
aklen de, ilmen de, dinen de yanlæñtær. Böyle bir fikre sahip
olmak, böyle bir iddiada bulunmak ancak maymunlañmæñ
olanlaræn ñanæna yakæñær.
3- Æctimaî târif:
Bu târifin mümessili Dürkeim’dir. Dürkeim’a göre insan, içinde
yañadæåæ cemiyetin ve çevrenin adamædær, kuludur. Ænsanoålunun
bütün duyuñ, düñünüñ ve davranæñlaræ cemiyetten gelir ve
cemiyete gider; insana yön veren, insana din ve ahlak
kaidelerini icad ve telkin eden, içinde yañadæåæ toplumdur,
cemiyettir. Ænsan, kendisini de çevresini de cemiyetin gözIüåü
ile görür, herñeyi ve her iñini cemiyetin ölçüsüyle ölçer...
Dürkeim, bu görüñüyle cemiyeti putlañtærmæñtær; insanæ,
putlañtærdæåæ cemiyete kul yapmak istemiñtir. Binaenaleyh,
insanæn ferdiyet ve ñahsiyetini öldürmüñ, elinden hürriyetini
alarak onu robot haline sokmuñtur.
Æñte bu hata ve bu mahzurlaræna binaen, aslen yahudi olan
Dürkeim’in görüñ ve düñüncelerini kabul etmiyor, ezip suyunu
içmesi için kendisine iade ediyoruz.
4- Cinsî târif:
Bañ temsilcisi Freud’dur. Freud’un târifine göre, insan, cinsî
arzularænæn kuludur. Ænsana hakim olan ve onu sevk ve idare
eden aklæ deåil, behimî arzularædær. Ænsanoålunun bütün
davranæñlarænæn ve bütün deåerlendirmelerinin kaynâåæ
ñehvetidir. Söz, fiil ve hareketleri ñehvetinden gelir, ñehvetine
gider.
Freud, insanæ bir adî hayvan gibi tasavvur etmekle kalmamæñ,
aynæ zamanda bütün hareketlerinde onu, cinsî arzularænæn hakim
olduåu mülevves bir hayvan ñeklinde târif etmiñtir. Daha
doårusu, yahudi asællæ olan Freud, insanæn, affedersiniz, belden
añaåæsænæ putlañtærmæñ, insanæ bu puta kul yapmak istemiñtir.
Bu görüñün sapæklæåæ meydandadær. Bu adam insanæ o kadar
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küçüItmüñ ki, aklænæ ñehvetine hakim kælacaåæ yerde, ñehvetini
aklæna hakim kælma küçüklüåüne düñmüñtür.
Bu itibarla Freud’un insan hakkændaki târifini kendisine
reddediyoruz.
5-Maddî târif:
Bu târifin temsilcisi de koministlerin babasæ Karl Marks’tær
(1818-1883). Karl Marks’a göre insan midesinin kuludur; para
ve malæn esiridir. Tarihteki hadiseler, harpler ve darbler hep
boåaz kavgasædær, hep lokmadan doåmuñtur. Maddî deåerler
manevî deåerlerin kaynaåædær. Yani mana maddeye baålædær.
Ortada sabit hak ve adalet diye birñey yoktur. Bunlar aræzî
ñeylerdir; zaman ve mekâna göre deåiñir. Din diye ahlak diye
kati ve kesin bir öIçü yoktur. Bunlar maddeye ve mideye baålæ
olan ñeylerdir ve uydurmadær. Esasen din, afyondur, zehirdir.
Onu yok etmek lazæmdær.
Kominizm felsefesini ortaya atan bu yahudi, sapæklæåæn en çirkin
örneåini vermiñtir. Ænsanæ putlañtærdæåæ maddeye ve mideye kul
yapmæñtær. Bu, insan hakkænda ñeni bir iftiradær, haksæz ve
isabetsiz bir târiftir. Binaenaleyh böyle bir târifi asla kabul
edemeyiz. Esasen bu felsefe; insan ruhuna, insan tabiatæna,
insan hayatæna aykærædær. Böyle olduåu için ömrü çok kæsa
olmuñtur. Elli-altmæñ sene ancak ayakta durabilmiñ, kæsa
zamanda içinden yækælæp gitmiñ ve tarihin çöplüåüne atælmæñtær.
Æñte; bütün bu görüñ ve felsefe sahipleri; insan varlæåænæ ve
dünya hayatænæ tahlil ve târif ederken, ruha hiç yer
vermemiñlerdir.
Madem ki böyledir; ya neden insanæn yeryüzünde yañayæñ ñekli
hayvanlarænkinden bañkadær. Ænsan da, ñayet bir hayvan ise,
neden mücadelesinde ve müdafaasænda diñini, pençesini,
boynuzunu kullanmæyor da sopa ile, silâh ile, atom ile savañæyor?
Hayvanlara bir bakæn ki, yaratælæñ ne yapmæñ? Öteki varlæklaræ
hayat mücadelesine tek bañlaræna katælabilecekleri ñekilde
hazærlamæñtær. Bunlaræn kimisine keskin pençeler, kimisine keskin
diñler vermiñ, kimisine süngü gibi boynuz vermiñ, kimini de
ñiddetli soåuklara karñæ kalæn kürklerle donatmæñtær. Buna karñælæk
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insanæ hayat mücadelesine, tabii bir vasæta vermeden dünyaya
getirmiñtir. Ænsan; ancak cemiyet halinde yañayacak, hayatta
muhtaç olduåu bütun vesaiti sun’i olarak temin edecektir, etme
gücüne sahiptir de...
Evet; bu yönden de insanla hayvanlar arasænda büyük farklar
vardær. Bununla beraber, insan da hayvan soyundan gelmiñ ve
hayvanlæk zincirinin bir halkasæ olmuñ olsaydæ, neden o da
hayvanlar gibi, maåaralarda, aåaç kovurlarænda, daåbañlarænda
yañamæyor da teknik ve estetik binalarda yañæyorlar. Neden
hayvanlar gibi, her önüne gelen et, ot ve saman gibi ñeyleri
yemiyorlar da hububatæn, meyvelerin Ieziz ve nefsini yiyorlar.
Üstelik bunlaræ piñirerek daha latif bir hale getiriyorlar...
O halde bütün bunlaræ nazari itibara alærsak, insan nevinin bañlæ
bañæna bir varlæk olduåunu, doårudan doåruya insan olarak
yaratældæåænæ ve hatta insanæ hayvanlarla mukayese etmenin bile
caiz olmadæåænæ görürüz. Ve ayræca insan, nevî ñahsæna munhasær
bir yañayæñ tarzæna sahip olup onu hayvanlar mefhumuna
katmak mümkün deåildir. Zira bütün bu varlæklar insan için,
insana hizmet için yaratælmæñlardær. Ænsan ise, yaratanæna kul
olmak için meydana getirilmiñtir. Canlæ-cansæz varlæklar insana
hizmet edecek, insan da Rabb’ine kul olacak, ibadet ve
ubudiyyette bulunacak, bu arada Allah’æn mülkünde yañæyacak,
Allah’æn verdiåi emir ve yasaklara göre, koyduåu nizam ve
intizama göre dünyayæ ihya ve imar edecektir. Nitekim añaåæda
bunlaræ göreceåiz.
Bu itibarla insan denen varlæåa hayvan gözüyle bakmak ve
bu açædan onu târif ve tahlil etmek fahiñ bir hatadær. Gerçekleri
görmemenin ve bilmemenin bir neticesi ve cahiliyyetin tâ
kendisidir.
6- Dinî târif:
Herñeyi gerçek manada ve etrafiyle târif ve beyan eden
Kur’an-æ Kerim’e baktæåænæz zaman, insan ve insanæn târifi,
bambañka olarak karñæmæza çækmaktadær. Ñöyle ki:
„Ænsan; Allah’a halife olmak üzere yaratælan, kâinat bütün
nimetleriyle hizmetine verilen ve Allah’a kuI oImak
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vazifesiyle vazifelendiriIen bir varlæktær.“
Æñte; insanæmæz bilmeli ki, insanæn târifi budur! Efradænæ cami,
aåyarænæ mani târif böyle olur, insanæ bütün veche ve cepheleriyle
tasvir etme ancak bu ñekiIde olur ve nihayet, insan problemi
ancak bu tarzda çözülür, hallü fasledilir...
Târifin tahlil ve tefsiri:
GörüIdüåü üzere târifte üç unsur var, üç madde var:
1- Ænsanæn halife oluñu,
2- Kâinat, bütün nimetleriyle emrine, hizmetine veriliñi,
3- Ænsanæn, Allah’a kul olma vazifesiyle vazifelendirilmiñ olmasæ.
Bundan sonra bu üç unsur ve bu üç madde üzerinde
delilleriyle, misalleriyle duracaåæz:
1- Ænsanæn Halife oluñu:
Evet, insan halifedir. Hem Allah’æn halifesidir. Halife ne
demektir? Ve Allah’æn halifesi ne manasæna gelmektedir?
Halife demek, naib demek, vekil demektir. Bir bañkasænæn
iñlerini onun adæna ve onun ismine yürütmek, icra etmek
demektir. Bañka ifade ile; yapacaåæ iñi ve tatbik edeceåi icraatæ
kendi namæna deåil, halifesi ve vekili bulunduåu zatæn namæna,
adæna yapan, icra eden kimse demektir. Aynæ zamanda birer
devlet reisi olan Hulefa-i Rañidin’e de halife ismi verilir. Zira
bunlar da dinin tebliåatænæ yapmada, ñeriat’æ icra etmede ve
devlet iñlerini yürütmede Allah Resülü (s.a.v.)’e halef olmada,
yerine geçip yaptæåæ iñleri yapmada ve devam ettirmede ona
neyabet ve vekalet ettikleri içindir ki, onlara ve müteakib devlet
reislerine „Halife“ ismi verilmiñtir.
Ænsanoålu, dünyada Allah’æn (emirlerini tebliå ve infaza memur)
halifesidir. Ænsan aynæ zamanda dünya hayatænæ geliñtirip
yükseltecek, her sahada güzelleñtirip, güzelliåinden ve
nimetlerinden faydalanacaktær. Ama her iñi Allah adæna ve O’nun
ismiyle yapacaktær.
Neyabet ve hilâfet (yani vekâlet) üç ñekilde olur:
1- Asæl kayæb olmuñta onun iñlerini görmek üzere onun yerine
biri vekil tâyin edilmiñtir.
2- Asæl yapacaåæ iñleri yapmaktan aciz olduåu için kendisine
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bir vekil tâyin edilmiñtir.
3- Særf naibine, vekiline ñeref bahñetmek ve ona ikramda
bulunmak gayesine ma’tuf vekil tayin etmek ve bu suretle onu
ñereflendirmek, ona makam ve mevki vermek...
Biz burada „Halife“ derken üçüncü manayæ kasdediyoruz;
Cenab-æ Hakk’æn, insanæ kendisine halife tâyin etmesi bu
kabildendir. Yoksa; Allah, kayæp olmuñ da veya aciz kalmæñ da
kendisine vekil ittihaz etmiñ veya edilmiñ manasænda deåil. Belki
særf insana ñeref vermek, ona ikram etmek gayesine binaen
onu halife ediniyor ve edinmiñtir. Ve bu itibarladær ki, insan
mahlukâtæn en kerametlisi, yaratæklaræn en ñereflisi bulunuyor.
Bu tarihi hakikatæ Cenab-æ Hak, Bakara Suresi’nin 30. ayetinde
ñöyle anlatær:
„Ey Adem oålu! Düñün ki: Rabb’in meleklere ñöyle
demiñti: Ben yeryüzünde muhakkak bir halife yaratacaåæm!
Melekler: ‘Ya Rabb’i! Orada fesad çækaracak ve kanlar
akætacak bir mahluk mu yaratacaksæn? Biz ise hamd ederek
Seni tesbih ediyor, seni takdis ediyoruz’ dediler. Cenab-æ
Hak da onlara: ‘(Hayær) Ben, sizin bilmediklerinizi bilirim!’“
diye buyurdu.
Evet; bu ayet-i kerime, insanæn halife olmak üzere yaratældæåænæ
ifade etmektedir. Bu bir naklî delildir. Aklî delillerimiz de vardær:
1- Ænsanæn gerek vücud yapæsæ, gerek sahib olduåu kabiliyetler
halife olduåunun, ñerefli bir varlæk olduåunun âñikâr bir
niñanesidir. Düñünüyor, düñündüåünü dile getiriyor, dile
getirdiåini yazæ ile tesbit ediyor... Boyu-posu yerinde, uzuvlaræ
birbirine uygun, hele hele yüzündeki güzellik her tasavvurun
üstünde!.. Bu hususu Cenab-æ Hak Tin Suresi’nde ñöyle ifade
ediyor:
„Yemin ederim ki; Ben insanæ en güzel bir ñekilde yarattæm...“
Evet, Insan „Ahsen-i takvim“ vasfæna sahiptir, maddî-manevî
her yönüyle mükemmeldir, eksiåi gediåi yoktur. Hayvanlar
genelde dört ayak üzere yürürken, o iki ayaåæ üzerinde dimdik
olarak yürür, hayvanlar gæda maddelerini genelde aåæzlaræyla
alærken, o, eliyle tenavül eder ve eåilme ihtiyacænæ hissetmez,
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saplaræn buådayænæ kendine ayærærken, samanænæ hayvanlara
ayærær, keza; meyveleri kendisine ayærærken, otlaræ ve yapraklaræ
hayvanlara bærakær...
2- Ahsen-i Takvim üzere yaratælan insana, Cenab-æ Hak,
iradesinden ve kendi kudretinden irade ve kudret vermiñ ve
kendi sæfatlarændan ona bazæ selahiyetler tanæmæñ ve bineanaleyh
kendine izafeten onu, mahlukât üzerinde bir takæm tasarrufata
sahib kælmæñtær. Ænsanoålu, bundan böyle halifesi bulunduåu Allah
adæna ahkâm icra edecek, O’nun kanunlarænæ yine O’nun adæna
yürütecektir. Fakat, bütün bu hususlarda kendini asæl addederek
ve bizzat kendi namæna deåil, halifesi ve vekili bulunduåu Allah
adæna ve O’nun namæna hareket edecektir.
Æñte bu hikmete binaendir ki, müslümanlar meñru iñlerini
yaparken; mesela abdest alærken, bir binanæn temelini atarken,
bir kitabæ okumaya bañlarken, sofranæn bañæna otururken veya
bir hayvanæ boåazlarken Besmele çekerler, Rabb’lerinin ismi
celili'ni zikrederler ve bu suretle bütün bu hareketlerini Allah
adæna, Allah hesabæna, O’nun emir ve tavsiyelerine göre, O’nun
izin ve müsadesine göre icra ettiklerini ifade ve isbat ederler.
Keza; iñlerini bitirirken de veya sevinç verici bir haber alærken
de „Elhamdülillah“ diyerek, o husustaki medh ve senanæn,
muvaffakiyet ve takdirin Allah’a mahsus olduåunu, O’nun irade
ve inayetiyle hasæl olduåunu kabul ve itiraf ederler ve bu suretle
ñükreder ve nimetbilir olduklarænæ ifade ve isbat etmiñ olurlar...
Keza; Bañlaræna bir musibet, bir bela geldiåinde veya üzücü
bir haber aldæklarænda da „Hepimiz Allah’æn kuluyuz, bizi
yaratan O’dur, emir, irade O’nundur, mülk ve melekût
O’nundur, bizi dünyaya getiren O’dur, ahirete götürüp
huzuruna çækaracak da O’dur...“ demek suretiyle de bañlaræna
gelen bela ve musibetlerin O’nun irade ve nezaretinde vuku
bulduåuna inanær, ræza gösterir ve teslim olduklarænæ ifade
ederler...
Kur’an ñöyle der:
„O, sabredenler ki, kendilerine bir musibet isabet
ettiåinde, biz Allah’æn (kuluyuz) ve O’na döneceåiz derler.“
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(Bakara, 156)
Esasen Allah adæyla bañlamayan ve O’nun hamd ve senasæyla
bitmeyen iñlerde hayær ve bereket yoktur. Resul-i Ekrem
Efendimiz (s.a.v.) ñöyle buyurur:
„Her meñru iñ ki, Besmele ile bañlanmamæñtær, o iñ
güdüktür, hayærsæzdær, bereketsizdir.“ (Beyhaki)
Ñöyle de denmektedir:
„Kul, aslænda ñu üç ñeye dikkat etmelidir: Zikir, fikir, ñükür.
Æñin bañænda mesela: Yemek yemeye bañlarken zikir yapmalæ
yani Besmele çekmelidir. O iñe devam ederken, mesala yemek
yemeye devam ederken o nimetleri ve o nimetleri vereni
tefekkür etmeli, O’nun in’am ve ihsan sahibi olduåunu
düñünmeli ve öyle bir hava içinde devam etmelidir. Keza;
sonunda da ñükretmeli ve „Elhamdülillah“ demeli ve ondaki
nimet ve muvaffakiyetin Rabb’isinden geldiåini itiraf ve kabul
etmelidir.“
Demek oluyor ki, insan bir kuldur, Allah’æn kuludur; Ænsan bir
makam sahibidir, hilâfet makamæ onundur, ona verilmiñtir;
yapacaåæ iñleri kendi adæna deåil, halifeliåini aldæåæ Rabb’i adæna
ve O’nun namæna yapacaktær. Gurur ve kibre kapælmayacaktær;
O’nun ismiyle bañlayacak, O’nun büyüklüåünü, azamet ve
kudretini tefekkür ede ede devam edecek ve O’na hamd ve
sena ile ñükür ve teñekkür ile bitirecektir.
Ækinci unsur:
Ænsanæn târifindeki ikinci unsur ve ikinci madde ise, kâinatæn,
bütün nimetleriyle insanoålunun emrine ve hizmetine verilmiñ
olmasæ.
Evet; herñey insan için, insana hizmet için insanæn ihtiyacænæ
gidermek için yaratælmæñtær. Ve herñey; canlæ-cansæz herñey, onun
halifeliåini tanæmæñ, kabul etmiñ ve O’na bey’at etmiñtir.
Kur’an-æ Kerim’de bu babda yüzlerce ayet vardær. Biz burada
sadece bir kaçæna iñaret edeceåiz:
a) „O, yeryüzünü size bir döñek, göåü de bir bina kældæ ve
gökten su indirip onunla size ræzæk olmak üzere ürünler
meydana getirdi.“ (Bakara, 22)
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b) „Gökleri ve yeri yaratan, yukarædan indirdiåi su ile size
yiyecek olarak ürünleri yetiñtiren, denizde yürümek üzere
gemileri, nehirleri daimi olarak yörüngelerinde yürüyen
ay ve güneñi, gece ile gündüzü sizin emrinize veren
Allah’tær.“ (Æbrahim, 32-33)
c) „Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattæåæmæzæ
görmezler mi? Onlara sahib olmaktadærlar. Onlaræ
kendilerinin emrine verdik. Artæk onlaræn bir kæsmæna
binerler, bir kæsmænæn etinden yerler...“ (Yasin, 71-72)
d) „Alimellah, insanoåluna keramet verdik, onu
ñereflendirdik de onu kara ve deniz vasætalaræna
bindirdik...“ (Æsra, 70)
e) „Yerde olanlaræn hepsini sizin için yaratan O’dur...“
(Bakara, 29)
f) „Kendisinden isteyebileceåiniz herñeyi size vermiñtir.
Öyle ki, Allah’æn nimetlerini sayacak olursanæz
bitiremezsiniz...“ (Æbrahim, 34)
g) „Göklerde ne varsa, yerde ne varsa, hepsini sizin
emrinize vermiñtir...“ (Casiye, 13) Ayet-i kerime’lerde
görüldüåü üzere; cansæz varlæklar, bitkiler, hayvanlar, nehirler
ve denizler, geceler ve gündüzler ve bilcümle bütün yerdekiler
ve göktekiler insanæn emrine verilmiñ, onun hizmetine açælmæñ
ve onun namæ hesabæna dönüp dolañmaktadærlar.
Hatta ñerefli varlæklar olan melekler bile insanæn halifeliåini
kabul etmiñ ve ona bey’at etmek üzere tazim secdesini
yapmæñtær. Kur’an-Kerim’de bu hakikat ñöyle ifade edilir:
„Bir vakitler, biz Allahü Azimüññan meleklere ñöyle emir
verdik: „Haydi Adem’e secde ediniz!“ Bunun üzerine bütün
melekler secde ettiler. Yalnæz Æblis müstesna! O dayattæ ve
kâfirlerden oldu.“ (Bakara, 34)
Bu emre uyan melekler, Adem’in ñahsænda insanæn halifeliåini,
büyüklüåünü kabul etmiñ hürmet ve tâzim secdesini yapmæñtær.
Yalnæz iblis, kibirlenerek bu emri tanæmamæñ ve insanæn
büyüklüåünü kabul etmemiñtir. Bütün melekler, secdeye
giderken o dimdik ayakta kalmæñtær.
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Fakat ey insanoålu! Unutma ki, senin ñerefini, faziletini ve
halifeliåini kabul etmeyen ñeytanæn bu hali yanæna kalmæñ mædær?
Hayær, kalmamæñtær! Mel’un olmuñ, merdud olmuñ va ebediyyen
kovulmuñtur.
Ey insanoålu! Ñerefini kabul etmeyen, sana hürmet ve tazim
secdesini terk eden iblis, mel’un ve merdud olursa, ya bir insan
düñünün ki, kendisini halife tayin eden ve herñeyi emrine veren
Allah’æ tanæmaz, O’na ibadet ve ubudiyyet secdesini yapmazsa
hali ne olur? Ñeytan gibi olmaz mæ?!.
Üçüncü unsur:
Ænsanæn târifini oluñturan üç unsur olduåunu gördük. Bunlar;
insanæn halife oluñu, bütün nimetlerin onun eline ve emrine
veriliñi, üçüncüsü de asæl görevinin Yaratan’æna kul oluñu. Birinci
ve ikinci unsuru gördük. Bu sayæda da üçüncü unsuru göreceåiz.
Evet; insan, Allah’a kul olma göreviyle görevlidir. Hem asæl
görevi budur ve bunun için yaratælmæñtær ve bunun için dünyaya
getirilmiñtir ve bunun için bütün nimetler eline ve emrine
verilmiñtir ve yaratælæñæn asæl gayesi ve hedefi budur. Bundan
bañka deåildir... Rabb’ülâIemin Hazretleri Kur’an-æ Kerim’de
ñöyle der:
„Ben, cinleri de insanlaræ da (bañka bir iñ için deåil) ancak
kendime kul olmalaræ için yarattæm.“ (Vezzariyat, 56)
Evet; önemine binaen tekrar ediyorum: Hayatæn manasæ,
yaratælæñæn gayesi, insanæn Allah’a kul olmasæ, O’na ibadet ve
ubudiyyette bulunmasædær. Yoksa bazælarænæn zannettikleri gibi,
yemek içmek, gezip-tozmak deåildir. Ñu veya bu da deåildir.
Allah’a ve onu yaratana kul olmaktær. Hilâfet makamæ bunun
için vardær, kâinat ve nimetleri bunun için vardær, gece ve gündüz
bunun için vardær, ay ve güneñ bunun için vardær, hava ve su
bunun için vardær, akæl ve ruh bunun için vardær, madde ve mâna
bunun için vardær, cennet ve cehennem bunun için vardær.
Kitaplar bunun için gelmiñler ve peygamberler bunun için
gönderilmiñlerdir...
Evet, bütün peygamberler (salât ve selam üzerlerine olsun!)
bunun için gönderilmiñlerdir ve bu noktadan hareketle; millet
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ve ümmetlerine ñunu, ñu hakikatæ ilk önce ilan etmiñlerdir ve
demiñlerdir ki:
„Ey kavmim ve ey milletim! Allah’a ibadet ediniz, O’na
kul olunuz! Zira sizin için O’ndan bañka ilâh yoktur, O’ndan
bañka Rabb yoktur, O’ndan bañka ræzæk veren yoktur,
O’ndan bañka öldüren ve dirilten yoktur; mülk O’nundur,
melekut O’nundur, dünya O’nun, ahiret O’nundur. Söz
O’nun, kanun O’nun. Zira O (Rabb), siz kulsunuz. O,
emredecek, siz de yapacaksænæz!..“
BiIiniz ki; insanæn oturduåu makam ve bulunduåu mevki, bir
taraftan kendisine hak ve selahiyyet tanærken bir taraftan da
ona bir takæm vazifeler yüklemektedir. Ænsan, bu yüksek
makama getirilmiñ olmasæ dolayæsæyle herñeye hâkim oluyor,
herñey hakkænda söz sahibi oluyor, kâinat ve eñya üzerinde
icraat ve tasarrufatta bulunuyor.
Ve gine bu sebepten dolayæ, kendisine mühim vazifeler tahmil
edilmiñ, göklerin, yerin ve daålaræn tahammül edemediåi
mesuliyyetler altæna girmiñtir. Æñte bu vazife ve bu mesuliyyetlerin
veciz bir ifadesi „Allah’a kul olma“ ifadesidir. Ve aynæ zamanda
bu ifade yani, kulluk ifadesi son derece ñerefli, son derece
faziletli ve son derece bereketli bir tabirdir. Evet; bir kimsenin
çækæp da „Göåsünü gere gere ben bir kulum, hem Allah’æn
kuluyum; O, benim Rabb’imdir O, emredecek ben de O’nun
emrini yerine getireceåim; yap deme O’nun hakkæ, yapma
da benim görevimdir! Zira O’na kul olmaktan ñeref ve gurur
duyaræm, huzur bulur, saadete ererim, ræzasænæ kazanær,
cennetine girerim!..“ demesi kadar daha üstün ve daha
medenî ve insanî bir söz olabilir mi?!.
Æñte kâinat; bütün nimetleriyle insan için, insana hizmet için
yaratælmæñ olduåu gibi, insan da Allah’a kul olmak, O’na ibadet
ve ubudiyyette bulunmak için vardær ve yaratælmæñtær. Hayatta
insanæn asæl vazifesi budur. Yemek-içmek, yatmak-kalkmak ve
bunlaræ temin için çalæñmak asæl vazifesi deåil, asæl ve ulvî
vazifesinin vasætalarædær, asæl ve yüce vazifesinin yapælmasæna
imkân veren vesile ve ñartlarædær. Ve bu arada ñunu da ifade
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edeyim ki, bu dünyevî çalæñmalar, asæl vazifeye yani Allah’a kul
olmaya vesile ve vasæta olduklaræ müddetçe deåer kazanær,
ibadet vasfænæ alær ve saå deftere yazælær.
Bilinen bir gerçektir ki, her nimetin ve her iyiliåin bir ñükrü ve
ñükranesi vardær. Ænsanæn hayatta mazhar olduåu sayæsæz
nimetlerin ñükrü ve ñükranesi de „AIlâh’a kul olmak ve ibadet
vazifesini yapmaktær.“
Tekrar ediyorum: Ænsanæn târifinde üç ñey gördük; Halife oluñu,
bütün nimetler eline veriliñi, vazifesinin Allah’a kul olmaktan
ibaret oluñu.
Bu üç meziyyetten birincisi ve ikincisi insanæn kendi emeåinin
mahsulü deåildir, kendi elinin kazancæ deåildir. Bunlar særf Allah’æn
insana bahñettiåi birer lütufdur. Yani; insan çalæñmæñ, çabalamæñ
da bu makamæ ve nimetleri hak etmiñ deåil, bunlar kendisine
vehbî olarak verilmiñtir. Ancak, bundan sonraki çalæñmasiyle,
asæl vazifesini yapmasiyle o makama layæk olduåunu, nimetlere
ñükretmesiyle de o nimetlere ehil olduåunu isbat edecektir.
O halde insanoålu asæl vazifesini yaparsa, asæl görevini yerine
getirirse, bu arada bilhassa indirdiåi ve gönderdiåi kanunlaræ
kabul ve tasdik eder, uygulama safhasæna koyarsa ve O’ndan
bañka kanun koyucusu tanæmaz, kanun koyma cüretini
gösterenleri tekfir eder, kendilerinden nefret duyarsa ve yine
bu arada bilhassa günde beñ vakit namazænæ kælar ve namazænæn
her rekatænda Fatiha suresini okuyarak: „Ya Rabb’i! Ancak
sana ibadet eder, kulluk görevimi ancak sana yapar, sana
kul olur ve her türlü yardæmæ ancak senden ister ve senden dilerim!..“ meaIindeki cümleleri tekrar ederse; iñte o
zaman hilâfet makamæna, insanlæk makamæna layæk olduåunu
bilfiil isbat etmiñtir. Ve iñte o zaman faydalandæåæ nimetler
kendisine helal olur ve binaenaIeyh, terfi ederek mezar
hayatænda „Cennet bahçesine“, ahiret hayatænda da
„Alailliyin“e yükselmiñ ve ebedi huzur ve saadetine ulañmæñ
olur.
Fakat; bu makamæn hakkænæ vermeyen, bu nimetlerin ñükrü
ñükrânesini yerine getirmeyen ve bilcümle Allah’a kulluk
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vazifesini yapmayan ve hususiyle „Hayat ancak budur...“ deyip
heva ve hevesine uyanlar ne yapmæñ olurlar? Bu makama ve
bu nimetlere layæk olmadæklarænæ ortaya koymuñ olurlar.
Böyleleri ölünce, insanlæk makamændan, yani hilâfet
makamændan atælær, rütbeleri sökülür, mezar hayatænda
„Cehennemin çukuruna!“, ahiret hayatænda ise „Esfel-i
safiline“ yuvarlanær gider!..
Ve netice:
Kur’an-æ Kerim’e göre insanæn târifini ve bu târifin tahlilini yaptæk.
Ve dedik ki: „Ænsan; halife olmak üzere yaratælan, kâinat
bütün nimetleriyle hizmetine verilen ve Allah’a kul olmak
vazifesiyle vazifelendirilen bir varlæktær.“
Æñte; insan kendi târifini, had ve hududunu, hak ve selahiyyetini
böyle bilecek, böyle inanacak ve böyle kabul edecektir. Ñu
hususlaræ da hiç unutmæyacaktær:
Halife olmak, yani insanlæk makamæna oturmak ve bütün dünya
nimetlerinden istifade etmek güzel ñeydir. Fakat asæl mârifet
bu deåildir; asæl mârifet bu makamæn hakkænæ vermek, hukukuna
riayet etmek ve bu makamæn tanædæåæ selahiyyeti kötüye
kullanmamak ve nihayet bu makamæn kendisine yüklediåi kulluk
vazifesini yapmaktær. Gayret bizden hidayet ve tevfik
Rabb’ülâlemin’dendir.
Hülâsa:
Ænsan hakkænda derli ve toplu bilgi vermek yerinde olacaktær:
a) Ænsan ruh ile bedenin birleñmesidir: Bedenin asæl unsuru
topraktær. Ruhun mahiyetini bilemeyiz, bilmemiz de mümkün
deåildir.
b) Ælk insan Adem’dir. Eñi Havva, onun vücudundan ayrælmæñ
bir parçadær.
c) Ænsan dünyaya bir kere gelir ve bir kere gider. Ruh göçü
(tenasuh) felsefesi yoktur. Æslam bunu kabul etmez.
d) Ölüm ruhun bedenden ayrælmasænæn bir neticesidir. Dirilme
de ruhun ahirette tekrar bedene girmesidir.
e) Ænsan yaratækIar arasænda en ñerefli bir varlæktær. Her nimet
onun için yaratælmæñtær
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f) Ænsanæn yaratælæñændaki asæl gaye ve onun asæl vazifesi
yaratanæna kul olmaktær. Çevresindeki herñey de bu gayenin
yerine getirilmesinin vasætalarædær.
g) Ænsan hayatæ; dünya, mezar ve ahiret oimak üzere üç
kæsæmdan ibarettir. Mezar, dünya hayatæ ile ahiret hayatæ arasænda
bir geçit noktasædær. Dünya ise ahiretin tarlasædær; dünya çalæñma
yeri, ahiret de mükâfat ve ceza yeridir.
h) Ænsan, hür ve günahsæz olarak doåar. Kimse bir bañkasænæn
suçundan sorumlu deåildir.
æ) Ænsan, her yaptæåændan sorumlu ve hesap vermeye
mecburdur.
j) Köle, bir añaåæ bir yukaræ harp esiri demektir. Ñöyle ki:
„Allah’a kul olanlaræ kælæçtan geçirmeåe amaç edinen ve bunun
için müslümanlara karñæ fiilen savañ açan ve savañma
esnasænda yakalanan gayri müslim esir demektir. Esirin köle
olmasæna devlet reisi karar verir.“
k) Æslam’da köleyi hürriyetine kavuñturma sebepleri ve bu
hususta yapælan teñvikler o kadar çok ve o kadar mühimdir ki,
kölenin köleliåi sürüp gitmez azad edilip hürriyetine kavuñur.
l) Ænsana kulluk vazifesini öåreten dindir.
DÆN NEDÆR?
a) Din; AIlâh’æn gönderdiåi ve indirdiåi bir kanundur. Din
kitaplaræ da tabir caizse Allah’æn gönderdiåi kanunun yazælæ
metinleridir.
b) Din ve din kitabænæ, peygamberler (vahiy) yoluyla AIlâh
tarafændan almæñlardær.
c) Dinin tarihi, insanlæåæn tarihiyle bañlamæñtær.
d) Bütün peygamberlerin tebliå ettiåi din, bilhassa iman ve
akide meselelerinde birdir; Allah’æn birliåi esasæna dayanær.
e) Hak din birdir. O da Æslam’dær. Bugün Æslam dininin dæñændaki
bütün dinler, ya hak dinden sapmanæn birer sonucudur ya da
uydurmadær. Hiçbiri Allah katænda kabul görmiyecektir.
f) Din; itikad, ibadet, muâmelat ve ukubat olmak üzere bañlæca
dört bölüme ayrælær.
g) Din; aynæ zamanda devlettir; hem ibadettir, hem siyasettir.
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Dini devletten, devleti dinden ayærmak mümkün deåildir.
Ayærdæåænæz taktirde din, devletsiz kalær, devlet de dinsiz olur.
Felsefe, Ælim ve Din:
Üç müessese arasændaki iliñkiler:
a) Kaynak yönünden: Din kaynaåænæ Allah’dan, felsefe
kaynaåænæ insan kafasændan, ilim ise tecrübeden alær.
b) Ñümul sahasæ: Felsefenin ulañamadæåæ ñeylere din ulañær,
ilmin ulañmadæåæ ñeylere felsefe ulañmak ister. Ælmin sahasæ ise
fizik âlemidir. Din ile felsefe ise metafizik alemle de meñgul
olur.
c) Din ile felsefe daha çok meselenin nedenini ve niçinini ve
bunlara cevab ararlar. Ælim ise nasælænæ arañtærær.
d) Hata yönünden: Dinde hata düñünülemez, felsefede hata
çok, ilimde ise hata azdær.
e) Üçü de kâinatæ mevzu alær. Hususiyle din; Kâinat, yaratæcæ
ve insan mevzularænæ gündeme getirir ve üçü arasænda ahenk
ve iliñki kurar. Neden ve niçinlere cevab verir, hiç boñluk
bærakmaz. Ænsanoålunu her yönüyle tatmin eder. Çünkü, din
hem vahye dayanær hem de akla yer verir. Felsefe ise sadece
akla dayanær ve akæl vasætasæyla eñya ve hadiseleri
deåerlendirmeye çalæñær. Bundan dolayædær ki bazæ kararlarænda
isabet ederse de birçoklarænda yanælær.
TESADÜF YOK!
Madde âlemini; felsefe ve ilim yönünden incelediåiniz zaman
görürsünüz ki, tesadüf diye, abes diye hiç bir ñey yoktur; Her
ñeyin yaratælæñæ bir sebebe dayanmakta ve bir gayeye
yönelmektedir. Hatta her zerre bile bir kanun ve bir nizam
dairesinde kendi yaratælæñæna uygun bir vazifeyi yerine getirmede
ve ifa ettiåi o vazifeye bir hikmet terettüb etmektedir.
O halde varlæk âlemi; ñuurlu bir varlæåæn, yani mutlak ilim, mutlak
irade ve mutlak kudret sahibi bir varlæåæn eseridir.
FELSEFE VE ALLAH VARLIÅI
Felsefe nedir? Bu suale çeñitli ñekilde cevab verilmekte. Bir
kaçæna iñaret edelim:
Felsefe, varlæk ilmidir. Yani aklî delillere dayanarak varlæk
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âlemini çözmeye çalæñan ilimdir.
Felsefe: insan, kâinat ve yaratæcæ kuvvet hakkænda genel hükme
varmak gayesini güden fikrî bir faaliyettir.
Felsefe: Âlem ve hadiseler hakkænda akla dayanarak niçin ve
neden sorusuna cevab vermeye çalæñær.
Elhasæl felsefe: Ænsanæn varlæk hakkændaki düñüncesi ve
düñünce üzerindeki düñüncesidir. Yani fikrin fikrini yapar.
FELSEFENÆN TARÆHÆ:
Felsefenin tarihi insanlæk tarihi kadar eskidir. Çünkü, madem
ki düñünen insan vardær, o halde felsefe vardær.
ÇAÅLAR:
Ancak, kolay olsun diye ilgililer felsefeyi ve felsefî cereyanlaræ
çaålara ayærmæñlardær: Ælk çaå felselesi, orta çaå felsefesi, yeni
zaman felsefesi ve sistematik felsefe.
Felsefe; mekteplerine göre bañlæca üçe ayrælær: Ænkârcæ felsefe,
ñüpheci felsefe ve isbatçæ felsefe.
FARKLAR VE ÆHTÆLAFLAR
ÆIk sebebde ve ilk sebeb hakkænda bütün felsefî cerayanlar
ittifak halindedirler. Yani kâinatta, oluñ âleminde bir sebeb sonuç
zinciri vardær. Yani her neticenin bir sebebi vardær. O sebebin
de bir sebebi vardær. O sebebin de yine bir sebebi vardær ve
böylece sonsuza kadar gider diyenler var ise de karñælaræna
devir gibi, teselsül gibi batæl ñeyler ve bunlaræn batæl olduåunu
isbat eden aklî ve mantækî deliller ve bürhanlar karñælaræna çækar
ve çækmæñtær. „Sonsuzluk felsefesi“ batæl olunca geriye „iIk
sebep“ felsefesi kalmæñtær.
Yani sebepler zinciri gide gide bir noktada mutIaka duracaktær.
Æñte o nokta ilk sebeptir. Onun ötesinde ve üstünde artæk bir
sebep düñünülemez. Kelamcælar, bu ilk sebebe aynæ zamanda
„Ællet-i ulâ“ (ilk illet) ismini verirler.
Ælk sebebde ittifak eden filozoflar, o ilk sebebin ñuurlu olup
olmamasænda ihtilaf etmiñlerdir. Bir kæsmæ ilk sebeb ñuursuzdur,
ne yaptæåænæ bilmez, idrâktan mahrumdur, kendisinden meydana
gelen iñlerde bir plan, bir program düñünülemez. Güneñten
æñænlaræn yayælmasæ ve ateñin yakæcæ olmasæ gibidir ki, canlæ-cansæz
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bütün kâinat bu ñekilde sebeb-sonuç zincirine göre ondan sudur
etmiñtir. Bu noktadan hareketle bu ilk sebebe „Failün bilæztærar“ derler. Halbuki, ehl-i hakka göre Allah, „Failün bilihtiyar“dær. Æradeye sahibtir. Tabiri caizse ñuura sahibtir, ñuurlu
bir varlæktær, ne yaptæåænæ ve ne yapacaåænæ bilir, yaptæåænæ ve
yapacaåænæ bir plan dahilinde yapar. Doårusu da budur.
ÑUURSUZ BÆR VARLIKTAN, ÑUURLU BÆR VARLIK
ÇIKMAZ!
Ortada canlæ varlæklar var, hayata sahib varlæklar var. Ñuurlu
varlæklar var, insan var ve ince ince düñünen varlæklar var. Kælæ
kærk yararcasæna düñünüp matematik formüllerle formüle
edenler var. Daha neler neler var!.. Bir karæncanæn, bir arænæn
ñuuru var da, onu yaratan ñuursuz mu? Ona o beden yapæsænæ
veren bilmez mi? Yaptæåændan habersiz midir? Onda dileme ve
seçme vasfæ yok mudur? Robot mu? Bütün bunlara kim „Evet“
diyebilir?
Netice itibariyle diyebiliriz ki, bizler istesek de istemesek de,
inansak da inanmasak da ortada ahenkli, ñuurlu ve hayata
sahib bir âlem var. Bu âlem; varlæåæyla, ñuuruyla, hayatæyetiyle
gözlerimizin önünde isbat-i vücut etmektedir. Æñte bütün bunlar,
bunlardaki o vasæflar, lisan-i kal ile olmasa bile, lisan-i hal ile
„Bizi var eden vardær, bize ñuur veren ñuurludur, bize hayat
veren hayata sahiptir,“ diye haykær mæyor mu?
Demek oluyor ki, ilk sebebin varlæåænda ittifak edenlerden; ilk
sebebin ñuura sahib olduåunu kabul ve tasdik eden filozoflar
haklæ, ñuurdan ve hayattan mahrumdur diyenler haksæzdærlar.
Esas dava:
Ñimdi esas davaya geçelim! Dava ne idi? AIlâh’æn varlæåæ davasæ
idi. Allah var mæ, yok mu? Æñte bu suale filozoflar ne diyor? Ælim
adamlaræ ne diyor? Bu suallerin cevaplarænæ kendi aåæzlarændan
iieri sürdükleri delillerinden arayalæm:
Hemen ñunu kaydedelim ki, bu soruya, Allah var mæ, sorusuna
genelde bu üç çevre, bu üç müessese müsbet cevap veriyor,
„Evet“ diyor. Bañka bir ifade ile; filozoflar da, ilim adamlaræ da,
din bilginleri de, pek azæ müstesna "Evet" diyor. Mutlak bir
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prensip vardær, mutlak bir düzen veren vardær ve mutlak bir
yaratæcæ vardær. Æñte bu üç mekteb de bu esasta müttefiktir, ittifak
halindedirler, fikir birliåindedirler. Yanlæz; filozof ile ilim adamæ
mutlak prensibi ve mutlak düzen vereni açæklamada,
sæfatlandærmada ihtilaf halindedirler. Ve bu, pek tabii bir ñeydir.
Çünkü, insan kafasæ ve elde ettiåi ilim, ne de olsa nakæstær,
noksandær. Gerçek manada Allah’æ tavsif edemez, gerçek
manada Allah’æn sæfatlarænæ izah edemez. Gerçek manada;
Allah’æn sæfatlarænæ açæklama, izah etme ancak dinin, din bilgininin
iñidir, buna onun gücü yeter. Çünkü, din bilgini kaynaåænæ
Allah’tan alær ve O’na dayanær. Esasen ilim ile felsefe,
insanoålunun önündeki meselelerini çözseydi ne dinin
gelmesine ne de peygamberlerin gönderilmesine gerek
kalmazdæ.
O halde biz, hakiki manada yaratæcæyæ bilmek istiyorsak din
yolunu; vahiy yolunu takib etmemiz gerekir. Saålam yol budur,
hatasæz yol budur.
Pek azæ müstesna:
Dedik ki, filozoflaræn pek azæ müstesna, „kâinata nizam ve
düzen veren biri vardær“ sözünde hepsi bir aåæzdær. Ñimdi
bunlardan bir kaçæna iñaret edelim:
1- Millet mektebine mensub filozoflar:
Tales, Anaximandros, Anaximenes:
„Tabiatçæ filozoflar“ adænæ da alan bu ilk çaå felsefeciferi, gözlem
ve deneyle âlemi açæklamak isterler. Bu yolda prensipler ileri
sürerler.
Tales:
Der ki: Asæl madde sudur. Su herñeye hayat verdiåi için manevî
kuvvetlerle doludur. Ælahî kudrette su herñeye nüfuz ederek
eñyayæ meydana getirmiñ, onlara hareket vermiñtir. Su herñeyin
aslædær ve âlemin aklæ (!) olan Allah herñeyi sudan yaratmæñtær.
Anaximandros:
Buna göre âlemi idare eden gerçek prensip sonsuzluktur.
Herñeyi kuñatan, herñeyi harekete getiren bu sonsuzluktur.
Ve herñey bundan çækmæñtær ve bir kanuna göre iñler. Ama
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kendisi nasældær? Biz; iñte bunu târif ve tavsif edemeyiz.
Anaximenes:
Bu filozofa göre asæl madde havadær. Hava da ruhtur. Kâinat
bir kanuna göre oluñur.
Bütün bu ilk filozoflar, varlæåæn esasænda tek ve sonsuz bir asæl
görüyorlar (su, ateñ, hava). Yaratæcæyæ bu asæl ezelî prensibin
aklæ (!) sayma ve herñeyin Allah tarafændan bu asæl ñeyden
çækarældæåænæ söyleme bakæmændan birleñiyorlar.
Görüldüåü üzere, bütün bu filozoflarda bir uluhiyyet, bir
prensip fikri vardær. Bunda ittifak halindedirler. Ancak hatalæ
taraflaræ uluhiyyeti tavsif etme yolundadær, yani sæfatlandærmada
hata etmiñtir.
Kenophanes:
Çok ilâha inanan Yunan düñünce sistemiyle mücadele etmiñ
ve „Allah kendisine isnad edilen bütün ñeylerden
münezzehtir“ demiñtir. AIlâh birdir, sonsuzdur ve hareketsizdir.
Ne doåar, ne ölür, ne deåiñir. Dünyadaki bütün deåiñmeleri ve
hereketleri idare eder. Her ñeyi duyar ve her ñeyi görür. Æñte
böyle bir varlæåa sahiptir, der.
Buraya kadar doåru. Fakat bundan sonra sapætmaya bañlæyor
ve diyor ki, onun emrinde de bañka tanrælar vardær (panteistir).
Empedokles:
Âlemin aslæ; ateñ, hava, su ve toprak olmak üzere dörttür.
Bunlaræn birleñmesinden varlæk var olur, ayrælmasændan da yok
olur. Birleñmesine sebep añk ve sevgidir. Ayrælmasæna sebep
ise kin ve nefrettir.
Bu da âlemin oluñunda birleñtirici ve ayært edici mucib bir sebep
göstermek istemiñtir, fakat isabet edememiñtir.
Anaxagores:
Bir gök tañænæ tedkik ederek, güneñin de yanan bir ateñ kütlesi
olduåunu söylemiñtir. Dine aykæræ hareket etti diye hakkænda
dava açælmæñtær. Çünkü Yunanlælar’a göre güneñ de bir tanrædær.
Bu filozofa göre, dünyada ne kadar cins madde varsa o kadar
atom vardær. Vaktiyle karma karæñæk olan bu aleme düzenli ve
uyumlu bir ñekil veren , „Nus“tur. Bir tañ yæåænæ düñünün: Mimar
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ne yapæyor? Bir plana göre o tañ yæåænændan düzenli bir bina
meydana getiriyor. Bunun gibi Nus da karæñæk unsurlara bir plana
göre düzen vermiñ ve bu alemi meydana getirmiñtir.
Bu filozofa göre „Nus“ Allah’æn kendisidir.
Heraklit:
Bu filozofa göre, âlem bir akæñ ve bir oluñ içindedir. Alemi
idare eden tek bir ñey vardær ki, o da her zaman kendi kendisinin
aynæ kalan ve deåiñmez olandær. Bütün hadiselere hakim olan
ve her ñeye nizam ve düzen veren kuvvet, „Logos“dur. Logos ise âlemin aklædær diyen bu zata göre Logos’la „ilâh“ aynædær.
Parmenides:
Biri görünüñler diåeri gerçekler âlemi diye iki âlem kabul eder.
Gerçek âlem hareket etmiyen ve deåiñmeyen bir âlemdir. Bu
âlem, birin kendisidir. Bir ise Allah ile aynædær. Bir ñiirinde bunu
dile getirerek ñöyle der:
„Tanrælar ve insanlar arasænda tek ve yüksek bir tanræ vardær;
O, ne vücud ne düñünce itibariyle fanilere benzemez. O,
tamamæyla görür, tamamæyla düñünür, tamamæyla iñitir; Fakat
hiç yorulmadan onun düñüncesi her ñeyi idare eder. O,
hareketsizdir, daima aynæ kalær; bañka yere gitmek O’na
yakæñmaz; insanlar ona kötü ñeyler isnad etmiñlerdir.“
Demokritos:
Atom nazariyesini ilk defa daha uygun bir ñekilde onaya koyan
Demokrit’tir. Gerçi bundan önce de Empedokles ile
Anaksigores, bütün varlæklaræn sonsuz bir ñekilde küçük olan
bir takæm unsurlardan meydana geldiåini ileri sürmüñlerdi.
Demokritos, tabiata mekanik bir zorunluluk hakimdir der.
Amaksigores’in tam aksine „Teolojik“ gorüñün tam zæddænæ kabul
eder. Tarihin en materyalist ve en ateist bir fiIozofudur.
Âlemin oluñunu ñöyle açæklar:
Atomlar kendi bañlaræna hareket ederken, aåærlaræ añaåæ,
hafifleri de yukaræ hareket ediyordu. Mesala: Saman bir tarafa
savrulur, buåday da bir tarafa savrulur. Bu suretle aynæ cins
atomlar bir araya gelmiñ ve kendilerinin terkib ettikleri cisimler
hasæl olmuñtur. Canlælar da aynæ esasa göre meydana gelmiñtir.
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Sebep ise mekanik ve zorunluluk.
Demokritos’un ortaya attæåæ felsefe Æslam inancæna taban
tabana zættær.
Ñüpheciler:
Miladdan önce 450 ila 600 tarihleri arasænda tabiat filozoflaræ
hüküm sürüyorlardæ. Miladî 400 ile 450 tarihleri arasænda ise
„Sofist“ adænæ alan filozoflar meydana geldi. Bunlar
ñüphecidirler. Bunlar üç kæsma ayrælær ve „Kelam“ ilminde bunlara
„Ænadiyye, La edriyye ve Ændiyye“ isimleri verilir. Birinci,
gerçek âIem diye bir ñey kabul etmez. Görünen ñeylerin birer
hayal ve birer serab olduklarænæ söylerler. „Ne sen varsæn ne de
ben! Hepimiz birer görüntüden ibaret!..“ derler.
La edriye taifesi, „Ben bilemem; Bu alem var mædær, yok
mudur?“ der ve geçer. Ne varlæåæna ne yokluåuna kesin karar
veremez. Ændiyye taifesine gelince onlar da hakikatæn ölçüsünü
insana, insanæn itibaræna baålarlar; Ænsan, „Âlemin bir hakikatæ
vardær derse vardær, yoktur derse yoktur,“ der geçerler ve ñu
ñekilde formüle etmiñler: „Ænsan hakikatæn ölçüsüdür.“
GEREKÇELERÆ:
Bunlar diyorlar ki, ñimdiye kadar felsefe, âlem hakkænda kesin
bir bilgi ortaya koymamæñtær; birinin yaptæåænæ diåeri yækmæñtær,
birinin doåru olarak ortaya attæåænæ diåeri yalanlæyor, yanlæñænæ
ortaya çækaræyor. O halde, diyorlar ki, âlem hakkænda doåru bilgi
verilemez ve „Hakikat“ diye bir ñeyin varlæåændan biz ñüphe
ederiz.
Yukaræda da kaydettiåimiz gibi, bunlara „Ænsan hakikatæn
ölçüsüdür.“ Yani herkes için genel ve doåru bir ilim, bir bilgi
yoktur.
SOKRAT:
Sokrat, Antik tefekkürün en önemli ñahsiyetlerinden biridir.
Miladdan önce 399-470 yællaræ arasænda yañamæñ Atinalæ bir
vatandañtær.
Sokrat; faziletten sæk sæk bahsetmiñtir. Ona göre fazilet de bir
ilimdir. Faziletin varlæåæ, bu dünyada üstün bir düzenin varlæåænæn
bir ifadesidir. Dünyadaki bu üstün düzen, yalnæz iyilikçi bir
58

ÆSLAM AKAÆDÆ

yaratæcænæn varlæåæyla açæklanabilir. Æñte bu üstün kudret, bu
dünyadaki bu üstün düzeni gerçekleñtirmiñtir.
Ve bu düzenin esasænæ da ölümsüz insan ruhunun gelecekteki
hayatæ meydana getirecektir. Çünkü, orada ruh, iñlediåi iyi
amellerin mükâfatænæ, kötü amellerin de cezasænæ görecektir.
„Dindar“ bir insandær denilebilir.
EFLATUN:
Miladdan önce 427’de doåmuñtur. Bu da Yunanlæ bir filozoftur.
Klasik Yunan felsefesinin ilk büyük ñahsiyetlerindendir.
Allah hakkænda ileri sürdüåü düñünceler, felsefe sistemi ile
tam bir mutabakat halindedir. Ædeler doktirini ile dini tefekkür
birbirinden ayrælmaz, birbirine baålædær. Bu husustaki düñüncesini
„Devlet“ adlæ kitabænda ortaya koymuñtur.
Eflatun’a göre Allah, mükemmel bir varlæktær ve deåiñmez. O
her ceñit kötülükten münezzehtir, uzaktær. Metafizik düñünce
gidiñinin lojik bir sonucu olarak bir Allah’æn varlæåæna inanær ve
der ki, Allah varlæåæ diåer varlæklaræn ve ilmin temelini meydana
getirir.
Ahlak hususunda da insan Allah’æ kendisine örnek almaIædær.
Allah, iyiyi her vakit koruyacak, kötüyü de cezasæz
bærakmayacaktær. Bu dünyada olmasa bile öteki dünyada
cezasænæ görecektir.
ARÆSTO:
Aristo, miladdan önce 384 senesinde doåmuñ bir Yunan
filozofudur. Aristo dört illiyet prensibini kabul eder: Ællet-i
maddiye, illet-i failiyye, illet-i suriyye ve illet-i gaiyye.
Aristo’ya göre âleme ñekil veren ve alemdeki oluñu ilk defa
harekete getiren „Kuvvet“ Allah’tær. Ve bütün varlæklaræ harekete
getiren bu kuvvet, kendisi hareketsizdir. Hz. Æbrahim de hareket
eden ve üful edip batæp giden yældæz, ay ve güneñin „Rabb“
olmayacaklaræ noktasændan hareket ederek „Allah“æn hareketten
ve gidip gelmekten münezzeh olduåunu zimnen ileri sürmüñtür.
Herñeyin bañænda bulunan bu ñekil ve hareket verici kuvvet,
aynæ zamanda herñeyin sonunda da bulunur. Bu sözüyle Aristo,
Kur’an’æn „O, Allah: Hem ilktir hem son!..“ (Hadid, 3)
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mealindeki hakikata yaklañmæñtær. Allah vardær, fakat târifi
imkânsæzdær. „Allah’æn nimetleri yolunda fikir yürütün de zatæ
ve hakikatæ hakkænda sakæn fikir yürütmeyin. Çünkü sizin
buna gücünüz yetmez!..“ mealindeki Peygamber (s.a.v.)’in
sözüne yaklañæyor.
Aristo’nun tabiat hakkændaki açæklamasæ tamamæyIa „Teolojik“tir.
Yani din esasæna göredir. Ona göre âlemdeki oluñma belli ve
hedefli bir geliñme halindedir.
Aristo’ya göre, âlemin bir bañlangæcæ vardær. Sebepler zinciri
bir yerde duracaktær ve ilk sebep „Allah“tær. Æslam’da da
„Müsebbibul esbabtær“.
STOALÆLER:
Bu mektebi iIk kuran Kæbræslæ Zenon’dur. Bunlar, alem
anlayæñænda iki prensip kabul ederler: Aktif prensip ki, „Logos“
ismini verirler ve kendisine ilâh gözüyle bakarlar. Diåer prensibe
de „Pasif’’ derler ki, bu sæfatsæz maddedir.
Bunlara göre varlæklaræn temelinde aktif prensip vardær. Yalnæz
ilâhæn kendisi vardær. Yalnæz tanrænæn yani ilâhæn gayet ince bir
madde olduåunu kabul ederler ki, bu felsefe Æslam’æn ne ruhuna
uyar ne de metnine. Æki prensip arasænda sadece derece farkæ
vardær derler. Materyalist bir felsefe ortaya atmak istemiñlerdir.
Alemi, bütünüyle canlæ bir organizmaya benzetirler. Alemdeki
üstün düzen bir plana göre meydana gelmiñtir ve ancak bu
alem ilâhî kudretin eseridir.
Stoaliler, panteistirler. Çünkü ilâhî varlæåæ dünya ruhu ñeklinde
kabul ediyorlar ki, bu düñünceleri, ne Æslam inancæna uyar ne
de ilim adamlarænæn anlayæñlaræna ve ne de yukaræda gordüåümüz
bir çok filozofun felsefesine!
EPÆKURCULUK:
Kurucusu Epikur’dur. Sisam’læ olan bu filozof, miladdan önce
306’da Atina’ya gelip yerleñmiñtir. Demokrit’in tesiri altænda
kalmæñtær. Felsefesinde aåærlæk merkezi insandær. Ænsan kendi
kendisini mutlu eder, görüñündedirler.
Epikurcular da Stoaliler gibi bir bakæma Sokrat’tan önceki
felsefeye dönmüñlerdir. Onlar da âlemin aslænda maddî bir
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esasæn bulunduåunu kabul ederlerdi.
Bunlar da ancak Eflatun iledir ki, alemin esasænda maddî
olmayan bir esas (Æde) görüñü ortaya çæktæ. Bunlara göre: Alem
atomlardan meydana gelmiñtir ve atomlar kadimdir. Bunlaræn
alemi meydana getirmesi mekaniktir, bir nevi tesadüftür.
Demokrit’ten biraz farklædær. Epikur’a göre alem kör tesadüflerin
hüküm surdüåü bir alemdir.
MADDÆYUN
„Tabiiyyun“ ismi de verilen bu filozoflar (ateisttirler). Kâinatæ
maddî varlæklarla ve mekanik felsefe ile açæklamaya çalæñærlar.
Buhner, Ernest, Hegel, Moleñut, Lange bunlaræn bañænda
gelmektedir. Biraz ileride bunlaræn nasæl bir çækmazæn içine
düñtüklerini göreceåiz.
TABÆÆYYUN:
Maddiyun, yani maddeciler, hakiki Allah yerine maddî bir ilâh,
daha açæk bir ifade ile: „Ælâm-madde“ kabul etmiñlerdir. Çünkü,
iddialaræna nazaran âlemi idare eden maddedir. Hikemî, kimyevî
ve mihanikî kuvvetler maddenin vasæflarændan ve özelliklerinden
bañka birñey deåildir.
Bir felsefî mezhebe göre, kuvvet maddenin özelliåi haline
indirildiåinden „Üssülesas“ olarak yalnæz madde kalæyor. Fakat
bu herñey olan maddenin hakikatæ nedir, neden ibarettir? Onlara
göre maddenin hakikatæ da mechuldür. Hakikatænæ bilemedikleri
için Allah varlæåænæ inkâr eden maddiyun, çok garibtir ki, hakikatænæ
bilemedikleri maddenin varlæåænæ kabul etmekte hiçbir beis
getirmemektedirler. Bu bir tenakuz deåil de nedir?!.
Æñte materyalistlerin temel felsefesi bu! Kuvvet maddenin bir
özelliåidir. Hareket noktalaræ budur. Fakat bunu ne ile isbat
edebilirler? Hiç!.. O halde hareket noktalaræ isbatsæzdær. Hareket
noktalaræ isbatsæz olduåuna gore bu nokta üzerine bina
edecekleri iddialaræ da mesnedsizdir.
Fizik bilginleri arasænda mümtaz bir sima olan Oersted der ki:
„Alem, ezeli bir illet tarafændan idare edilmektedir. Bu ezelî
illet bize tabiatæn deåiñmez kanunlarænæn tesiriyle tecelli
etmektedir.“ (Felsefe-i Ula, 44)
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Kur’an ñöyle der:
„Gerçekten biz ona yeryüzünde (büyük) bir kudret ve
imkân verdik ve muhtaç olduåu herñeyden bir sebep
verdik.“ (Kehif, 84)
„...Allah’æn kanununu asla deåiñmeye imkân
bulamazsæn!“ (Ahzab, 62)
Bilinmeli ki, Allah’æn koyduåu bir kanunu insan olarak biz veya
herhangi bir ñey deåiñtiremez. Ama Allah dilerse deåiñtirir.
Çünkü o kanunu koyan O’dur, deåiñtirmeye de gücü yeter.
Galile:
Modern felsefenin kurucularændan olan Galile diyor ki: Allah
için, dünyayæ güneñ etrafænda döndürmek, güneñi dünya
etrafænda döndürmek kadar kolaydær. Bunun için tabiat
kanunlariyle ilâhî irade ve din kanunlaræ arasænda hiçbir tezat
yoktur.
Ben de diyorum ki: Elbette olamaz ve olmasæna imkân yoktur.
Çünkü, kâinatæ yaratan ve „tabiat kanunlaræ“ ismi verilen
kanunlaræ yerleñtiren Allah Teala olduåu gibi, din kanunlarænæ
da gönderen ve indiren O’dur. O halde bu iki çeñit kanunlar
arasænda bir çeliñme ve çatæñma olur mu? Tæpki ñunun gibi: Bir
mühendis düñünün! Ne yapmæñ? Bir fabrika kurmuñ ve bu
fabrikanæn nasæl kurulduåuna, ne iñler yapacaåæna ve bir aræza
meydana geldiåine dair de bir kitap yazmæñ!.. Ñimdi siz bu
adamæn yazdæåæ bu kitapla, kurduåu o fabrika arasænda bir
çeliñme ve bir çatæñma görebilir misiniz? Hayær! Neden? Çünkü,
ikisi de aynæ adamæn eseridir. Binaenaleyh, böyle bir adamæn iki
eseri arasænda çeliñme vardær demek ne kadar gülünç bir ñey
ise, kâinatæn kanunlarændan ibaret olan tabiat kanunlaræ ile din
kanunlaræ arasænda bir çeliñme vardær demek de en azændan bir
o kadar gülünçtür. Ve aynæ zamanda böyleleri ya kötü bir
niyyetin zebunu, ya da cehaletin birer kurbanæ!..
Bacon:
Ængiliz filozofu olan bu zat, „Denemeler“ adlæ eserinde dinsizlik
ile batæl inançlaræn münasebetini inceler ve der ki, sathi arañtærma
(az ilim, yaræm ilim) insanæ dinsizliåe götürür. Fakat derin
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arañtærma insanæ Allah’æn varlæåænæ kabule zorlar. Kæsærda kalan
ve sathi mâlumata sahip olanlar zannederler ki, biz her ñeyi
biIiriz. Ædrak ettiklerimiz vardær. Ædrak etmediklerimiz ise yoktur.
Ama, gerçek ilim adamlaræ mütevazidirler. Aklæn hududunu bilir
ve her ñey üzerinde derinliåine düñünürler ve ondan sonra
karar verirler. Bacon, maddî ve hayvanî ruhun üstünde ayræ bir
manevî ruh kabul ediyor ve bu ruh bedene baålæ deåildir, o
Allah tarafændan yaratælmæñtær, onu bize bildiren felsefe deåil,
dindir, diyor.
Rene Descartes:
Modern felsefenin asæl kurucusu olan Dekart, diyor ki: Ñüphe
ediyorum, o halde düñünüyorum, o halde varæm. Bende
mükemmel bir sonsuz bir varlæk fikri vardær. Bu fikir bana benden
gelmez. Çünkü ben noksanæm, sonluyum. Kâmil, noksandan
çækmaz. Eñyadan da gelmez. Çünkü eñya da noksandær,
mürekkebtir. Ædrak ettiåim eñyanæn terkibinden de doåmaz.
Çünkü o zaman, vahdet-i ilâhî mümkün olmaz.
O halde Allah fikri bizde doåuñtan vardær. Ñu manada: Düñünce
melekemiz meydana çæktæktan sonra o, bizde vardær. O halde
Allah vardær.
Dekart, Allah fikrini gerçeåi temin edildikten sonra, dæñ âlemin
gerçekleñtiåini arañtærmak mümkündür. Çünkü Allah fikri âlem
gerçekliåinin temelidir. Allah duyularæmæzæn ve fikirlerimizin son
sebebidir ve aldanmaz. Çünkü mükemmel varlæktær. Dekart; ilim
nazariyesinin temeli olan Allah fikriyle hadiselerin zaruri
baålælæåænæ ve kâinatæn düzenini temellendirmiñtir.
Allah’æn varlæåæna inanmæñ insanlar bilsinler ki, bir insanæn
mevcudiyeti, bir vücuda sahip yerin ve yældæzlaræn
mevcudiyetinden daha hakikidir. Bir bedene sahip oluñumuz
ise en azændan Allah’æn varlæåænæn isbatædær. Ben belki etrafæmdaki
ñeylerden ñüphe edebilirim. Fakat, Allah’æn varlæåændan asla
ñüphe edemem. Ælmimiz de Allah’æn varlæåænæn delilleridir. Zira
Allah’æn varlæåænæ tasdik etmeyen bir mühendis düñünülemez.
Aristo’dan itibaren Farabi, Æbn-i Sina ve hæristiyan ortaçaå
filozoflaræ, noksandan kâmile, müsebbebten sebebe
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giderlerken, Dekart aksine kâmilden noksana, sebepten
müsebbebe, Allah’tan kâinata gidiyor. Çünkü teselsüle batæl
demem benim noksanlæåæmdan ve aczimdendir.
Dekart, „Traite de I’homme“ isimli eserinde Allah’tan ñüphe
eden bütün filozoflaræn fikirlerini çürütmüñtür.
Renan:
Diyor ki, tabiat ve insandan bañka daha bir ñey var mædær,
diye sorulacak olursa, evet deriz. Tabiat bir görünüñten, insan
da bir hadisten ibarettir. Bunlaræn derinliåine gidilecek olursa,
na-mütenahi bir cevhere rastlanær. Bu derinliklerde,
müslümanlaræn tabiriyle „Hüvelbâki“ vardær. Mevcut olan Allah
vardær.
Pasteur:
Ænsan, kâinata bir göz atacak olursa, muhtelif varlæklar ve
hadisler karñæsænda hayrette kalarak Allah’a inanær.
Einstein:
Diyor ki, maddeciler hayatæ, canlæ olmayan maddeden
çækartmak istediler. Yani ruhu atomdan çækartmak istediler. Fakat
isbat edemediler. Her ne olursa olsun, gerek atomdaki cari
kuvvet ve gerek ilk hareket ve nihayet can ve ruh, bütün bunlaræn
Allah’æn kudretiyle meydana geldiåini kabul etmek lazæm gelir.
Esasen Allah, yokluåu muhal olandær. Bundan dolayæ varlæåænæ
isbata bile lüzum yoktur.
Darwin:
Diyor ki, ben hiç bir zaman Allah’æ inkâr etmiyorum. Hatta
tekâmül nazariyesinin de Allah fikriyle uzlañabileceåini
zannediyorum.
Malebranche:
Fransæz filozofu olan bu zat diyor ki, fikirlerin kaynaåæ Allah’tær.
Hiçbir suretle varlæk, mutlak sebep olamaz. Sebep ilâhî bir
ñeydir. Mutlak sebep Allah’tær. Tabiat ilâhî iradenin meydana
çækmasæna vesiledir. Allah’æn tesiri olmadan insan, ne idrak
edebilir ne de iñitebilir.
Hakiki din, tek Allah fikrini öåreten dindir. Ñu hususu da
kaydetmekte fayda görüyorum: Maddeciler, kâinatæ tedbir eden
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ezelî illet (Allah) fikrini lâ-yetegayyer (deåiñmez) kanun fikriyle
baådañmæyacaåænæ iddia ederek, Allah’æn varlæåænæ inkâr ederler.
Bu hususta en çok ileri gidenler Alman materyalistleridir
(Buhner, Hegel, Karl Marks).
Bunlar ñöyle bir düstur kabul ediyorlar: „Ya fen tahsilinden
vazgeçmeli veya Allah inancændan vazgeçmelidir. Bu ikisinin
bir arada uzlañmasæ mümkün deåildir.
Bunlaræn, bu fikirleri ve teklifleri hæristiyanlæk dini hakkænda doåru
olabilir. Çünkü, fennin kanunlaræyla kilisenin doåmalaræ arasænda
amansæz bir mücadele vardær. Papazlaræn inandærmak istedikleri
muhayyel Allah öyle olabilir. Fakat Æslam’æn bildirdiåi Mâbud-i
Hakiki ve Vacib’ül-Vücud, kâinattaki nizam ve intizamæn
hæristiyanlækta olduåu gibi, amansæz düñmanæ deåildir. Bilakis,
bu nizam ve intizam Æslam’da Allah’æn varlæåænæn ve birliåinin
delili olarak gösterilmiñtir. Halbuki fen, insanæn daha çok maddi
ihtiyaçlaræyla, din ise daha çok manevî ihtiyaçlaræyla alakadardær.
Bunlar arasænda neden tezad lazæm gelsin? Bir kimse, hem bir
fen adamæ olur hem de dindar olur.
Herbert Spanser (Ö. 1903) gibi, tabiatæ tetkik eden filozoflar
bakænæz ne diyorlar: „Ælmin terakkisi, daha açæk bir surette isbat
ediyor ki, hakikatini anlamadæåæmæz ve anlayamæyacaåæmæz bir
vücud-i mutlak vardær. Evvelini ve sonunu tasavvur
edemediåimiz bu ebedi varlæk her yerde tecelli ediyor ve her
ñey ondan zuhura geliyor.“
Spinoza:
Onyedinci asræn filozoflarændan olan bu zat diyor ki: Mutlak
varlæk Allah’tær ve Allah’tan bañka varlæk yoktur. Bir üçgenin iç
açælarænæn toplamæ iki dik açæya eñittir. Biz bunu isbat etmesek
de yine bu böyledir. AIlâh’æn varlæåænæ isbat etmesek bile, akæl ve
zihnimiz buna kâfi gelmese bile yine de Allah vardær.
Ñu kadar ki, Spinoza, Æslam’la kabili telif olmayan vahdet-i
vücuda kaildir.
John Locks:
Onyedinci asær filozoflarændan olan bu zat, amprizmin asæl
kurucusudur. Buna göre, Allah sonsuz bir varlæktær. Allah’æn
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varlæåænæ hislerimizle anlaræz. Allah’æn varlæåænæ inkâr edenler bile
onu hissederler.
Leibnitz:
Ælkçaå ve ortaçaå felsefelerini modern felsefe ile uzIañtæran
bu filozof, en geniñ terkip kafasæna sahiptir, ilmin her dalænda
dâhidir. Sebeple eser arasænda bir eñdeåerlik vardær ve bu tarz,
tabiat nizamænæ kuran ilâhî hikmete uygundur. Ve bunun
uygunluåu tabiatæn bir gayeye göre kurulmuñ olduåunu gösterir.
Kâinatta nizamæ saålayan gayeli kanunlar vardær ki, bunlar ilâhî
kanunlardær.
Âlem bize mucize ile bañlar. Yani bir hikmetle bañlar, bir
mucize ile nihayet bulur. Nasæl birden bire meydana geldi ise
yine birdenbire yok olacaktær. Tabiat arasændaki nizam kör bir
nizam deåildir. Tabiatla bir ahenk, bir nisbet ve bir güzellik
olduåu bir gerçektir. Bu da ñuurlu bir varlæåænæn eseri olmasæ
lazæmdær.
Demek ki, Allah bütün âlemin yaratæcæsæ ve hadiseler düzeninin
mesnedidir ve Allah’æn varlæåæ kabul edilmeden felsefe
yapælamaz.
Kant:
Kant, nazar-æ akæl itibariyle Allah’æn varlæåænæ ñüpheli göstermiñtir.
Fakat amal-i akæl, yani pratik akæl itlbariyle ahlak kanununun bir
neticesi olarak Allah’æn varlæåænæ isbat etmektedir.
Demek ki, Kant’a göre âlemin illeti olmak itibariyle Vücud-i
Bari’yi isbat bir faraziyye ise de adaletin mebdei, hür iradeye
sahip mevcudatæn ñarii, hayær ve ñerrin cezalandæræcæsæ olmak
itibariyle Allah’æn varlæåænæ kabule mecbur oluyor.
Goethe:
Alman ñair ve filozofu olan bu zat da ñöyle diyor: Allah’æn zat
ve hakikatæ hakkænda açæk bir fikrim olduåuna inanmaktan pek
uzaåæm. Yazdæåæm ve söylediåim fikirlerin hepsi ñu cümlelerle
hülasa olunabilir: Künh-i Bari’yi idrak kabil deåildir. Ænsanæn
Allah’æn zatæ hakkænda mübhem bir duygusu tahmini bir fikri
vardær. Fakat buna raåmen biz hem kendi ruhumuzda hem de
tabiatta Allah’æn varlæåænæ seviyoruz. Künhünü bilip bilmememizin
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ne ehemmiyeti var!.. Allah’æ yüzlerce isimler, binlerce sæfatlarla
yâd ve tavsif etsem de künh ve hakikatænæn pek çok añaåæsænda
olacaåæm. Madem ki, Allah’æn büyük varlæåæ canlæ-cansæz her
ñeyde tecelli etmektedir. Öyle ise, böyle bir zat hakkænda
edinebileceåimiz fikir yeterli ve etraflæ olabilir mi?!. Keza,
müslümanlar da Allah’æn künh ve hakikatænæ bilmediklerini ve
bilemiyeceklerini itiraf ediyorlar: „Ma arefnake hakka marifetike:
Ya Rabb’i! Senin hak marifetinle bilemedik.“ Fakat, biz künhünü
bilememekle beraber, kati olarak biliyor ve inanæyoruz ki, bu
kâinatæn bir yaratæcæsæ, bir düzen vericisi olan bir Zat-i Vacib'ülVücud vardær.
Filozoflaræn Allah’æn varlæåæ hakkændaki fikirlerini böylece
kaydettikten sonra tekrar edelim ki, dehrilerden yani materyalist
birkaç filozoftan bañka hiç bir filozof, Allah’æn varlæåænæ, kudretini
inkâr etmemiñtir, edememiñtir. Kâinatæn yaratælæñænæ Allah’æn
varlæåæna isnad etmekten kendilerini beri alamamæñlardær. Ancak
Allah’æn varlæåænæ izah ve tavsifte ihtilafa düñmüñlerdir. Bir de
Allah’æn sanat eseri olan bu âlem ezeli midir, sonradan mæ
olmuñtur, diye münakañasænæ yapmæñlardær. Hatta ezelî olduåunu
iddia edenler bile, âlemin bir yaratæcædan müstaåni olduåunu
iddia edememiñlerdir. Dehrilerden bañka bütün filozoflar
müttefiktir ki, Allah, kâinatæn gerçek yaratæcæsædær ve kâinat da
O’nun sanat eseridir.
ÆLÆM ADAMLARI:
Ælim ve ilim adamlaræ da Allah’æn varlæåænæ kabul etmektedirler.
Kur’an-æ Kerim, ilim adamlarænæ Allah’æn varlæåænæn ve birliåinin
üç ñahidinden biri olarak göstermiñ ve Ali Æmran Suresi’nin 18.
ayet-i kerime’sinde ñöyle buyurmuñtur: „Allah, melekler ve
ilim sahipleri Allah’tan bañka ilâh olmadæåæna ñehadet
etti...“
Æslam’æn her meselesi ilmîdir, aklî ve mantækîdir. Ælmin reddettiåi,
aklæn kabul etmediåi hiç bir mesele Æslam’da gösterilemez.
Allah’æn varlæåæ ve birliåi meselesi de böyledir. Ælim de akæl da
ñehadet etmektedir ki, Allah vardær ve birdir. Bu hususta da
dünyanæn ünlü bir kaç ilim adamænæ dinleyeceåiz:
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Önce John Clover Mosma tarafændan derlenen, Æbrahim Sætkæ
Eröz tarafændan terceme edilen ve „Niçin Allah’a Ænanæyoruz?“
ismini alan kitapda isimleri geçen ve ilim güçleriyle Allah’æn
varlæåænæ isbat eden otuzdan fazla ünlü dünya ilim adamlarændan
sadece birkaçænæ burada kaydetmeyi, hem meselemiz
yönünden, hem de böyle bir kitabæ okuyucularæmæza tanætma
yönünden faydalæ gördük:
Dr. A. Sirhan:
1947 yælænda Colombia Üniversitesi’nde mastær verip 1949
yælænda doktora yapan ve eåitim ve ilim felsefesi dallarænda birçok
eser veren bu zat diyor ki:
„Kâinatæ yaratan biri var mædær?..“
Kafalar hep bu soruya takælær ve ona cevap bulmak için didinir
durur. Yeni geliñmek üzere bulunan çocuk, önce bu soruyu
sorar babasæna. Uçarlæk çaåænda bulunan ñañkæn delikanlænæn
kafasændan hep bu sorular geçer, yüreåi bu sorularla çarpar,
uykusunu bu soru kaçærær ve çoåu kere içini rahatlatacak bir
cevap alamaz kimseden. Bazæ zamanlar bu soru imanæ zayæf
kimselerin kafasændan geçer de ñeytanæn vesveselerinden
Allah’a sæåænærlar. Çoåunlukla insan güçsüz kaldæåæ; bir hastalæåa
tutulduåu veya çaresizliklerle karñælañtæåæ anlarda hep bu soru
kurcalar zihnini.
Eskiden de soranlar olmuñ bu soruyu. Ve ona verdikleri
cevaba göre kæsæm kæsæm, çeñit çeñit fikirlere kapælmæñlar, kimi
tabiata tapænmaya bañlamæñ, kimi güneñe, kimisi de aya. Kimi
putlara tapænærken, kimi de eñi ve benzeri bulunmayan Allah’a
ibadet etmiñ. Kimi reddedip inkâra kalkæñærken yoldan çækmæñ,
kimi de imana gelmiñ.
Ortada hareket halinde bulunan bir kâinat, düñünen kafalar
ve ñuur sahibi bulunduåu sürece de istikbalde bu soruya cevap
bulmak için zihinler meñgul olup duracaktær.
Öyle görünüyor ki, bu sorunun cevabænda gizlidir bizim tabiatæn
bir bölümü. Fætrattan gelen bu soruya cevap vermeden, onu
red veya kabul etmeden yañamamæz mümkün deåil. Æçimizden
gelen sese kulak vermememiz veya duymamazlæktan gelmemiz
68

ÆSLAM AKAÆDÆ

imkân haricidir. Ñüphesiz ki, insanæn kâinat ve kâinatæn yaratæcæsæ
karñæsændaki durumunun hayatæ, düñüncesi, hayat felsefesi,
meselelere bakæñ tarzæ, ruh, hâleti mazisi, hali ve istikbali
üzerinde, hatta varlæåæ ve mevcudiyeti üzerinde son derece
büyük etkileri vardær.
Bu soru o derece önemli olmakla beraber, iç rahatlatæcæ cevap
verecek çok az kiñi vardær aramæzda. Bir çocuk babasæna bu
soruyu yönelttiåi zaman, babasæ ya onu yumuñakca reddederek
kafasænæ o konulara takmamasænæ söyler, yahut da içini
rahatlatacak, kolayca ikna edecek makul bir cevap veremez.
Bu soruyu bir delikanlæ arkadañæna veya hocasæna sorduåu
zaman çok az kere, ondan içini rahatlatacak ve geleceåe açæk
bulunan kafasænæ ikna edecek bir cevap alabilir. Aynæ soru bir
takæm din adamlaræna sorulduåu zaman çoåu kere mukaddes
kitaplardan okunan bir ayet, peygamberlerinin sözlerinden bir
rivayetle karñælañtælar. Ve umumiyetle belirli halka etrafænda
konuyu döndürür dururlar. Ælimlerin ortaya çækardæåæ gerçeklerle
meseleye bakan çok az kimseler vardær. Bazælaræ da bu soruya
cevap vermek için ilmin kullandæåæ metodlaræ kullanmazlar. O
zaman mevzu daha karmakaræñæk olur, daha çækmaza girer ve
kiñinin ñañkænlæåæ daha da artar.
Yirminci yüzyælæn münevver ve kültürlü kiñileri, „Bu kâinatæ kim
yarattæ?“ diye sorduklaræ zaman, almak istedikleri karñælæk ilmin
vardæåæ neticelere uygun olmalædær. Bugün ilim; fezalaræn fethine
muvaffak olmuñ, atomun esrarænæ çözmüñ, kâinatæn bilinen ve
bilinmeyen birçok kanunlarænæ keñfetmiñ ve halen de akællaræ
durduracak keñifler yapmaktadær. Æñte günümüzün insanæ bu
sorunun doåru, mantæk kaidelerine dayalæ ve ilmin buluñlaræna
uygun cevaplarænæ arañtærmaktadær ki, bu cevaplar onun Rabb’ine
karñæ inancænæ daha da kuvvetlendirsin, imanæ yalnæz samimi bir
baålælæktan ibaret kalmayæp tatmin olmuñ olarak inanabilsin.
Æñte bu kitapda göreceåiniz hususlar ayniyle yirminci yüzyæl
münevverinin cevaplandærælmasænæ istediåi sorularæn cevabædær.
Çünkü kitabæ hazærlayan yazar, karñælañtæåæ birçok ilim adamæna
hep ñu soruyu yöneltmiñtir: „Allah’æn varlæåæna inanæyor
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musunuz? Hangi çaIæñmanæz, arañtærmanæz ve etüdünüz sizi
böyle bir neticeye götürdü?“
Yazar bu soruyu müsbet ilmin çeñitli dallarænda ihtisas yapmæñ,
kimyacæya, fizikçiye, biyoloåa, astronomi bilginine,
matematikçiye, doktorlara ve daha birçok ilim erbabæna
yöneltmiñ.
Bu bilginlerden bir kæsmæ yazaræn sorularæna cevap vermiñler
ve onlaræ Allah’a imana götüren ilmî delilleri açæklamæñlar. Æñte
bu, ilim adamlarænæn Allah’æn varlæåænæ isbat eden cevaplarænæ ihtiva
etmektedir. Biz bu gerçekleri çaådañ okuyuculara aktarmakla
modern ilmin bazæ yönlerini açæklamayæ ve bunlarla mukaddes
kitaplarda okunan hakikatlaræn doåruluåunu gösterip böylece
Allah’a imanæn daha müsbet bir ñekle bürünmesini gaye edinmiñ
bulunuyoruz. Bu bilginler bize termodinamik kanunlarænæn
zorunlu olarak bu kâinatæn bir bañlangæcæ olmasæ gerektiåini,
bañlangæcæ olan bir kâinatæn mutlaka bir yaratæcæsænæn bulunmasæ
icab ettiåini ve o yaratæcænæn akæl ve irade sahibi, sonsuz bir
gücün maliki olmasænæ gerekli kældæåænæ ifade ediyor.
Evet, elbette bu kâinatæ yaratanæn; tabiat bakæmændan
elektronlardan ve nötronlardan müteñekkil ilmin görüñüne göre
ebedî ve ezelî olmasæ mümkün olmayan atomlardan meydana
gelen maddenin dæñænda bir varlæåa sahip olmasæ icab etmektedir.
Ñu halde bu yaratæcæ, madde dæñæ bir hüviyete sahip olmalædær.
Sonsuz derece latif ve her ñeyden haberdar olmalædær. Ki
gerçekten de gözler onu görmez. Ama o gözleri görür ve O
latiftir, her ñeyden haberdardær. Biz eåer bu gerçeåe varmak
istiyorsak tabiatæ itibariyle takip edeceåiniz yol, sadece maddeyi
ve maddî olanæ görebilen hislerimiz olmamalædær. Eåer biz onun
varlæåænæ elimizle dokunurcasæna görmek istiyorsak elbetteki bu
mümkün olmayacaktær. Çünkü onu laboratuvarlara veya deney
tüplerine sokmak mümkün deåildir. Büyütücü veya yaklañtæræcæ
mikroskoplarla, teleskoplarla da göremeyiz. Binaenaleyh,
ancak akæl gibi, basiret gibi bizim maddî olmayan vasætalaræmæzæ
kullanarak idrak etmemiz mümkün olur. O yüce zatæn delillerini
anlamak isteyen herkes gözünün üzerindeki perdeleri kaldærsæn;
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taassuba dalmadan, inat göstermeden aklænæ kullansæn, göklerin
ve yerin yaratælæñænæ düñünsün: „Muhakkak ki, göklerin ve
yerin yaratælæñænda gecenin ve gündüzün deåiñmesinde akæl
sahipleri için delilleri vardær.“
Ælim adamlaræ, kâinata son derece üstün bir nizamæn hakim
olduåunu belirtiyorlar. Kâinata deåiñmez, sabit, belirli kanunlaræn
hükmettiåini ifade ediyorlar. Ælim adamlaræ, iñte kâinata
hükmeden bu kanunlaræ keñfetmeye ve kavramaya çabalæyorlar.
Birçok noktalarda yapælan buluñlaræ bize güneñin veya ayæn
tutulmasænæ ve daha bazæ tabiat olaylarænæ yüzlerce yæl önceden
haber verme imkânænæ saålamæñ bulunuyor.
Ñu halde varlæåæn her zerresine ve zerrenin de altænda bulunan
en küçük parçasæna; ilk yaratældæåæ anda bu kanunlaræ vaz eden
hangi kudrettir? Kimdi o ki, kâinatæn planænæ çizmiñ ve en üstün,
en güzel ölçüyü vazetmiñ? Bütün bunlar bir yaratæcæ olmaksæzæn
mæ yaratælmæñtær, yoksa yaratanlaræ onlar mædær? Kâinatta
gözümüzü neye iliñtirirsek iliñtirelim, karñælañtæåæmæz ince nizamæ,
sabit kanunlaræ yoktan var eden o kudret sahibi, o bilgi sahibidir.
O, herñeyin gizlisinden ve açæåændan haberdardær.
Bu kitapta yazæsæ bulunan ilim adamlaræ, kâinatæn tesadüfen
meydana geldiåini ileri sürenlere en uygun cevaplaræ
vermektedirler. Bize tesadüfün ne anlama geldiåini
açæklamakta, herhangi bir olayæn meydana gelebilmesi için
muhtemel tesadüflerin matematik metodlar kullanarak
göstermektedirler. Ñayet önümüzde binlerce alfabetik harf
fiñleriyle dolu olan bir kutu bulunsa, ñüphesiz ki, bir „Âmme“
kelimesini meydana getirebilmemiz için gerekli olan harfleri
yanyana düñürebilmemiz ihtimali vardær, ama çok azdær. Fakat
o harflerden uzun bir manzume veya bir oåuldan babaya
yazælmæñ bir mektup meydana getirme ihtimali imkânsæz
denmese de çok zor ve zayæftær. Ælim adamlaræ, etin ve proteinlerin
yapæsæna giren ilk madde olan aminoasit moleküllerini meydana
getiren atomlaræn birleñebilme ihtimallerini hesap etmiñler ve
bunun milyarlarca yælæ gerektirdiåini, ayræca çok geniñ olan
kâinata dahi sæåmæyacak bir madde kütlesini icab ettirdiåini
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görmüñlerdir. Bu daha çok küçük bir aminoasit molekülü içindir.
Ya bir de bitki ve canlælaræn organlarænæ meydana getiren
milyarlarca canlæ organizma için bu ne kadar uzak bir ihtimaldir.
Sade amino asitler deåil, daha yæåænlarca komple bileñikler ve
sayæsæz elementler ne olacaktær? Ya göklerin ve yerin yaratælæñæ,
hayatæn meydana geliñi ne ile ifade edilecektir? Bir kere bunlaræn
kendiliåinden bañæ boñ ve kör bir tesadüfün eseri olarak
meydana gelmiñ olmasæ aklen imkânsæzdær. Çünkü akæl bütün
bunlaræ, çok bilgili, herñeyi bilen, gören ve planlayan bir gücün
yaratmæñ olmasænæ zaruri kælmaktadær.
Bir ilim adamænæ Allah’æn varlæåæna inandæran yedi sebep:
Bu ilim adamæ, New York ilim akademisi eski bañkanæ Morisson,
„Ænsan Tek Bañæna Deåildir“ adlæ eserinde diyor ki, „Añaåædaki
yedi sebep beni ñahsen Allah’æn varlæåæna inanmaya mecbur
etmiñtir. Bunlardan bir kæsmænæ kæsaltarak kaydetmek istiyorum.
Ælim ve fen, asrænæn henüz bañænda bulunmaktayæz. Ve hergün
ilim ve kudret sahibi bir yaratan tarafændan yapælan ñeyleri biraz
daha meydana çækaræyoruz. Ñu doksan sene içerisinde çok
ñeyler buIduk. Bilgiden gelen bir imanla Allah’æn varlæåænæn daha
çok farkæna varmaktayæz ve varacaåæz:
Yerküresi kendi ekseni etrafænda her 24 saatte bir düñüñ yapar,
yani dünyamæz saatte 1600 km civarænda bir hæza sahiptir. Ñimdi
farz ediniz ki, o, saatte 160 km’lik bir hæzla dönüyor. O takdirde
gece ve gündüzümüz ñimdiki olduåundan 10 kat daha uzun
olacaktær. Bu durumda yaz mevsiminin kæzgæn güneñi her gün
bitkilerimizi yakarak, geceleyin de yeryüzündeki bütün bitkiler
donacaktær.
Her türlü hayatæn kaynaåæ olan güneñin yüzeyindeki æsæ 12 000
fahrenhayt (yaklañæk 6650 santigrat) derecesidir. Dünyamæz
güneñten yeter derecede bizi æsætabilecek kadar uzaktær. Bu
mesafe hayret verici bir ñekilde sabit kalmaktadær. Milyonlarca
yældær, bu alanda meydana gelen deåiñiklik bildiåimiz tarzdaki
hayatæn devamæna zarar vermeyecek kadar az olmuñtur. Ñayet
yerküresinin sæcaklæåæ bir yælda ortalama olarak 50 derece
deåiñseydi, bütün bitkilerle birlikte insan da yanarak veya
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donarak ölürdü.
Dünya güneñ etrafænda saniyede 30 km’lik bir hæzla döner. Bu
hæz, saniyede 10 veya 70 km olsaydæ, güneñe olan uzaklæk veya
yakænlæåæmæz yañamamæza engel teñkil ederdi.
Bilindiåi üzere, yældæzlar çeñitli hacimlere sahiptir. Öyle büyük
yældæz vardær ki, bizim güneñimiz olsaydæ yerküremizin yörüngesi
milyonlarca km mesafede onun yüzeyi içine girerdi.
Yældæzlaræn saçtæklaræ æñænlar da deåiñiktir. Birçok æñænlaræ hayatæn
bilinen her yönünü ortadan kaldærabilecek niteliktedir. Bu
æñænlaræn yoåunluåu ve hacmi de çeñitlidir. Güneñin saçtæåæ
æñænlara nisbetle on bin defa az olanlaræ bulunduåu gibi, ona
oranla o kadar fazla olanlaræ da vardær. Ñayet güneñimiz, bu
anda verdiåi æñænlaræ birbuçuk kat artærsaydæ çoktan kül olurduk.
Gayet tabiidir ki, bütün bu sözler, hayatæn protolazmik bir
kævælcæmæ olarak doåmuñ olmamæza, yani ñu andaki özelliåimize
göre söylenmektedir. Bu sebepledir ki, milyonlarca güneñ
arasænda sadece bizim güneñimizi hayata elveriñli olarak
bulabilmiñizdir. Burada temas edeceåimiz bir nokta daha vardær:
Yerküre, bilindiåi üzere, 23 derecelik bir açæ ile eyiktir. Bu
durumda mevsimler doåmaktadær. Eåer böyle olmasaydæ, kuzey
ve güney kutbu daima karanlækta kalacak ve okyanuslardan
yükselen su buharæ, yolunda buzdan meydana gelmiñ kætalar
yæåarak kuzeye ve güneye doåru daåælacak, ekvatorla karlæ
bölge arasænda bir çöl sahasæ teñkil edecekti. Bu durumda
buzlardan nehirler dolacak, bunlar derin vadilerden geçerek,
artæk tuzla kaplæ bir hale gelmiñ bulunan okyanuslara akacak
ve sürekli olmayan tuz gölleri meydana getirecekti. Ayræca
inanælmayacak büyüklükteki bu buz kütlelerinin aåærlæåæ kutuplara
baskæ yapacak, bu da ekvator bölgesinin yayælmasæ ve
tañmasæna sebep olacak ve mutlaka bir ekvator bölgesine
ihtiyaç hissettirecekti. Kaldæ ki, okyanuslaræn çekilmesi yeni ve
geniñ sahalar bærakacaåænæ, yerküresinin yaåacak yaåmuru
azaltacaåænæ ve bununla korkunç sonuçlaræn doåacaåænæ da
gözden uzak tutmamamæz gerekir.
Ay, bizden 385 000 km uzaktadær. Yælda iki defa meydana gelen
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deniz kabarmasæ hadisesi, ayæn varlæåænæ münasip bir ñekilde
hatærlatær. Okyanuslarda görülen kabarmalar bazæ yerlerde 18
metreye kadar yükselir. Hatta ay çekimi sebebiyle yer kabuåu
yælda iki defa bir kaç santim dæña doåru esner. Ama her ñey
bize yerli yerinde gözükür. O kadar ki, bütün okyanuslaræ 1015 metre kabartan ve son derece sert görünüñlü yer kabuåunu
esneten korkunç kuvveti, biz hiç de hissetmeyiz.
Merih gezegeninin de kendisinden 10 000 km uzaklækta
bulunan bir ayæ vardær. Küçük bir ay. Bizim dünyamæza baålæ
bulunan ay, 385 000 km tutan bugünkü uzaklæåæna karñælæk, söz
gelimi 75 000 km uzak olsaydæ, meydana gelecek kabarma o
kadar kuvvetli olurdu ki, deniz seviyesinin altænda bulunan bütün
daålar, her gün, iki defa bizzat daålaræ bile kæsa zamanda
añændæracak bir sel tarafændan istilaya maruz kalacaktæ. O
takdirde her gün yer çukurlaræna nisbetle yükselebilmiñ daålar
ve tepeler zor bulunacaktæ. Tabiidir ki, böyle korkunç bir
hareketten yer küre çatlayacak ve havadaki kabarma olayæ da
her gün kasærgalar meydana getirecekti.
Yeryüzündeki daålaræn ve enginlerin ortadan kalktæåænæ farz
edince bütün yer küresi üzerinde suyun derinliåi 2 km kadar
olacaktær. Buna göre hayat, muhtemelen, sadece okyanusun
derinliklerinde bulunacaktær. Ñüphe yok ki, hayat burada kendi
kendini yok eder sönerdi. Öyle anlañælæyor ki, ilim, dünyanæn
katælañmadan önceki kaos devresinde bu durumda
bulunduåunu ileri süren teoriyi teyit etmektedir. Ælmen de kabul
edilen kanunlar uyarænca yer küresinin oluñmasæ zamanændaki
kabarmalar ay küresini devamlæ olarak uzaklara itmiñ ve aynæ
zamanda dünyanæn dönüñünü yavañlatmæñtær. Dünyanæn kendi
ekseni etrafændaki dönüñü altæ saatten de az süren bir gün içinde
tamamlanærken, sonralaræ 24 saatlik bir güne çækmæñtær. Böylece
sevimli ve gönül açæcæ ay âñækæn neñesi olmuñ ve güzel bir
görünüñe bürünmüñtür. Daha bir milyar kadar bir süre içinde
aynæ ñekilde kalacak gibi görünmektedir. Astronomlar, aynæ
kanunlar gereåince, çok uzak bir gelecekte ayæn yer küresine
tekrar döneceåini ve yeteri kadar yaklañænca infilak ederek bu
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fani dünyayæ, Satürn etrafændakiler gibi æñæk saçan halkalarla
ñereflendireceåini kabul ederler.
Güneñ sistemimiz, 12 000 derecelik bir æñæk altænda kendisinden
ayrælan ve aklæn tasavvur edemiyeceåi bir hæzla uçsuz bucaksæz
fezaya daåælan elemanlaræn düzensiz karæñæmændan meydana
gelmiñtir. Düzen anarñinin yerini tutmuñtur. O kadar ince bir
düzen ki, hangi düzen hangi yere yerleñeceåini saniyesiyle
tesbit etme imkânænæ bize saålamæñtær. Ve o derece kusursuz
bir denge meydana getirmiñtir ki, milyar yældan beri deåiñikliåe
uåramamæñ ve sanki sonsuz olarak sürüp gideceåi istidadænæ
göstermiñtir. Bütün bunlar bir kanun gereåince olmaktadær. Aynæ
kanun sayesinde güneñ sisteminde gördüåümüz bu düzen,
diåer alanlarda da hüküm sürmektedir.
Tesadüf, düzensiz, kararsæz, beklenmedik ve hiç bir hesap
kaidesine girmeyen bir ñeydir. Ne var ki, süprizleriyle bizi
ñañærtan bir tesadüfe de karñæ gelinmez, sert bir kanuna boyun
eåmek mecburiyetindedir. Bir madeni parayæ yukaræ attæåænæz
zaman tura tarafændan on kere üste gelmesi muhtemeldir. Bir,
üçte bir oranænda bir ihtimaldir. Fakat tura tarafænæn iki kere aynæ
ñekilde üste gelmesi beklenmezse de ard arda 10 kere gelmesi
son derece zayæf bir ihtimaldir. Farz edelim ki, içinde 100 tane
marka bulunan bir torbamæz vardær. Bunlaræn 99’u siyah, biri
beyaz olsun. Ñimdi torbayæ sallayænæz ve hiç bakmadan bir marka
çekiniz. Beyaz çekebilmeniz ihtimali 100’de 1’dir. Çektiåiniz
markayæ torbaya koyarak tekrar bir marka çekiniz. Beyaz
markayæ ele geçirebilme ihtimali yine 100’de birdir. Fakat onu
ard arda iki defa çekme ihtimali 1000’de birdir.
Ñimdi üçüncü bir deneme yapænæz. Beyaz markayæ ard arda
üç defa torbadan çekeceksiniz. Aynæ denemeyi bir iki defa daha
tekrar edecek olursanæz, ortaya astronomik rakamlar çækacaktær.
Demek ki, tesadüf yoluyla elde edebilecek neticeler, iki kere
iki dört edercesine sert bir kanunla sæmsækæ baålanmæñtær.
Tekrar olarak söyleyelim ki, tesadüf konusunda böyle bir izah
tarzænæ tercih ediñimizin sebebi, yeryüzünde hayatæn
bulunabilmesi için ne kadar sænærlaræn ve ne kadar güç ñartlaræn
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mevcut olduåunu apaçæk, ilmî bir metodla okuyucuya
anlatabilmektir. Bunun yanænda realiteden örnekler göstererek
gerçek hayat için lüzumlu ñartlaræn herhangi bir yældæzda ve
herhangi bir zaman içinde særf bir tesadüf eseri olarak
bulunamæyacaåænæ da kesinlikle isbat etmek istedik.
Yer küresinin hacmi, güneñin uzaklæåæ, güneñin ve hayat
kaynaåæ æñænlarænæn æsæ derecesi, yer kabuåunun kalænlæåæ, su
küresinin inceliåi karbondioksidin miktaræ ve nitrojinin hacmi,
insanæn türeyiñi ve hayatta kalæñæ... Bütün bunlar, anarñiden
düzenin doåduåunu, önceden hazærlanmæñ bir planæn ve tesbit
edilmiñ bir gayenin bulunduåunu gösterir. Bunlar aynæ zamanda,
kesin matematik kanunlaræ uyarænca herhangi bir zaman içinde
ve herhangi bir yældæzda tesadüf yoluyla milyarda bir ihtimal
bile olamæyacaåænæ da kesinlikle haber verir. „Böyle olmasæ
mümkün mü?“ Æyi güzel ama, böyle olmamæñ iñte...
Dinin temeli imandær:
Bilindiåi üzere iman altæ ñeyden ibaret olup bunlaræn birincisini
„Allah’a iman“ meselesi teñkil etmektedir. Allah Resulü (s.a.v.)
bir suale cevaben ñöyle buyurur:
„Æslam; senin AlIah’a, meleklerine, peygamberlerine,
kitaplaræna, ahirki güne, hayær ve ñerrin kaderle olduåuna
inanmandær.“ (Æbn-i Mace)
Görüldüåü üzere, dinin temeli iman, imanæn iIk ñartæ da Allah’æn
varlæåæna ve birliåine inanmaktær. Allah’æn varlæåænæn ve birliåinin
delilleri sayælmæyacak kadar çoktur ve çeñitlidir. Geçen
sayfalarda da görüldüåü gibi, kâinatta, en küçük zerreden tutun
da en büyük küreye varæncaya kadar her ñey Allah varlæåænæn
ve birliåinin delili ve ñahididir. Ñekliyle, suretiyle, yapæsæyla, renk
ve hususiyetle, tañædæåæ renk ve kokusuyla, lezzet ve tadæyla ve
aralarændaki nizam ve ahenkleriyle herñey bu büyük davanæn,
Allah varlæåæ ve birliåi davasænæn delili ve ñahididir. Bütün bunlara
ñehadet eden ve sahitliåini yapan ilim adamlarædær, onlaræn ifade
ve beyanlarædær: Kur’an ñöyle der:
„Allah adaleti uygulayarak (bütün delilleri getirerek ve
göstererek) kendisinden bañka hiçbir ilâh olmadæåæna
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ñehadet etti; melekler ve adaletli ilim adamlaræ da O’ndan
bañka ilâh olmadæåæna, izzetli ve hikmetli olduåuna ñehadet
ettiler.“ (Ali Æmran, 18)
Bu ayetin tefsirini Merhum Hamdi Yazær’æn „Hak Dini Kur’an
Dili“ isimli kitabændan sadeleñtirerek ve bazæ açæklamalar yaparak
alæyoruz:
„Allah, kendisinden bañka ilâh olmadæåæna bizzat kendisi ve
meleklerinin hepsi ve hakikaten ilim sahibi olan gerçek âlimler
ñehadet etti. Hem de adaletle kaim olarak ñehadet etti.
Allah Teala’næn birliåi ve adaletle kaim oluñu, særa ile bu üç
ñehadetin her biriyle ve mecmu ile sabittir.
Ñahid ve ñehadet:
Ñahit demek, müddi ile müddea aleyhin dæñænda üçüncü
ñahæstær. Binaenaleyh, burada görünüñte müddei olan Allah
Teala aynæ zamanda ñahit oluyor. Bu, böyle nasæl olur? Ñahitlik
müessesesine ve ñahitlik prensibine aykæræ deåil mi? Tefsir ehli
bu suale çeñitli ñekilde cevap vermiñlerdir. Ezcümle deniyor
ki:
Burada ñahitlik esasæna aykæræ bir taraf yoktur. Çünkü, müddei
Allah deåil, Allah’æn Resulü’dür. O iddia ediyor ve diyor ki, Allah
vardær ve birdir. Peygamber böyle iddia ediyor. Allah Teala da
bu iddianæn ñahitliåini yapæyor ve diyor ki, Peygamber iddiasænda
doårudur ve haklædær ve fakat, muaræz ve muhalifleri haksæzdær.
Bir de ñöyle tefsir edilir:
Allah Teala’næn ñahidlik yapmasæ demek, hakiki manada deåil,
mecazi manadadær. Ñöyle ki: Ñehadet demek, alaætlak hak ve
hakikatæ bildirmek, beyan ve izhar etmek, veya delil ve
emarelerle isbat etmek demektir. Allahü Azimüññan; âfak-æ
enfüste, canlæ ve cansæz varlæklarda had ve hesaba gelmez
deliller ve ñahidler ikame etmesi, varlæåæna ve birliåine ve bütün
kemâl sæfatlarænæn sübutuna ñahitlik etmesi demektir. Bundan
bañka ñer’î delilleri inzal buyurmasæyla yarattæåæ ñeylerin
ñehadetini teyid ve tasdik etmiñtir.
Elhasæl: Allahü ZüIceIâI, bir taraftan canlæ-cansæz varlæklaræyla
kendi varlæåæna ve vahdaniyyetine hal ile ñahidler gösterirken,
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bir taraftan da Kur’an ayetlerini indirmek suretiyle lisan-æ kal ile
ñahitliåini yapmæñ ve varlæåænæ isbat etmiñtir. Bir bañka ifade ile
Rabb’ülâlemin’in kendi varlæåænæ ortaya koymak için iki delil ve
iki ñahit göstermiñtir. Bunlardan biri yaratma sæfatænæn, diåeri
de kelam sæfatænæn tecellisidir. Birinciye tekvinî ismi verilirken,
ikinciye de teklifî delil veya kitap ismi verilir.
Daha derin bir mâna:
Fakat, burada daha derin ve hükema arasænda bir ihtilaf
mevzuu olan mârifetin, yani ilm-î yakin meselesinin esaslæ bir
ñekilde halledilmiñ olmasæ vardær. Bu bize gösteriyor ki, her
hususta yakin prensibi, Hak Teala’næn kendine ve birliåine dair
ilim ve ñehadetidir. Her ilm-i yakin, hakkæn kendine mütabakatænæ
bildirme ve ilan etme ile kaimdir. „Ælm-i yakin aynel-yakina,
aynel-yakin hakkal-yakine“ istinad eder. Vaki’de hak olan
herhangi bir ñeyin, bizzat veya bilvasæta kendisini göstermesidir.
Mücerred indî bir kesinlikle, hakkænda karar verilen bir ñey ile
nefsel emirde yani gerçekte yakin arasænda fark vardær. Mesela:
Bir müñrikin putunun ilâh olduåuna kesin karar vermesiyle bir
mü’minin ilâh ancak Allah’tær demesi arasænda kæyas kabul
etmiyecek derecede fark vardær. Birinci vakæa mutabæk
olmadæåændan hilâftær, yalandær, yanlæñtær. Diåeri ise vakæa mutabæk
olduåundan, yani iman ile nefsel emir birbirine uyduåundan
doårudur, hakka uygundur ve sadæktær.
Mesela: Acaba ñu bahçede bülbül var mæ yok mu diye bahse
tutuñan ve her biri davasænæ aklî ve sem’î deliller ile isbata çalæñan
bir takæm kimselere karñæ bir bülbülün ötmeye bañlamasæ ne
büyük ñehadettir. Halbuki bu bile henüz istidlâlî olan bir ilm-î
yakindir. Burada asæl ñahit, bir taraftan o sesin bülbülde diåer
taraftan duyanlarda zuhuru ve her iki tarafa olan kæyam ve
nisbeti vahdaniyyesidir. Bu bir sestir ve bu ses bülbül sesidir.
Binaenaleyh, hakikat, nefsine mutabæktær diyenlerin daha evvel
kendilerinde bir ñahid ve meñhud vardær. Ve bu ñahid ve meñhud
onlaræn nefsel emrinde hem evvel ve hem ñimdi birleñmiñtir.
Binaenaleyh hakikatæn derinliklerinde ve zamanæn bütün
cereyanænda ñahid ile meñhudun bu birleñmesidir ki, ñehadetin
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künhü ve tasdiki hakkæn esas ñahididir. Bu ise hakkæn nefsine
mutabakatæ mebdeine racidir. Ve bu her hakkæn hak olmak
haysiyetiyle mutlak vahdeti demektir. Bu defa fena vasæflarændan
münezzeh minelezel ilelebed mahza hak olarak kaim bulunan
Allahü Teala’næn hakkaniyetiyle adaleti ikame vahdaniyyetine
ve O’nun kendinde huzuriyle ezelen ve ebeden mutabakatæna
ve bunu izhar ve ilanæna müsteniddir. Herhangi bir hakkæn
nefsine mutabakatæ „Hüve Hüve“ ayniyyet denilen bir tasdik
nisbetidir ki, bu ancak bir nefsi âlim ile tahakkuk eder. Ælim,
âlimin kendisi bertaraf edilirse, eñyanæn nefsine mutabakatæ
meselesi yoktur. Fakat bir âlimin nefsine karñæ bir tañ bile kendini
izhar ederek kendine ñehadet eder. Ñu halde insan nefsinden
sarfæ nazarla kendilerine âlim olmayan eñya nefsine mutabæk
deåilse, eñyanæn insan nefsinde kendine ñehadet edebilmesi
nasæl mümkün olur? Ve bütün bu ñehadet hak namæ verilen bir
vahdet noktasænda nasæl toplanæyor? Æñte ilim meselesinin
feylasoflaræ ñañærtan en ince noktasæ burasædær. Bu ayet bu noktayæ
hallederek ilm-i yakin’in hakiki mebdeisini gösteriyor. Eñyanæn
kendi zatlarænda kendilerine mutabakatæ Hak Teala’næn kendi
zatænda kendine mutabakatænæn, yani „Hüve Hüve“ kendine
ilminin ve bu ilmini izhar ile kendine ve kendi vahdaniyyetine
ñehadetinin eseridir. Binaenaleyh, eñya kendilerine
kendilerinde mutabæk deåil, kendine âlim olan hakkæn zatænda
yani ilmi ilâhî’de kendilerine mutabæktærlar. Nüfus-i insaniyyenin
kendilerine mutabakatæ, kezalik eñyanæn nüfus-i insaniyyede
kendilerine mütabakatlaræ da her birinin ilmî ilâhide mensub
olduåu vech-i hak dolayæsæyladær. Binaenaleyh, âlemde ne kadar
ñuhud ve ñehadet, ne kadar ilim ve istidlal varsa, hepsi Hak
Teala’næn kendini bilmesine ve bildirmesine yani ñehadetine
mebnidir. „Zati müstesna herñey haliktir“, „Senin Rabb’in
herñeye ñahid olmada kâfi deåil mi?“ mealindeki bu iki ayeti kerime bu iki noktayæ açæklamæñtær. Binaenaleyh, ñahid-i hakiki
ancak Allahü Teala’dær.
Mesela: Güneñ var diyen bir ñahid, kendisiyle meñhudu olan
güneñ arasænda nisbet-i hakkæn ñehadetine tebaiyyeten bañka
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birñey yapmæñ olmaz. Ñu kadar ki, bu tebaiyyet; sarih veya
zimnî veya gayr-i meñ’ur olabilir. Hak Teala’dan bañka hiçbir
âlim, ne kendine ne sair eñyaya tamamen ñahid deåildir. Ænsan
nefsinde eñyanæn kendilerine mutabakatlaræ izalî, nakæs ve min
vecihtir. Ben, benim diyebilen insanæn bile nefsine mutabakatæ
her yönden tam ve hakkalyakin deåildir. Onun kendisinde
bilmediåi nice izafet yönleri vardær. Ænsanæn, gerek kendinde
gerek eñyada hakikaten bilebildigi mâlumat, hakkæn ñehadetini
bizzat ve bilvasæta sezebildiåi kadardær. Buna binaen, insanda
mutlak, en hakiki bir ilm-i yakin varsa o da vücud ve vahdet-i
ilâhiyyeye dair ilimdir. Zira bu ilim, gerek kendisine ve gerek
eñyaya olan ilimlerine hepsinin ilk rüknüdür. Bundan bañka
herhangi bir ilimde zaruret-i zatiyye-i kâmile yoktur.
Ælim ehlinin mertebeleri de bu ñehadete yakænlæk ve uzaklæåæyla
mütenasibtir. Nefislerinde Hak Teala’næn bu ñehadetini
sezemiyenler ulemadan olamazlar. Bunlar, ilmi inkâr eden
sofestaiyye ve kefere-i reybiyyedendir, yani ñüphecilerdendir.
Gerek nefsine ve gerek eñyaya dair ilminin hakikatæna kail olup
da Hak Teala’yæ inkâr edenler ise, kefere-i muanidindendirler.
Yani inatçæ kâfirlerdendirler. Cenab-æ Allah’æn, kendi kendinde
ilmi ve ñehadeti bulunduåu gibi, eñyayæ icad ile ufuklarda ve
nefislerde bu ilmini sayælmayacak derecede ñahidi ile izhar ve
ilan etmesi; ilim, ukul, ervah ve kuvay-æ müdrike ve bunlara
mutabæk ulema halk ederek onlara ñehadetini tebliå ve i’lam
eylemesi dahi, O’nun masivellah’a karñæ kendine, kendinin
vahdaniyyetine hakkaniyyetle ñehadetidir ki, evvel ve ahir,
mebde ve mead, müddei, ñahid, meñhud, meñhudün aleyh ve
hakim hepsi bu vahdet noktasænda birleñmeden, buna rücu ve
iltica etmeden ne bir ñehadet yapælær, ne vücuddan, ne ilimden,
ne amelden bir eser sezilir. Allah Teala, zat-i ebediyyetinde
ñahid ve meñhudun birliåini ve bütün ñehadetlerin bu birlik
sayesinde bu ñehadet-i vahdaniyyenin kæyamü adli ve hükm-i
hakimiyyeti tahtinde cereyan ettiåini, bu ñehadet olmadan hiç
bir ñeyin adlü hakkaniyyetle tasdik edilemiyeceåini yani hiç bir
ñeyde ilm-i yakin olamæyacaåænæ hem fiilen ve hem de kavlen
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ñehadetiyle isbat eyledi. Ve buna kendi ñehadetiyle, kendi
tezkiyesiyle müeyyed nice ñahidler de hakk-æ ikame eyledi.
Ezcümle bu sayededir ki, bir insan „Ben, benim“ diye kendini
tanær, kendi kendine ñehadet eder. Kendi ñuurunun kendi
varlæåæna intibakænæ kendine haber verir. Hem müddei, hem
ñahid, hem meñhud olduåu halde bu ñehadetini ayn-i hak tanær,
ñüphesiz olarak tanær. Saniyen Allah Teala’næn „La ilâhe
illlallahü“ olduåuna bütün melaike, gerek tekvinî gerek teñrii
herhangi bir hususta emir ve irade-i ilâhiyye’yi tebliå ve icraya
memur ilâhî sefirler olan kuvay-i müdrike-i muhækka, ukul ve
ervah-i mücerrede dahi ñehadet ettiler. Ve ñehadetlerinin
hakkaniyyetine Hak Teala’yæ ñahidleri tezkiye eden bir zat kabul
ettiler. Zira, Allah Teala, kendi ñehadetini evvela bunlara bildirdi
ve bunlaræ iñhad etti. Salisen Allahü Teala’næn „La ilâhe illa hü“
olduåuna „Ulu’l-ilm“ yani hakikaten ilim sahibi olanlar: Cem-i
enbiya yani bütün peygamberler ve kâmil âlimler ve Tevhid
ehli hekimler ñehadet ettiler. Ælim ehli arasænda görünüp de
adalet ve hakkaniyetten inhiraf eden, kaim biladl olmayanlaræn
inkâr veya ketm-i ñehadet etmelerinin ehemmiyeti yoktur.
Adalet ve insafla muttasæf hiçbir ilim sahibi bulunmaz ki, hiç
olmazsa kendi nefsinde vahdaniyyet-i ilâhiyye’ye ñehadet
etmesin. Zaten ilmin ve âlimin bilfiil mevcudiyeti vahdaniyyeti ilâhiyye'nin bariz delillerindendir.
Gerçek ilim ve gerçek âlim:
Ælim demek; bir ñeyi bilmenin aslæna uygun olmasæ, olduåu
gibi bilinmesi; daha ilmî bir tabirle; vakæa mutabæk olmasæ, hakka
uygun olmasæ demektir. Mesela: Su, belli ñartlar altænda yüz
derecede kaynar demenin ilim olabilmesi için, bu haberin
Allah’æn ilmine ve O’nun ñehadetine uygun olmasæ ve ñehadet
ñümûlüne girmesi gerekmektedir. Yoksa siz öyle dersiniz ama,
aslænda ve Allah’æn ilminde öyle deåilse o ilim olmaz ve olamaz.
Keza; bildiåinin doåruluåuna, hak oluñuna iman ve ñehadeti
olmæyan da âlim olamaz. Hak Teala, ezelen ve ebeden ilâhî
vahdaniyyetine ñahit deåilse, ne ilimde hakikat bulunabilir ne
de kimse kendini tanæyæp bilebilirdi.
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Æñte; sofistler gibi ilmi inkâr ederek veya tersine giderek ñek
ve ñüpheye sapanlar ise, kendilerinde hak ve hakikate ñahid
olan ilim bulunmadæåændan dolayæ ñahitliåe ehil oluñlarænæ
kaybetmiñler arasæna girmiñlerdir.
Rivayet edildiåine göre, Ñam ahbarændan, yani hæristiyan
ulemasændan iki zat, Medine’ye gelmiñlerdi. Medine’yi
gördüklerinde, biri diåerine: „Bu kasaba ahir zamanda
çækacak olan peygamberin kasabasæna ne kadar
benziyor...“ demiñti. Sonra Peygamber’in huzuruna girdiler
ve onu bildikleri vasæflaræyla tanædælar. Aleyhisselatü Vesselam’a:
„Sen Muhammed’sin!“ dediler. O, „Evet ben
Muhammed’im!“ diye cevap verdi. „Hem de Ahmed’sin!“
dediler. O da: „Evet ben risalet yönünden hem Muhammed
hem de Ahmed’im“ diye buyurdu. Bunun üzerine onlar, „Biz
sana bir ñey soracaåæz, cevap verirsen, haber verirsen
sana iman edeceåiz,“ dediler. „Sorunuz!“ buyurdu. Onlar
da „Bize Allah’æn Kitab’ænda en büyük ñahitliåi haber ver!“
dediler. Æñte bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Ækisi de
müslüman oldular.
Velhasæl; bütün varlæåa ñamil olan bu üç ñehadet neticesinde;
Ælmelyakin, aynelyakin, hakkalyakin açæk olarak ortaya çækmæñtær
ki, Allah’tan bañka ilâh yoktur, O birdir, eñi ve benzeri yoktur.
Aziz’dir ve Hakim’dir.
Burada üç tabir geçti: Ælmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin.
Ælmelkyakin demek, bir ñeyi müñahede etmeksizin, yani gözle
görmeksizin idrak etmek ve onu kati surette bilmek demektir.
Aynelyakin demek ise, onu görerek ve müñahede ederek
bilmektir.
Hakkalyakin’e gelince, o ñöyle hañrü neñir olarak, bitiñerek
ve karæñarak müñahede etmek ve görmektir. (Savi, c. 4, s. 347)
Bir bañka târif:
Ælmelyakin: Æñleri olduåu gibi tasavvur neticesinde elde edilen
delilin verdiåi ilimdir.
Aynelyakin, müñahede ve keñfe dayanan ilim.
Hakkalyakin; kulun hakda fani olup hakla baki kalarak
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müñahede neticesinde elde edilen ilimdir.
Her aklæn; ölümü bilmesi, ilmelyakindir; ölüm meleklerini
görmesi aynelyakin’dir; ölümü tatmasæ da hakkalyakin’dir. Æñte
bu, bir misaldir. (Târifat-i Seyyidi)
Önemine binaen, ñehadet ayetinin tefsirini bir de Hülâsetü’IBeyan tefsirinden okuyalæm:
„Fahrüddin’in beyani vechiyle ñehadet demek, bilerek bir
hakikatæ olduåu gibi haber vermektir. Buna nazâren Allahü
Teala’næn ñehadeti; Kur’an’da müteaddit delillerle birliåini haber
vermesi demektir. Meleklerin ve ilim adamlarænæn ñehadetleri
ise; Allahü Teala’næn vahid-i hakiki olduåunu bilmeleri ve
delilleriyle isbat ve beyan etmeleridir. Ñu halde bu üç ñehadetin
arasænda fark yoktur. Çünkü, üçü de Allah’æn varlæåænæ ve birliåini
delilleriyle haber vermeleri ve bildirmeleri demektir. Ancak;
Allahü Teala’næn ñehadeti; birliåine deliller nasbederek,
meleklerin ve ulemanæn ñehadetleri ise vahdaniyyetine iman
ve ikrar etmeleri nazari itibara alænærsa bu üç ñehadetin arasænda
fark vardær. Zira; Allahü Teala’næn ñehadeti, birliåine delalet eden
ayetleri indirmesidir. Meleklerin ve ulemanæn ñehadetleri ise
birliåine iman etmeleri ve bunu dil ile ikrar ve itiraf etmeleridir.
Bu itibarladær ki, Kelime-i Ñehadet’i lisanla söylemek farz
olmuñtur.
Bu ayette „Ülü’l ilm“ demek, kati delillerle Allah’æn birliåini isbat
eden kimse demektir. (Adaletle kaim olduåu halde) tabiri var
ayette. Bu tâbir ve bu ifade ñayet Allah kelimesinden „hal“ ise
mâna ñöyle olur:
"Allahü Teala adaletle kullarænæn iñlerini tedbir ettiåi halde,
birliåine ñehadet eder,“ demektir.
Ülü’l ilimden hal olduåu takdirde mana ñöyle olur:
„Ælim sahiplerinden her biri adaletle ñehadet eder olduklaræ
halde Allah’æn vahdaniyyetine ñehadet ederler,“ demektir.
Yañadæåæ müddetçe, mü’min üzerine Kelime-i Tevhid’i tekrar
ederek devam etmesi lazæm geldiåine iñaret için, bu ayette
Kelime-i Tevhid tekrar zikrolunmuñ ve Hz. Æsa’næn uluhiyyetini
itikad eden Nasara’næn bu babdaki inançlaræ reddedilmiñtir.
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Çünkü, surenin bidayetinde beyan edildiåi vechiyle Necran’dan
gelen Nasara taifesi Hz. Æsa’næn hâñâ uluhiyyetini iddia
etmiñlerdi. Ayet-i kerime de onlaræ red için nazil olunca, onlara:
„Hz. Æsa’næn ulûhiyyetini iddia ediyorsunuz ama, Allah’æn
kendisi, melekleri ve ilim adamlaræ ulûhiyyetin ancak
Vacibü’l-Vücud olan Allah’a mahsus olduåuna ñehadet
etmektedirler,“ demektir.
Ñehadetin en büyüåü Tevhid’e, yani Allah’æn birliåine
ñehadettir. Çünkü, ñehadetin azameti iki ñeye baålædær. Birincisi
ñehadet olunan meselenin büyüklüåü ile, ikincisi ise ñahidin
azametiyledir; büyüklüåü iledir. Burada mesele; hak olan
akaidin üssülesasæ olan Tevhid’dir. Ve ñahid ise, cümle âlemin
Haliki ve sahibi olan Allahü Teala’dær. Ñu halde meseleler içinde
„Tevhid“den daha büyük mesele ve ñahitler içinde Allah’dan
daha büyük ñahid düñünülebilir mi? O halde Allahü Zülcelâl’æn
Tevhid’e ñehadetinden daha büyük bir ñehadet olur mu?
Binaenaleyh, gerek namazda ve gerek sair ibadette ve ibadetin
haricinde vahdaniyyete, yani Allah’æn birliåine ñehadet vacib
kælænmæñ ve ibadetlerin en büyüåü sayælmæñtær.
Evet; bañta Allahü Azimüñsan, melekler ve ilim adamlaræ olmak
üzere herñey Allah birliåinin, azamet ve kudretinin ñahitleri ve
isbatçælarædær. Ñöyle ki:
Akæl sahibi olan sizler; Kâinata ve kâinat arasændaki nizam ve
ahenge baktæåænæz zaman bir plan ve bir ilmin vücudunu
göreceksiniz. Düzgün bir plan ve bu plana göre düzgün bir
uygulama!.. Herñey yerli yerinde, ne eksiåi var ne de noksanæ;
tastamam!..
Demek oluyor ki, bütün bir kâinatta bir ilim hâkim; ilimsiz bu
iñler olamaz, ilmî eserler birbirini takib ediyor, sayæsæz ve
fevkâlade!..
Mâlum olan bir gerçektir ki, „Ælim“ bir sæfattær, bir vasæftær ve
arazdær. Ve yine bilinen bir gerçektir ki, sæfat mevsufsuz, araz
zatsæz varlæåænæ muhafaza edemez ve ayakta duramaz. Öyle
ise kâinatta bir âlim var ve kâinata hakim!.. Æñte o âlim kim?
O’nu bilmek ve O’na layæk bir isim vermek gerekir. O’na layæk
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bir isim ise isimlerin en güzeli „Allah“ ismidir.
Önemine binaen bir daha özetliyorum:
Kâinata bakæñ, insanæ kâinatta bir ilmin varlæåæna, ilmin varlæåæ
da âlimin varlæåæna götürür. Âlim ise bütün peygamberlerin de
ve onlara gelen bütün kitaplaræn da bildirdiåi ve müttefiken haber
verdiåi gibi, „Allah“tær.
Kiñi, insansa ve insanî vasæflara sahipse ne kâinat varlæåænæ
inkâr edebilir ne de kâinat üzerindeki birbirini takib eden
mukaddimeleri ve mukaddimelerin verdiåi kesin neticeyi, yani
Allah varlæåænæ ve birliåini inkâr etme yoluna gidemez. Ñayet
gidiyorsa o, ya insanlæåænæ kaybetmiñtir ya da inadæna mahkûm
olmuñtur. Kur’an ñöyle der:
„De ki: O, Allah’tær. Allah Samed’dir, yani herñey ona
muhtaçtær ve fakat O, hiçbir ñeye muhtaç deåildir.
Doåurmamæñtær, doåurulmamæñtær ve hiçbir ñey O’na denk
olamaz (eñ ve emsal olamaz).“ (Æhlas suresi meaIen)
Tevhid akidesi:
Kur'an-æ Kerim birçok ayetlerinde Tevhid'i, Tevhid inancænæ en
açæk ve en güzel ñekilde anlatmæñ ve insanæn önüne sermiñ ve
sergilemiñtir. Bazæ ayetlerinde uzun uzun anlatmæñ, bazæ
ayetlerinde ise kæsa kæsa hülâsa etmiñtir. Bir „Ayet’el-Kürsü“yü
okuyun, bir Hañir Suresi’nin son üç ayetini okuyun! Bu ve
benzeri ayetlerde Rabb’üIâlemin Hazretleri yüksek sæfat ve
güzel isimleriyle uzun uzun tavsif edilip anlatælærken, bir de „Æhlas“
suresini, Ali Æmran’æn ñehadet ayetini ve benzeri ayetleri gözden
geçirin! Göreceksiniz ki, Mevla-yi Müteâl; kæsa kæsa cümlelerle
ve veciz ifadelerle tavsif ve târif olunmuñtur. Bu giriñten sonra
„Æhlas“ suresini gözden geçirelim:
Æsimleri:
Fatiha suresinin birçok isimleri olduåu ve bu isimlere
müsemmalaræ da uyduåu gibi, bu surenin de birçok isimleri
vardær ve müsemmalaræ olan bu surede o isimlere tæpa tæp uyduåu
ortaya çækacaktær.
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Æhlas suresi:
Æhlas demek, mâlum, genelde birñeyi yabancæ unsurlarændan
ayæklæyarak saflañtærmak, süzülmüñ hale getirmek gibi manalara
gelir. Bu sure-i celile ise, Æslam dininin üssülesasæ olan Tevhid’i
en halis ve en güzel surette ifade ettiåi için buna „Æhlas“ dendiåi
gibi, „Esas“ ismi de verilmiñtir. Receb’in Kâ’b’den rivayet ettikleri
bir hadise göre yerler ve gökler bu sure üzerine kurulmuñtur.
Bu haber aklen dahi, hilafæna ihtimal olmayan bir hakikattær.
Zira; zatænda vücudu vacib, mutlak mânada kemali cami,
ihtiyaçdan, eñi ve benzeri olmaktan münezzeh bir varlæk
olmasaydæ, hiçbir ñey olmazdæ ve olamazdæ. Hisde ve akælda
birbirleriyle birleñtikleri görülüp duran bütün gökleri ve yerleri
ile kâinat hep O’nun varlæåænæ ve birliåini bildiren ayet ve delil
olarak yaratælmæñ ve bu surenin mazmunu üzerine kurulmuñtur.
Bundan dolayæ bu sureye „Tevhid suresi, Tefrid suresi, Tecrit
suresi, Necat suresi, Velayet suresi, Mârifet suresi“ dahi
denilmiñtir. Çünkü, bu surenin manasænæn bilinmesiyle Allah
tanænmæñ olur. Bir adam namaz kælmæñ ve bu sureyi okumuñtu.
Peygamber (s.a.v.), bu zat hakkænda ñöyle buyurmuñ: „Bu
Rabb’ini tanæmæñ ârif bir kul!“ diye haberde varid olmuñtur.
Sure-i Cemal:
Bu surenin bir ismi de Sure-i Cemal’dir. Cemal, güzel demektir.
Bu surede geçen „Bir ’dir, Samed’dir, doåmamæñtær,
doåurulmamæñtær, O’na hiç bir ñey denk olamaz“ gibi vasæflar
en güzel ve en yüce vasæflardær.
Sure-i Nisbe:
Bu sureye Sure-i Nisbe ismi de verilmiñtir. Çünkü Tirmizi’de
kaydedilen bir hadise göre bir gün müñrikler Efendimiz’e ñöyle
demiñlerdi: Ya Muhammed! Bize Rabb’inin nesebini söyle,
demeleri üzerine bu sure nazil olmuñtur. Bu sure-i celile’yle
Allahü Teala’næn, soydan ve nesebten uzak ve münezzeh
olduåu bildirmiñ ve beyan etmiñtir.
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Nefy suresi:
„Doåmamæñtær, doåurulmamæñtær“ mealindeki cümlelerle bu
sure-i celile Allah hakkænda nesebi nefy etmektedir. Yani Allahü
Teala’næn ne soyu vardær ne de nesli; O, doåmaktan da
doåurulmaktan da münezzeh ve müberradær.
Samed ve muavize suresi:
Abdullah b. Üneys anlatær: Allah Resulü (s.a.v.), göåsüme elini
koydu da bana „De!“ dedi. Ben ne diyeceåimi bilmedim. Sonra
o: „De ki, Allah birdir,“ buyurdu. Söyledim ve bitirdim. Sonra
tavsiyesi üzerine „Felak“ suresini, daha sonra „Nas“ suresini
okudum ve bitirdim. Bunun üzerine buyurdu ki, „Æñte böyle
teavvüz et, (yani bu sureleri okumak suretiyle AIlâh’a
sæåænæn)! Teavvüz edenlerin hiç biri bunlar gibisiyle tecavüz
etmemiñtir.“ (Nesei, Bezzar ve Æbn-i Merduye)
Mania suresi:
Kabir sækæntælaræna mani olduåu için bu sureye „Mania suresi“
ismi de verilmiñtir. (Æbn-i Abbas)
Mahzar suresi:
Okunduåunda melekler hazær olduklarændan bu sureye
„Mahzar“ ismi de verilmiñtir.
Beraet suresi:
Ænsanæ ñirkten beri kældæåæ için bu sureye „Beraet“ suresi ismi
de verilmiñtir.
Müzekkir suresi:
Halis Tevhid’i insana hatærlattæåæ ve tezkir ettiåi için „Müzekkir“
suresi ismi verilmiñtir.
Nur suresi:
Bir hadis-i ñerif’te: „Herñeyin bir nuru vardær. Kur’an’æn nuru
da „Allah birdir“ mealiyle bañlayan suredir“ diye vârit
olmuñtur.
Æhlaseteyn ve mükâñefeteyn:
Bu surenin tazammün ettiåi „Tevhid“ olmayænca iman sahih
olamæyacaåæ için, „Æman suresi“ de denmiñ ve „Kâfirun suresi
ile bu sure Tevhid babænda manen birbirlerine baålæ olduklaræ
için bu iki sureye birden „Æhlaseyn, Mükâñefeteyn“ isimleri de
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verilmiñtir.
Surenin nüzul sebepleri:
Æki sebep rivayet edilmektedir. Bunlardan biri müñriklerin ñu
suali: „Ya Muhammed! Rabb’inin nesebini bize anlat!“ dediler.
Diåer bir rivayette de, „Rabb’inden bize haber ver, Rabb’ini
bize vasf ve târif et; O nedir ve nedendir? Yani mahiyyeti nedir,
faslæ nedir?..“ dediler. Bunun üzerine bu sure-i celile geldi ve
onlara gereken cevabæ verdi.
Ækincisi Yehûd’Iaræn suali:
Peygamber’e yahudilerden bir cemaat geldi ve dediIer ki,
„Mahlukâtæ Allah yarattæ, ya Allah’æ kim yarattæ?“ Bu sual
karñæsænda Hz. Muhammed gazablandæ ve gazabændan yüzü
kæzardæ ve onlara ñiddetle çækæñtæ, derken Cebrail Aleyhisselam
geldi, onu teskin etti ve ona: „Cenahænæ üzerinde tut,“ yani „Sakin
ol, Ya Muhammed!“ dedi. Allah’tan suallerine cevap geldi. Dedi
ki:
„De ki: O, Allah’tær, Allah Samed’dir, doåmamæñtær,
doåurulmamæñtær, O’na hiç bir kimse eñ ve emsal olamaz.“
Resulullah, bunu onlara okuyunca da onlar bize Rabb’ini
vasfet, O’nun hilkati nasæl, pazusu nasæl, kolu nasæl, dediler. Bu
sefer de Allah Resulü evvelkinden daha fazla gazablandæ. Yine
Cibril geldi ve evvelki gibi söyledi ve suallerinin cevabænæ ñöyle
getirdi:
„Onlar Allah’æ hakkæyle takdir edemediler. Halbuki kæyamet
günü, yeryüzü tamamen O’nun tasarrufundadær. Gökler de
O’nun kudretiyle dürülmüñtür. O, onlaræn ortak
koñtuklarændan uzak ve yücedir.“ (Zümer, 67)
Razi’nin nakline göre; üçüncü bir rivayet de bu surenin geliñine
Nasara’næn suali sebep olmuñtur. Ata b. Abbas’tan ñöyle rivayet
edilmiñtir:
Necran heyeti geldiåinde dediler ki: „Bize Rabb’ini vasfet. O,
ne ñeydir, ne cevherdendir?“ Resulullah: „Rabb’im, bir ñeyden
deåildir, O, eñyanæn halikidir!“ dedi. Æñte bunun üzerine „Æhlas
suresi“ nazil oldu. Onlar, O vahid, yani bir, sen de vahidsin,
dediler. Resulullah, „O’nun misli hiç bir ñey yoktur“ diye
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buyurdu. Onlar: „Bize sæfatænæ arttær,“ dediler. „Allah
Samed’dir“ dedi. „Samed nedir?“ dediler. Allah Resulü:
„Halkæn, bütün ihtiyaçlarænda kendisine müracaat
ettikleridir,“ dedi. Onlar „Artær“ dediler. Allah Resulü „O,
Meryem gibi doåurmuñ deåil, Æsa gibi de doåurulmuñ deåil
ve O’na hiçbir ñey denk olamaz,“ cevabænæ verdi.
Mekkî ve Medenî oluñu:
Allahü Azimüññan hakkænda acz, ihtiyaç, ñirket gibi bir eksiklik
tasavvur etmek, demek olan neseb veya mahlukluk sualini
sormak, uluhiyyetin, tenasül ve tevalüdüne kail olan bilumum
müñriklerin adeti olduåundan bu sure Allah’a veled veya valid,
eñ veya nazir veya herhangi bir ihtiyaç isnad eden cüz’î, küllî,
açæk veya gizli her türlü ñirk erbabænæn hepsini reddeden ve
Allah’æ hak sæfatæyla tenzih ederek vasæf ve târif eyleyen en güzel
bir cevap olduåunda ñüphe yoktur. Bilinen bir keyfiyyettir ki,
nüzulüne sebep olan saillerin hususiyyeti, cevabæn umum ve
ñümulüne mani olacak deåildir. Böyle nesih cereyani muhtemel
olmayan ayet ve surelerde tarihin ve zamanæn da bir hükmü
olamæyacaåændan nüzul sebebinin Mekkî veya Medenî
olmasænæn bilinmesinin de hüküm nokta-i nazarændan hiç bir
farkæ yoktur. Binaenaleyh, Nasara’næn teslisini de bu sure red
olduåunda da ñüphe yoktur.
(Â •) kelimesinin terkipteki yerinden ziyade mercii nedir, yani
nereye raci’dir, ñeklindeki sualin üzerinde duralæm:
Bir kere bu zamirin mercii surede geçmemektedir. Öyle ise
bu zamir neyin yerini tutmaktadær?
1- Mercii sualde:
Nüzul sebebinde de görüleceåi üzere bu zamirin mercii sualde
geçmektedir. O ise Allah’tær. Yani Allah’tan, Allah’æn zat ve
sæfatlarændan sorulmakta, verilen cevaplar ise zamirle
bañlamaktadær. Bu zamirin haberi „Allah“ ismi geldiåinden bu
terkib evvel emirde ibham içinde mâlumiyyet, mâlumiyyet içinde
ibham ifade eden mâlumiyyet anlatan bu zamirin mercii dikkat
çekicidir. Bundan dolayæ muhatablaræn haline göre bu babda
ñu vecihler zikredilmiñtir:
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Allah Teala’næn zatæna:
Evvel ve ahir herñey üzerinde hazirü nazir ñahid olan Allah
Teala’næn zatæna raci olmasædær. Nitekim Æbn-i Sina bu surenin
tefsirinde bu zamir Allah Teala’næn mertebe-i zatænda ancak „Â •"
yani „O“ demekten bañka herhangi bir vechiyle idrâk ve ifade
olunamæyacaåæna iñaret olduåunu söylemiñtir. Yani kendisini
ancak kendisi bilen, zatænæ akællaræn idraki kabil olmadæåændan
dolayæ mertebe-i zatænda ancak „O“ demekle târif edilebilecek
olan Vacibü’I-Vücud Hak Teala’næn zatæ ve hüviyeti demektir.
Üç makam:
Fahri Razi de demiñtir ki, burada üç lafæz var: „¬ŠZ ä¾šZÂ•" yani;
O, Allah, bir. Bunlardan her biri tâlibinin makamlarændan bir
makama iñarettir.
Birinci makam; mukarrebin makamædær ki, Allah’a gidenlerin
makamænæn en yükseåidir. Bunlar ki, eñyanæn min haysü hiye
hiye mahiyet ve hakikatlaræna bakmæñlar, Allah’tan bañka mevcut
görmemiñIerdir. Çünkü, lizatihi vücudu vacib olan ancak Hak
Teala’dær. Maadasæ lizatihi mümkündür. Lizatihi mümkün olan
da min haysü hüve hüve bakælænca mâdumdur, yani yok
hükmündedir. Onun için onlar akæl gözleriyle Hak Teala’dan
bañka varlæk görmezler. Burada ince bir noktaya iñaret edelim:
„Vahdetcilik; yani vahdet-i vücud“ ismi altænda bir cereyan var.
O da mümkinattan ibaret olan âlemi, Vacibü’I-Vücud görmek
isteyen panteistlerin küfür ve ilhadæna düñmekten sakænmalædær.
Mümkinât varlæk âlemine gelmek için illete muhtaçtær, yani varlæåæ
kendisinden olmayan ñeyler, haddizatænda kendine kalænca yok
demektir. Ehl-i Hakk’æn kabul ettiåi vahdet-i vücudculuk budur.
Yoksa panteist felsefecilerin zannettiåi gibi deåildir. Onlar derler
ki, kâinat bütünüyle AIlâh’æn varlæåænæn çeñitli görünüñleridir. Bu
görüñ yanIæñtær; Æslam’æn naslaræna aykærædær. Çünkü, Allah haliktir,
kâinat ise mahluktur.
Æhlas suresindeki (Â •) huve iñareti mutlaktær. Fakat iñaret
mutlak olsa da müñarünileyh, yani kendisine iñaret olunan
muayyen olunca, o mutlak o muayyene masruftur. Bu itibarla,
o mukarrebin nazarænda „Hüve“ denilince Hak Sübhanehu’ya
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iñaret olur. Yani hüve demek, Allah, demektir. Daha bañka bir
ifade ile „O“ demek, onlar için irfân-i tam, yani Mârifetullah’æn
husule gelmesi için kâfidir.
Bu iki anlayæña göre „Hüve“ kelimesi Allah Teala’næn ismine
deåil, zatæna racidir demek olur.
Fakat ister ismine raci olsun ister zatæna raci olsun, bu „Hüve“
mübtedasænæn haberi Allah kelimesi, ehad kelimesi de haber
bâ’de haberdir. Mana ñöyle olur: „O, Allah’tær, ehaddir.“
Ve netice:
„Hüve“ denilmekle mutlak bir varlæk ifade edilmiñ olduåu için
mümkinâtæ, yani mahlukâtæ haddizatænda varlæk görmeyen ve
hakiki varlæk olarak yalnæz kendi zatændan bañka bir illete muhtaç
olmayæp, kendisi bizatihi ve lizatihi varlæåænæ iktiza eden ve bir
an için bile yokluåunu farz etmek mümteni olan Vacibü’I-Vücud
bir hak zatæ tanæyanlara karñæ „O“ demekle bir târif yapælmæñ olur.
Ækinci makam: Bu makam „Ashab-æ yemin“ makamædær ki,
bunlar hakkæ mevcut tanærlar, halkæ da mevcud tanærlar. Bunun
için bunlaræn nazârænda mevcudatta ister istemez çokluk hasæl
olmuñtur: Bir Vacibü’I-Vücud ki, yok olmasæ düñünülmiyen, ezeli
ve ebedi bulunan Allah varlæåæ; bir de yok iken var olan, var
iken de yok olabilecek olan kâinat varlæåæ ve çokluåu.
Bu itibarla, „Hüve“ zamiri bu çokluåa raci olamaz. Çünkü
„Hüve“ kelimesi müfred, bunlar ise çokluk. Hakkæ halktan ayært
edecek bir mümeyyiz lazæmdær. Bu makam sahipleri hakkæn zatænæ
anlamak için „Hüve“ lafzæna muhtaçtærlar. Æñte bunlar için „O
Allah’tær“ denilmiñtir. Çünkü, herñey O’na muhtaç ve fakat O,
hiç bir ñeye muhtaç deåildir.
Üçüncü makam:
Ashab-æ Ñimal’in makamædær ki, bu makam añaåæ bir makamdær.
Bunlar Vacibü’l-Vücud’un, yani ilâhæn birden fazla olmasænæ caiz
görürler. Æñte bunlaræ red ve sözlerini ibtal için „¬ŠZ ä¾šZÂÁ¾–" yani
birdir diye de tasrih edilerek „De ki: O, Allah birdir“ denilmiñtir.
Zamir-i Ñan:
Bu zamirde diåer bir vecih de ñan zamiri oluñudur. Evvelen
mübhem, saniyen beyan edilen ifadede bir özellik vardær ki, o
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da gelecek hükmün önemine iñaret eder. Demek ki, „O ñan,
Allah birliåi“ kaziyyesinden ibarettir. Yani, „O, Allah“ celâl
ve cemâl bütün kemâl sæfatlaræyla varlæk ve ulûhiyyet kendisinin
hakkæ, yani bihakkæn mâbud olan, aynæ zamanda „Ehad“dir, yani
ikincisi olmayan tek birdir. Evvel ve ahir ñirkten münezzeh,
kendisine hiç birñey benzemiyen yegâne birdir.
Amenna ve saddakna!
„Vahid ve ehad“ kelimeleri:
Ebülbeka, külliyatænda der ki: Ehad kelimesi vâhid manasænda
da kullanælær. Bununla beraber aralarænda bazæ farklar vardær.
Ebülbeka devam ederek der ki, „Æki vecihten her birine göre de
ehad ile murad olunan vahid, her yönüyle vahiddir. Çünkü,
ehadiyyet; gerek adedi, gerek terkibi ve gerekse tahsili teaddüt
nev’ilerinin hepsinden uzaktær. Nisbî olan kesret-i vucudiyyenin
ehadiyyete zatta kaybolur. Yani ehadiyyet aranmaz. Onun için
tenzih makamænda ehad vahide tercih olunur. Zira vahidiyyet,
adedi teaddüdün intifasændan ibarettir. Kesret-i ayniyye
vahidiyyette de müntefi olursa da onda kesret-i nisbiyye teakkul
edilir. Bunu ñöyle de izah etmiñlerdir:
„Vahid, muttelif mertebelerde birliklere söylenebilir. Ehad ise
onun ekmelidir. Mutlak, müñekkik olduåu zaman, kemaline
masruf olacaåændan burada ehadæ vahid diye tefsir edenlerin
muradæ da daha ziyadesi, daha ekmeli mümkün olmayan
vahdetle muttasæf vahid demek olduåu anlañælmak lazæm gelir.“
Bu münasebetle burada vahdet, birlik mefhumiyle vahid
lafzænæn manalarændan da biraz bahsetmek iktiza eder:
Æbn-i Sina’næn Ñifa’sænda ve Ñerh-i Mevakæf’ta ve sairede tafsil
ve beyan olunduåu üzere vahdet, vücude müsavi, yani
mefhumda deåil, hamilde müsavi olur. Herhangi bir vahdeti
olan, ficümle mevcuttur. Ve her mevcudun bir vahdeti vardær.
Hatta kesirin bile. Bir çok seyler bir mahiyette birleñerek bir
mevcud olur. Mesela: Bir on, onlaræn biridir. Ve böyle olmasæ
vahdet ile kesretin tekabüllerine mani olmaz. Zira bir ñeye aynæ
haysiyetle aræz olmuñ deåillerdir. Aralarændaki o tesaviden dolayæ
vahdeti, vücudun kendisi zannedenler olmuñtur. Halbuki doåru
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deåildir. Bir cismi parçalamak, birliåini yok etmek olsa da
varlæåænæ yok etmek olmaz. Kezalik çoåa, çok olduåu haysiyetten
var denilir de bir denilmez. Vahdet ile vücud, hüve hüvesine
mefhumda deåil, mevzuda birleñirler. Vahdet mahiyetinde aynæ
deåildir. Vahdet, mahiyet üzerine zaid bir mefhumdur. Onun
için mahiyet vahdeti de kesreti de kabil olur. Ve vahdet kesretten
evveldir. Vahdeti ñöyle târif etmiñtir:
„Ñeyin, hakikatta kendisine müñareket eder iñlerde inkisam
etmez olmasædær. Gerek nokta gibi hiç inkisam etmesin, gerekse
a’zasæna mükasirn zeyid gibi, hakikatæna muhalif a’zaya inkisam
etsin. Kesreti de ñöyle târif etmiñlerdir:
„Ñeyin hakikatænda müñarik olur umura inkisam eder
haysiyette olmasædær.“ Mamafih vahdet, ñeyin inkisam etmez
olmasæ haysiyeti, kesret ise inkæsam eder olmasæ demektir ki,
bu târif daha uygundur.“
Bu suretle vahdetin mertebeleri olduåu gibi, vahid denilen
ñeyin vahdetle ittisafæ da zatî ve arazî kæsæmlaræna ayrælær. Vahidin
kesire tekabülü de zatî deåil arazîdir. Bundan dolayæ bir ñey,
bir cihetten vahid iken diåer cihetten kesir olabilir. Ancak vahid
olduåu cihetten kesir olmaz.
Ñimdi vahid cüz’iyyata hiç inkisam etmezse, yani tasavvuru
çoåa hamledilmesine mani olursa o, ñahsi vahiddir. Tasavvuru
ñirkete mani olmaz da cüziyyata inkisam edebilirse (Hayvan
kelimesi gibi ki, bir çok kæsæmlara ayrælær; ata, katæra, deveye...)
o, gayri ñahsî vahiddir. Ñahsi vahid hiç inkæsamæ kabul etmezse,
yani cüzîlere munkasæm olmadæåæ gibi, cüzlere de ayrælmazsa,
iñte o vahid-i hakikidir. Onun inkæsam etmez olmaktan bañka
bir mefhumu yoktur. Æñte o vahdetin kendisidir. Eåer ondan
bañka da bir mefhumu varsa ya bir vaz’i vardær, ya yoktur. Eåer
bir vaz’i varsa, yani iñareti hissiyyeyi kabil ise noktadær. Vaz’i
yoksa o mufaræktær. Yani yalnæz iñaret-i akliyyi kabil mücerreddir.
(Bizim: Ene, ben, o, diye ifade edebildiåimiz duygumuz gibi.)
Ve eåer ñahsî vahid, cüz’iyyata inkæsam etmemekle beraber
miktaræ, eczaya inkæsamæ kabul ederse, o ecza ya birbirine
müñabihtir, ya muhaliftir. Müñabih ise, o da bilictima vahiddir.
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Bir aåaç gibi.
Gayr-i ñahsî vahide gelince: Ki, o bir cihetten vahid, diåer
cihetten kesirdir. Onun vahdet-i ciheti, ya zatîsidir, yani o
kesretlerin mahiyetlerinden haric deåildir, yahut arazîdir,
mahiyetten harictir. Eåer zatî ise o zatæ ya mahiyetinin tamamædær
ki, bu, nev’en vahiddir, ya mahiyetinin cüz’üdür: Bu cüz,
tamamen müñterek ise, cinsen vahiddir. Deåil ise faslæyla
vahiddir. Ve eåer cihetæ vahdet, aræz ise, vahdet arazîdir, yani
vahid bilarazdær. Bu aræz, o kesretlere ya teb’an mevzu olur.
Gülen ile aålayan insanlækta birdir gibi. Veya mahmul olur:
Pamuk ve kar beyazlækta birdir gibi. Evvelkine vahid bilmevzu,
ikinciye vahid bilmahmul denir ve eåer vahdet ciheti ne zatî ne
de arazî olmazsa, ona da vahid bin-nisbe denilir veya bilmünesibe denilir. Ki, nefsin bedene nisbeti, melikin medineye
nisbetidir, denilmesi böyledir. Bu iki nisbet tedbir mânasæ
itibariyle birdir, demek olur. Tedbir ise nisbetin mahmulü deåil,
nefsin ve melikin aræzîdær.
Bunlar anlañældæktan sonra, vahidin bu akñama itlakæ
alesseviyye deåil, teñkik ile olduåu ve vahid denilmeye
hangisinin daha evlâ olacaåæ da anlañælmæñ olur ki, ñahsî vahid,
nev’iyle vahidden evlâ, o cinsiyle vahidden evlâ, o faslæyla
vahidden evlâ. Æñte böyle zatæsiyle vahid, emr-i aræzî ile vahidde
evlâ, o da binnisbe vahidden evlâdær. Ñahsî vahid aksamændan
da hiç inkisam kabul etmeyen hakikî vahid, bivechin mâ inkisam
kabul edenden evlâdær. Demek ki, vahidler, hakikatlaræ ile
muhteliftirler. Vucudat-i hassa, hakikatleri muhtelif olmakla
beraber, mutlak vucud mefhumunda arazî olarak mevcud diye
iñtirak ettikleri gibi, vahdet mefhumunda da arazî olarak vahid
diye iñtirak etmiñ olurlar. Onun için vahidlerin her hükmünde
iñtiraklaræ lazæm gelmez. Vucudisi de vardær. Ætibarisi de vardær,
mahiyet üzere zaid olanæ da vardær, nefs-i mahiyet olanæ da vardær.
Cüz’î mahiyet olanæ da vardær. Sir ahkâmda da böyledir. Mesela:
Bazæsænda cevher, diåer bazæsænda araz olabilir. Bunlar kolay
anlañæIabilmek için gayr-i ñahsæn envaæna göre isimler verilmiñtir.
Ñöyle ki: Nevi’de olan vahdete mümaselet, cinste olan vahdete
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mücaneset, keyfiyyette olan vahdete müñahebet, kemiyette
olan vahdete müsavat, ñekilde olan vahdete müñakelet, vazi’de
olan vahdete müvazaat ve muhazat, etrafta olan vahdete
mutabakat, nisbette olan vahdete münasebet denilmiñtir.
Bunlar hep aded ile alakadar olan vahidlerdir. Kezalik; ñahsî
vahidde bunlardan biri veya bir kaçæ iIe adede dahil olabilir.
Mesela: Bir misli veya neziri onun gibi bir ñahæs daha bulunarak
ikisi bir küllün birer cüz’ü veya bir küllinin birer cüz’îleri olabilirler.
Misli olmayan vahide ferd, mütevahhid, vahid denilir ki, bizim;
tek, biricik, yegâne dediåimizdir.
Mesela: Bizim âlemimizde arz (yer) tek, ay tek, güneñ tektir,
ferddirler. Bununla beraber teklikleri de izafîdir, yani her cihetle
tek deåillerdir. Mesela: Cisim olmakta, kürevî olmakta ferd
deåillerdir. Sonra misilleri de mümkündür. Eñhasa, cüz’iyyata
ferd itlak ediñimiz de ferdiyetin, tam manasæyla her cihetten
deåil, temayüz ettikleri birer vecih itibaræyle izafî ve imkânîdir.
Bu vecih iledir ki, ferdde birçok kæymetler toplanæp birleñerek
hakkæn vechinin birliåine bir ayet olurlar ki, biz onu, sade (ben,
sen, o) diyerek duyduåumuz birlik ñuurlarænæn delaletiyle
kesretler içinden seçer ve nihayet adet fikrini de silerek, bütün
o kesretlerin kæymetleri kendisinde tenzih-i tam ile birleñen hakiki
ferd ñuuruna ereriz ki, iñte o vakit:
„Agâh olun, ancak zikrullah ile gönüller mütmein olur!“, „Bütün
iñler O’na döndürülecektir.“ „Bizim iñimiz, bañka deåil, lemh-i
basar gibi tektir,“ særræ tecelli eder. Ve iñte o, bütün kesretler
kendisinde müstehlek olup bütün kæymetler kendisinde birleñen,
bütün varlæåæ tutan, ezelî ve ebedî, vucudî dâim kendisinin olup
bir ikincisini farz etmek bile tenakuz olan O tek vahid duygusu,
hakiki ferd duygusudur, ehad duygusudur. Bu nefy edilince,
her ñey nefy edilmiñ olur. Yukaræda beyan olunduåu üzere,
„Ehad“ nefiyde umum ifade eder denilmekle de bu mâna
anlañælmæñtær. „Lâ ehade“ demek hiçbir ñey yok demektir. Onun
için mâadanæn cemisini nefyeden tam mânasæyla teklik, hakiki
infirad mefhumu düñünülmeden vahid demekle „Ehad“ ifade
edilmiñ olmaz. Nitekim Raåæb de ñöyle demiñtir:
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„Vahdet, infiraddær. Vahid de hakikatta asla cüz’ü olmayan
ñeydir. Sonra her varlæåa itlak olunmuñtur. Adetlerden
herhangisi olsa, ona vahid demek sahih olur; bir on, bir yüz,
bir bin denilir.
O halde vahid, lafz-æ müñterektir. Altæ vecih üzere kullanælær:
Birincisi: Cinste veya nevi’de vahid olanædær. Ænsan ve feres
(at) cinste vahiddir. Zeyid ve Amir nevi’de vahiddir, dememiz
gibi.
Ækincisi: Ættisal ile vahid olandær. Ya hilkaten: Ñahs-i vahid, yani
tek ñahæs demek gibi. Veya sænaat ve æstælah cihetindeki: Hirfeti vahid, yani tek sanat, demek gibi.
Üçüncüsü: Naziri olmadæåæ için vâhid olandær. Ya hilkatteki:
Ñems vahiddir, demek gibi. Veya fazilet davasændaki: Fülan
asræn vahididir, demek gibi. Ve biricik dokunmuñ demek gibi.
Dördüncüsü: Parçalanmadæåæ için, vahid denilir. Ya
küçüklüåünden dolayæ toz gibi veya salebetinden dolayæ elmas
gæbi.
Beñincisi: Mebde’ içindir. Ya adedin mebdei için vahid, isneyn
gibi veya hattæn mebdei için, nokta-i vahide gibi. Ve bütün
bunlarda vâhdet, aræzîdir.
Altæncæsæ: Allah Teala’næn vasfæ olduåunda vâhidin manasæna
gelince tecezzî de tekessür de sahih olmayan, demektir. Ve
bu vahdetin sübutundan dolayæ „Allah, eñsiz ve bir olarak
zikredildiåinde onlaræn kalbleri tiksinir. Fakat O’ndan bañka
tapændæklaræ anældæåæ vakit ise sevinirler,“ (Zümer, 45)
buyrulmuñtur ki, vâhid, münferid (tek, yalnæz) demektir.
Hülâsa:
Yukaræda da görüldüåü üzere, „Vâhid’le Allah’æn gayri de tavsif
edilir. Fakat „Ehad“ ile Allah’tan bañkasæ sæfatlanamaz.
EHAD ÆLE VAHÆD ARASINDAKÆ FARK:
Ebülbekâ külliyatænda da hülâsâ olarak ñöyle der:
„Vahdet itlak olunur ve onunla tecezzi ve inkisam bulunmamak
murad olunur. Bu manada vahid çok kullanælær. Bazen de vahdet,
teaddüt ve kesretin mukabiline ætlak olunur. Bu manaca da
„Ehad“ ve „Ferd“ çok zikredilir.
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Vahidin iki manasæ vardær: Birisi vahdet kendisiyle kaim olandær.
Bu manaca vahid, inkæsam ve tecezzi kabul etmiyendir.
Ækincisi de zatænda naziri, ef’al ve sæfatænda ñebihi olmæyandær.
Vücutta bu iki mananæn ikisiyle de hakikaten ittisaf eden Allah
Teala’dan bañka yoktur. Çünkü, mevcudattan cevher-i ferd gibi,
tecezzi etmiyende misline ve emsaline munzam olabilir. Arñ
ve kürsi gibi, nazirî olmæyan ve ñems ve kamer gibi nev’i ñahsæna
munhasær bulunanlaræn hepsine nazir isbatæ mümkündür. Fakat
Bari Teala’næn tecezzi ve inkæsamæ muhaldir ve O’nun misli de
yoktur, ñebihi de yoktur. Ve Tevhid’in üç mertebesi vardær:
Birincisi, tevhid-i zat mertebesidir. Bu istihlâk makamædær. Yani
fenafillah makamædær ki, AIlâh’tan bañka mevcut yoktur. (Var
zannedilenin hepsi fani olur da yalnæz tek Allah mevcut kalær.)
„Lâ mevcude illallah“ bunun bir ifadesidir.
Ækincisi tevhid-i sæfat mertebesidir ki, müteferrik olan her
kudreti, O’nun kudret-i ñamilesinde ve her ilmi O’nun ilm-i
kâmilinde muzmahil görmek ve hatta her kemali O’nun
kemalinin envarændan bir lem’a görmektir.
Üçüncüsü tevhid-i ef’al mertebesidir ki, bu da vücudda
Allah’tan bañka müessir yok olduåu ilmelyakîn veya aynelyakîn
tahakkuk etmektir.
Velhasæl, ehadiyyet; eblaå ve ekmel olduåu, yani vahid
denilebilenlerin hepsine ehad denilemiyeceåi için ehadi vahid
ile tefsir edenlerin de muradæ üzerinde çokluk veya zam ile
aded tasavvur olunabilen vahidlerin biri demek olmayæp en
kâmil ve tam manasæyla hakiki vahid demek olduåunu anlamak
iktiza eyler ki, bu, bütün manasæyla bir ve eñi olmayan tek demek
olur. Onun için bazæ büyükler bunu ñöyle tefsir etmiñlerdir: Zatæ,
haricen ve zihnen terkib ve taaddüdden ve bunlaræn istilzam
eyleyen cismiyyet gibi, tehayyüz gibi ve hakikatinde ve
hakikatinin uluhiyyeti iktiza eyleyen, vücub-i vücud, kudret-i
zatiyye, hikmet-i tamme vesair havassænda müñterekât gibi
ñaibelerden münezzeh olan vahid. Bu ifade Æbn-i Sina’næn bu
sure-i celile’ye olan tefsirinden muktebes ve nefy-i sæfat
tevehhümünü def için bir ihtar mahiyyetindedir.
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Æbn-i Sina demiñtir ki, „Ehad“, Allah Teala’næn her yönüyle vahid
olduåuna ve O’nda asla kesret (çokluk) bulunmadæåæna delalet
eder:
Ne kesret-i maneviyyeki, mukavvimat ve ecnas ve fusul (yani
bir had teñkil edecek ecza-i mahmule) kesreti ve madde ve
suret gibi aklen mütemayiz ecza-i hariciyye (yani ecza-i gayri
mahmule) kesretine ne de cisim gibi, bilkuvve veya bilfiil gibi
diye ayrælan kesret-i hissiyye yoktur. Ve bu, Allahü Sübhanehü
ve Teala’næn Zat-æ Vech-i Kerim’ine layæktær. Öte taraftan vahdeti kâmileye nakæsa olacak olan cins ve fasæl, madde ve suret,
araz ve eb’az, a’za, eñkâl ve elvan ve sair hallerden münezzeh
olmasænæ tazammün eyler. O kendisine bir ñey benzemekten
veya bir ñey O’na müsavi olmaktan yücedir, Aziz’dir, Celil’dir
ve Sübhan’dær.“
Ehaddir, vahiddir, benzeri müsavisi yoktur demek bile bir tavsif
olduåu cihetle bundan maksat, asar ve ahkâm ifade eden sæfatæ
inkâr deåil, sæfatæn zatta kesreti icab etmediåini, çünkü Allahü
Teala’næn zatæ, sæfatænæn terkib ve takvimiyle tekavvum ve teñekkül
eden mahiyyet gibi mürekkeb olmayæp zat ve sæfatæyla bütün
yönlerden bir ve ñerik ve nazirsiz tek olduåunu ve O’nun için
onun uluhiyyet-i vasfæna iñtirâk mümkün olmadæåænæ beyandær
ki, Æbn-i Sina, bunu Ñifa ve iñaretinde tafsil ve tavzih eylemiñtir.
Æbn-i Sina iñaratænda der ki:
„Bil ki, senin aklæna ñöyle bir ñey gelir: Eåer mâkulat, zikrettiåin
gibi mütebayin suretler olup akæl ile ve ba'zæsæ ile ittihad etmezse
Vacib’ül-Vücud’un her ñeyi bilir olduåu da itiraf olununca O’nun
vahid-i hak olmayæp kendisinde kesret bulunmuñ olmak lazæm
gelmez mi? Buna karñæ deriz ki:
Hayær, çünkü O, zatænæ bizatihi bildiåi, sonra eseri de mümteni
olmayæp zatæ kesretlerin illeti kayyum olduåu için zatænæ lizatihi
bilmesine kesreti de bilmesi lazæm olur. Kesret, zatta dahil ve
onu mukavvim olarak deåil, müteahhir lazæm olarak ve tertib
üzere gelmiñtir. Zaten gerek mübayin ve gerekse gayri mübayin
levazæmæn kesreti vahdete halel vermez. Æzafî ve gayri izafî
levazim kesreti ve süluk kesreti olur. Ve esmanæn kesreti bu
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sebepledir. Lakin bunun vahdaniyyet-i zatta tesiri yoktur.“
Ñifa’sænda da ñöyle demektedir:
„Mâkulatæn, Allah Teala’ya nisbeti ve O’nun sæfat-æ icabiyye ve
selbiyyesi, zatænda kesret icab etmiyeceåini ve beha-i a’zam
ve gayr-i mütenahi mecdi O’nun olduåunu izah ve aklî lezzetin
tafsili hakkænda bir fasl-i mahsusu vardær ki, hulasasæ: Sæfatæn
birbirine muåayir olmayæp aynæ zata raci olmasædær. Ezcümle
sæfatlaræn bazæsænda der ki:
Vacib’ül-Vücud’un birinci sæfatæ vücuddur. Diåer sæfatlaræn
bazæsænda manen bir izafet ile bu vücud, bazæsænda da selb ile
bu vücud olur. Ve hiçbiri O’nun zatænda ne kesret ve muåayeret
icab etmez. O’na vahid denildiåinde O’ndan inkæsamæn selbi,
ñerikin selbi ile yine O vücudun kendisi kasdolunur. O’na âlim
denildiåinde de hakikatta o mücerredin madde ve alaikæna
ihtilatæn cevazæ selbedilmiñ olarak bir izafet itibariyle yine o
mücerredin kendisi kasdolunur. Evvel denildiåinde de hepsinin
bu vücuda izafeti maksuddur. Kadir, hayy, mürid gibi daha bazæ
sæfatlaræyla da yine böyle bir izafet veya selb ile Vacib’ülVücud’un kendisi murad olduåunu söyledikten sonra da der
ki:
„Hak Teala’næn sæfatlarænæ bu vecih üzere teakkul edersen
anlarsæn ki, bunlarda O’nun zatæ için eczayæ veya herhangi
bir kesreti icab eden bir ñey yoktur.“ Æbn-i Sina bu faslæ ñu
sözleriyle bitirmekte:
Bir mahiyyetin mahz-i aklî ve noksan ñaibelerinin hepsinden
beri, her ciheten vahid særf hayær olmasænæn üstünde güzellik de
olmaz. Onun için bütün cemal ve særf beha Vacib’ül-Vücud’a
mahsustur; O, her ñeyin cemalinin mebdeidir. Her bir ñeyin
cemal ve behasi ise gereåi gibi olmasædær. Artæk anlamalæ ki,
Vacib’ül-Vücud’da olduåu üzere olanæn cemali nasældær?
Cemal; selamet, hayær, müdrik hep mahbub ve ma’ñuktur.
Bunun hepsinin mebdei de ya hissî, ya hayalî veya vehmî veya
zannî veya aklî idrâkidir. Ædrâk, derinlik ve tahkikçe ne derece
ñedid ve idrâk olunan zaten ne kadar ekmel ve eñref ise kuvvei müdrikenin onu sevmesi ve onunla telezzüzü o derece çok
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olur. Cemal ve kemal ve behanæn gayrisinde olan zatænæ o gayei kemal ve cemal ve beha ile ve hem akællæ ve hem mâkulü
hakikatta vahid olarak tam ilim ile bilen Vacib’ül-Vücud’un zatæ,
kendisine a’zam-æ añæk ve a’zam-æ mâ’ñuktur. Ve en büyük lezzet
O’nundur. Çünkü lezzet mülayimi, mülayim olduåu cihetten
idraktir. Lezzet-i hissiyye mülayimi ihsas, lezzet-i akliyye
mülayimi teakkuldür. Bu vecihle Allah Teala’da efdal-i müdreki
efdal-i idrak ile efdal-i müdriktir. Demek ki, efdal-i lezzet de
O’nundur. Ve bu öyle bir emirdir ki, O’na hiçbir ñey kæyas
edilemez. Biz de bu manalaræ idrâk edecek bañka tâbir olmadæåæ
için bu isimleri kullanæyoruz. Binaenaleyh, bunlaræ nâhuñ bulan
bañkalarænæ kullansæn.“ Kur’an ñöyle der:
„O, yarattæåæ her ñeyi güzel yapmæñtær.“ (Secde, 7)
„... En güzel isimler O’na mahsustur...“ (A’raf, 180)
Æñte bu ayet-i celile’ler gösteriyor ki, en güzel isimler Allah’ændær.
En güzel olmak için de mahlûkatta doyulan güzelliklerin
levazæmændan olan noksan ñaibelerinden tecrid ve tenzih
olunarak:
„O’nun misli ñöyle dursun, mislinin misli bile yoktur“ mæsdaki
üzere ehadiyete layæk bir manada anlañælmak lazæm gelir. Onun
için „Esmaullah“a lügavî ve örfî manalaræn fevkinde vaz-i ñer’î
ile tevkifidir.
Âñæk, mâñuk ve lezzet isimleri varid olmamæñtær. Bunlar aklî
manadan ziyade hissî mana telkin ederler, Kur’an’da muhabbet
ve ræza varid olmuñtur ki, daha nezihtir. En büyük maksad
sevmek ve sevilmek; en büyük lezzet ræzadær. Æbn-i Sina lezzeti akliyyenin ehemmiyetini anlatmak isterken bunlaræ söylemesi
daha muvafæk olurdu. Lâkin añk örfte muhabbetin bir kemali
gibi mülahaza olunduåundan mâkulün zevkini hissettirmek için
hissiyyatæ tahrik etmek istemiñtir.
Ñunu da bilmek gerekir ki, aklæn mâkulu idrâki, hissin mahsusu
idrâkinden daha kuvvetlidir. Çünkü, akæl, emr-i bak-i külliyi idrâk
eder. Onunla ittihad edip onu zahiri ile deåil, künhiyle idrâk
eyler. Mahsus-i his ise öyle deåildir. Onun için bir mülayime
aklæmæz ermekle bize vacib olan lezzet, bir mülayimi
100

ÆSLAM AKAÆDÆ

hissetmemizle hasæl olan lezzetin fevkindedir. Öyle ki, aralarænda
nisbet yoktur. Lakin bazen bir aræza olur da kuvve-i müdrike,
telezzüz etmesi lazæm gelen avariz hasebiyle telezzüz etmez
olur. Nitekim hasta bir aræzadan dolayæ tatlædan hoñlanmaz. Bizim
de bedende olduåumuz müddetçe öyle bir meriz gibi
olduåumuzu bilmemiz gerekir. Çünkü, kuvve-i akliyyemizin
kemali bilfiil hasæl olduåunda bir ñeyin nefsinde icab ettiåi lezzeti
bedendeki bir engelden dolayæ kendimizde bulamayæz. Ñayet
bedenden tecerrüd etsek, hakiki mevcudatæ, hakiki güzellikleri,
hakiki lezzetleri mütalaa ederek mâkulün mâkule ittisali
suretiyle onlara ittisal ve intibak eyliyerek bir âlem-i aklî olmuñ
halde bulunan zatæmæzæ mütalaa ile bulacaåæmæz lezzet ve
behaye nihayet olmazdæ.
Hep bu manalaræ, bundan sonra izah edeceåiz. Ñimdi ñunu
bilmelidir ki, her kuvvenin lezzeti kendisine husulüdür: Hissin
mülayim-i mahsusat, gadabæn intikam, ümidin zaferdir. Ve
herñeyinki kendine mahsus olandær. Nefs-i natækanænki de bilfiil
âlem-i aklî olmasædær. Ñimdi Vacib’ül-Vücud zatænda mâkuldur;
teakkul edilsin edilmesin... Ve mâ’ñuktur; taaññuk edilsin
edilmesin.
Küllün, Vacib’ül-Vücud bir mebdei vardær. Bir cinste dahil deåil,
bir had veya burhan tahtinde vukua gelmez, kemiyyet ve
keyfiyyetten ve mahiyetten, mekândan ve zamandan ve
hareketten münezzeh, misli yok, ñeriki yok, zæddæ yok ve o cemii
vücuhtan vahid, çünkü gayri munkasim: Ne bilfiil eczada ve
ne muttesilde olduåu gibi farz ve vehm gibi bir takæm aklî
manalardan mürekkeb olarak bunlaræn birleñmesiyle bilcümle
olmak suretiyle akælda asla inkæñamæ yok ve o kendine has
vücudunda hiç müñareket edilmemesi haysiyyetinden vahiddir.
O, bu vahdetle ferttir ve o tamm’ül-vücud olduåu için vahiddir
ki, bu vahidin vücuhunun ehadidir. Bunda vahid ancak selbî
üzeredir ve nihayet Vacib’ül-Vücud’un vücudu, cemii cihetten
bizatihi vacib olduåu tebeyyün etti.
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Cenab-æ Hakk’æn sæfatlaræ:
Razi tefsirinde der ki: „Allah Teala’næn sæfatæ ya izafiyye
(sübutiyye) veya selbiyyedir. Æzafiyye olanlar; âlim, kadir, mürid,
hallak (yaratæcæ) dememiz gibi. Selbisi de: Cisim deåil, cevher
deåil, araz da deåil dememiz gibi.
Mahlukât, evvela sæfatæn birinci nev’ine, saniyen de ikinci
nev’ine delalet eder. Ve bizim Allah dememiz, sæfat-æ izafiyyenin
mecmuuna delalet eder. Ahad dememiz de sæfat-æ selbiyyenin
mecmuuna delalet eyler. Binaenaleyh, „Allah Ahed“dir dememiz
beñer aklæna layæk olan irfanæ ifade eder. Allah lafzæ sæfat-æ
izafiyyenin mecmuuna delalet eder, diyoruz. Çünkü Allah,
ibadete müstehak olan zattær. Æbadete müstehak ise ancak icad
ve ibdada istiklâl ile olur. Æcadda istiklâl ise tam kudret, nafiz
irade ve külliyat ve cüziyyat bütün mâlumata müteallæk ilim ile
olur. Ve iñte bunlar sæfat-æ izafiyyenin mecmudur. Razi’nin tabiri:
Mecamidir (ki, toplandæåæ noktalardær, demektir.)
Sæfat-æ selbiyyenin mecamii de ehadiyyettir. Çünkü o, hakikatin
nefsinde terkib ve teaddüd cihetlerinin hepsinden münezzeh
müfred olmasædær. Zira mürekkeb olan her mahiyet cüzlerinden
herbirine muhtaçtær. Ve eczasændan her birisi onun gayrisidir.
Onun için her mürekkeb olan gayrisine muhtaçtær. Her gayre
muhtaç olan da lizatihi mümkündür.
Kâinatæn hepsinin mebdei olan ilâhæn mümkün olmasæ ise
mümtenidir. Binaenaleyh, o nefsinde ferddir, ehaddir. Ehad
olunca da mütehayyiz olmasæ vacib olur. Çünkü her
mütehayyizin saåæ soluna muåayærdær. Böyle olan da
münkasimdir. O halde ehadin mütehayyiz olmasæ da muhaldir.
Mütehayyiz olmayænca heyyizlerden, cihetlerden hiç bir ñeyin
içinde deåildir. Bir ñeye hülul etmemesi de vacib olur. Çünkü,
mahalli ile beraber ehad olmaz. Bir ñeye mehal de olmaz.
Çünkü, halliyle beraber ehad olmaz. Ne hall ne de mehal
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olmayænca hiç müteåayyir de olmaz. Ehad olunca vahid olmasæ
da vacib olur. Çünkü, iki Vacib’ül-Vücud farz olunsa vücudda
iñtirak etmiñ, teayyünde temayüz eylemiñ olurlardæ. Æñtirâk edilen
ise temayüz edilenin gayri olacaåændan vaciblerin her biri de
mürekkeb olmuñ olur. Binaenaleyh, ehadiyyet vahidiyyeti de
müstelzim olur; tam manasæyla tek olan, tam manasæyla bir olur.
Razî bu izahattan sonra, sæfatæn kesreti, zatta kesreti icab
ettirmiyeceåini kæsaca anlatmak için burada ñöyle bir sual ve
cevab ile der ki: Bunun üzerine eåer denilirse: Ñey’in ehad
olmasæ nasæl teakkul olunur? Çünkü, bir hakikat ehadiyyet ile
tavsif olununca burada bir o hakikat, bir o ehadiyyet, bir de
ikisinin mecmu yok mu? Bu ise, ehad deåil, salis-i selase (üçün
biri) olmaz mæ?
Cevap: Ehadiyet o hakikata aiddir. Ehad diye hükmolunan
zat o hakikatæn kendisidir. Onunla ehadiyyetten husule gelen
mecmu deåildir. Yani ne iki ne de üç zat yok. Cüzsüz, ñeriksiz
her kemâl kendisinin olan tek bir zat vardær. Zatæ ve sæfatæ kemali
ile ehadiyyet kendisinden ayrælmæyan vücudu vacib olmakla
tapælacak ancak bir tek ilâh vardær ki, o Allah’tær. Allah ism-i celili,
hakikatte en güzel sæfatlaræn: Sübutî ve selbî hepsinin sahibi
olan Hak Teala’næn ism-i zatæ, ehad ismi de cüz ve ñeriki nefy
ederek bütün sæfat-æ selbiyyenin ifadesi olduåu için „Allah Ehad“
sözü, Allah Teala’næn zatî, selbî bütün sæfatiyle zatænæn birliåini
ifade etmiñ olur. (Razi’nin sözleri burada bitti.)
Ñüphe yok ki, bûtün mesele âlemde kendimiz de dahil
olduåumuz halde yokken var, varken yök edilip durduåunu
görmekte olduåumuz afakî, enfüsî kesretlerin mebde ve mercii
olan Allah Teala’næn birliåini tanætmak olduåu için O’nunla O’nun
eseri ve halkæ olan kesretler arasændaki nisbeti ifade eden sæfatæ
mülahaza etmek de zaruridir. Uluhiyyet mülahazasæ bir sæfat
mülahazasædær. Kuvvetsiz madde, fiilsiz feza, ilimsiz tabiat kitabæ
sæfatsæz olarak sadece o diye mülahaza olunan zat medlulünde
vasæf olmak olan bir kemâl, bir hüsun ve hayær mülahaza edilmiñ
olmaz. Olmayænca da bir hamd ve senaya layæk olup olmadæåæ
tanænmæñ olmaz. Halbuki uluhiyyet, ma’budluk her hamd ve
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medha istihkakæ ifade eden sübutî ve selbî nâmütenahi kemâl
sæfatlarænæn güzellik, yükseklik nisbetlerinin hepsini cami en
mümtaz bir sæfattær. Ve bu imtiyaz ve ihtisas O’nun hakikatte
zatî vahdetinin ifadesidir. Bununla muttasæf olan zatæn birden
ziyade olmasæna ve onun zatænda ve sæfatænda ñeriki
bulunabilmesine münafidir. Allah ism-i ñerif’i, ism-i zat olmakla
beraber særf zatænæn ismi deåil, ilâhlæk sæfatiyle muttasæf olan zatæ ekmelin ismidir. Bundan dolayæ bu ismin târifinde „Allah, kemal
sæfatlarænæn hepsini cami Vacib’ül-Vücud’un zatænæn ismidir,“ diye
ifade olunur.
Kemal sæfatlarænæn hepsini cami Vacib’ül-Vücud sæfatæ ise, her
hamd ve senâya istihkakæ ifade eden ve kemal-i a’la olan tek
uluhiyyet sæfatædær. Ve Allah Teala’næn zatæna mahsus ve zatænæn
muktazasæ bir sæfat-æ sübutiyyedir: Allah ilâh’tær denilir. Yani ancak
Allah birdir. Sübutî olduåu içinde Vücub-i Vücud, ilim, kudret,
tekvin, rübubiyet gibi sæfat-æ sübutiyye mecamiinin hepsini cami,
ehass-æ sæfat’tær. Bundan dolayæ Razî Allah isminin sæfat-i
sübutiyye mecamiine delaletini söylemiñtir. Mamafih, yalnæz
sæfat-æ sübutiyye’yi deåil, sæfat-æ selbiyye’yi de ihtiva ederek sabit
olan bir sæfat-æ sübutiyye’dir. Çünkü, çirkinlik ve eksiklik sæfatlaræ
nefyedilmeden kemâl sabit olmaz. Bu itibarla Allah ism-i celali
sæfat-æ sübutiyye de delalet eyler. Mâruf olan da budur. Fakat
bu delalet, uluhiyyet sæfat-i sübutiyye’sinin zæmnænda olmak
hasebiyle sarih deåildir. Müñriklerin ñekke düñmesi de
bundandær. Onun için burada O’nun misli hiçbir ñey yoktur gibi
sæfat-æ sübutiyye mecamiine delaleti ehad ismi ile tasrih
edilmiñtir. Çünkü, yukarædaki izahattan da anlañælabileceåi gibi,
ehadiyet tecezziyi, tereddüdü, ñirki nefyeden bir sæfat-æ
selbiyyedir. Ve böyle olduåu da „Doåurmamæñtær,
doåurulmamæñtær ve kendisine ne eñ ve ne de emsal
olmamæñtær,“ ile izah buyurulmuñtur. Razî bu nüktelere tenbih
ederek sæfat ve esmanæn kesreti Nasara’næn zu’mettikleri gibi,
zatta kesreti iktiza etmiyeceåini de anlatmæñ, Æbn-i Sina gibi o
da sæfatæn teåayyürü, zatæn hakikatinde ayræ ayræ birer vücud
teñkil edecek, onun mevkufün aleyhi olacak eczai hariciyye
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veya akliyye olmak suretiyle deåil, hepsi bir vücude raci nisab
ve izafet kabilinden olmak suretiyle nisbî olduåunu söylemiñtir.
Ki, bu mesele, Akaid’de sæfat zatæn aynæ mæ gayræ mæ diye meñhur
olan bir bahsin mevzuudur. Hükema ve Sofiyye ve bir kæsæm
mütekellimin hüve hüvesine aynæ demiñler diye meñhurdur.
Lakin sæfatta nisbet veya selb mülahaza edildiåi cihetle nisbete
hüve hüvesine aynæ zat demek pek doåru görünmez. Alim, aynæ
zat olsa da ilim âlimin kendisidir demek iyi anlañælmaz. Maksad,
aynæ zata raci olduåunu söylemektir. Zat, sæfattær veya sæfat zattær
demek de vücudda mütemayiz iki zat varmæñ gibi bir farzæ iktiza
eyliyeceåi cihetle Eñ’ari, La hüve velâ gayrühü, yani ne aynæ
ne de gayri demiñtir ki, sæfat, zat ile kaim olduåundan hakikatte
iki ñey yok demektir ve bu daha eslemdir. Bir kæsæm mütekellimin
de mefhumda temayüzü göstererek sæfat denilen zat denilenin
aynæ olmæyacaåænæ, aynæ olmayænca da gayri denilmek lazæm
geleceåini söylemiñlerdir ki, bunlar ayniyet ve gayriyeti iki nakæz
tekabülü olarak mülahaza eylemiñlerdir. Umumî zihinlerde bu
daha mülayim gelirse de bunu, söyIerken bir zata mukabil gayr
denildiåi zaman vücudda diåer bir zat varmæñ gibi bir tevehhüme
düñmekten sakænmak icab eder. Çünkü, zihin sæfatæ da zat gibi
bir mevzu halinde tecrid ederek nâitin menuta ihtisasæ suretiyle
sæfatæn sæfatæ diyerek düñünüp giderken mebde’i hareketini
unutursa sæfatlaræ da zat diye telakki etmekte yanælær. Zat ve
sæfat kelimesinin lisandaki muhtelif mertebelerinden zühul eder.
Bu münakañalardan maksad ise, nâmütenahî kemal sæfatlarænæ
hakkæn zatænda isbat ile beraber zatta kesret olmadæåænæ, hepsinin
bir zata raci olduåunu anlatmaktær. Æslam’da hükema, sofiyye
ve mütekelliminin hepsi de zatta kesret olmadæåændan fiilin
kesreti gibi sæfatæn kesreti dahi zatta bir tecezzi veya teaddüd
ifade etmiyeceåinde müttefiktir. Bunu ñöyle hülâsa edelim:
Allah Teala, sæfat-æ zatiyyesinin mecmu’undan teñekkül etmiñ
mürekkeb bir mahiyyet deåildir. Tâbiri aherle; zatæ sæfatænæn
muktazasæ deåil, sæfatæ zatænæn muktazasædær. Sæfatæn hakiki manasæ
da budur. O’nun vücudu bizatihi vacib olduåu gibi, sæfatæ da
bañka olarak deåil, aynæ zatiyle vacibtir. Ve biz sæfat-æ ilâhiyye’yi
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düñünmekle edindiåimiz mefhumlardan nefsimizde Allah
Teala’næn hüviyyetini teñkil eden bir mefhum edinmiñ olmayæz.
Ancak O’na olan nisbet ve ihtiyacæmæzæ duymuñ ve O’nun
tecelliyatæna delaletler edinmiñ esma ve ehkâmæna mârifet hasæl
etmiñ oluruz.
Fatiha suresinde bütün hamdin Allah’a mahsus olduåu beyan
olunurken Allah ism-i zati, uluhiyyet vasfæ ile bütün kemal ve
cemal sæfatlarænæn hepsini birden cami olduåu anlatælmak üzere
bütün yüksek nisbetlerin toplandæåæ „Âlemlerin Rabb’idir, Rahman ve Rahim’dir, ceza gününün sahibidir“ sæfatlaræyla tavsif
olunup ibadet ve istiane O’na tahsis edilmiñ, sonra da bu esma
ve sæfat âleminin delaleti ve Kur’an’æn beyanatæ ile tavsif olunup
nihayet O’nun zat ve sæfatænæn ehadiyyeti karñæsænda bütün
kesretlerin müstehlek olduåu tanætælmak üzere, „De ki: O
Allah’dær, birdir,“ buyrulmuñtur.
Ñu halde bizim duyduåumuz, bildiåimiz, düñündüåümüz
kesretlerin adedlerin hiç biri: Ne cevherleri, ne arazlaræ, ne
eczasæ, ne küllü, ne cüz’iyyatæ, ne küllisi o deåildir. O’nun ikincisi
de deåildir. Mertebe mertebe hepsi de O’nun halk ve emriyle
O’nu haber veren ayet ve kelimelerindendir. Kelimelerin
medlüllerine, isimlerin müsemmalaræna, alametlerin, ayetlerin,
niñanelerin mevzularæna, eserlerin müessirlerine delalet
eyledikleri gibi, hep O’na delalet eyler, hep O’na olan nisbetlerini
ifade ederler. Vücutlaræ kendilerinden ve kendileri için
olmadæåændan dolayæ gerek enfüste varlæklaræ müddetince hep
O’na olan ihtiyaç ve alakalarænæ ve hep kendi hiçlikleriyle O’ndan
aldæklaræ kuvveti, kæymeti, manayæ anlatærlar. O’nun için hep O’dur
demek de bir mana ile doårudur. Çünkü, hepsinin kæymeti
vücudiyye ve ilmiyesi O’na delalet ve rücudan ibarettir.
Kelimenin hüküm ve kæymeti manasæna racidir. Vücud-i Dâim
O, matlub-i küll O’dur. O’ndan bañka hiçbir ñey, hep olamaz.
Yani vücudun bütün kemalini cami olamaz. Bütün âlem ne
kadar kemal eserini haiz olursa olsun, meratib-i imkân
nâmütenahî olduåundan bulunduåu her mertebede de kemal,
nâmütenahî ve daha yüksek tekâmüle kabil olarak Rübubiyyet
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kanununun taht-i hükmündedir. O’nun henüz fiile çækmamæñ
yarænæ, O’nun ahireti vardær. Bütün kemal kendisinde bilfiil olan
ise, evvel ve ahir olan hayy ve kayyum Vacib Teala’dær. Evvel
ve ahir, zahir ve batæn hep birleñmeden hep olamaz, hiç bir
tekâmüle ihtiyacæ olmayan hep bir ancak O Rabb’ülâlemin olan
Allah ehaddir. Onun için yukaræda da zikrettiåimiz vechiyle
Sabikûn, O’ndan bañka varlæk tanæmamæñlar, „O’nun zati
müstesna her ñey fanidir“, „Yerde ne varsa hepsi fanidir. Ancak
celâl ve ikram sahibi Rabb’inin zatæ bakidir“, „Bugün mülk
kimindir? Vahid ve kahhar olan Allah’ændær,“ ñeklinde tecelli
buyrulan ayet-i celile’lerin mæsdakænæ her lahza müñahede
etmektedirler. O’nu duymæyanlar da yaræn duyarlar.
Hanbelî’Ierden Æbnî Âkil ñöyle demiñ: „Bizce sahih olacak
kavil, Allah’æn sæfatlaræyla beraber, Allah Teala’næn
ilâhiyyetinde vahid olmasædær. Bañkasæ deåil.“ Beyan
olunduåu üzere Ælâhiyyât sæfatæ kemâlin hepsini câmi, yani
hepsinin birleñtiåi en hususî sæfat olduåundan bu ñöyle demektir:
Mutlak vücud’un yani varlæåæn namütenahi her kemali, ilâhiyyat
vasfænda toplanarak ancak AIlâh’ta birleñmiñtir. Sæfatæn, her biri
itibariyle vahid olmasæ, icab etmezse de mecmu olan Ælâhiyyat
sæfatænda vahiddir, O’ndan bañka ilâh yoktur.
Bu ifade bazæ sæfatlarda teñbihe müsaittir; mahlûkatta da kemâl
sæfatlarændan bir takæmlaræ bulunabilir. Nitekim âlim, râuf, râhim,
adl gibi bazæ isim ve sæfat ile kullaræn da tavsif ve tesmiyesi caiz
görülmüñtür. Lakin namütenahi kemâlatæn bütün celâl ve ikrâm
sæfatlarænæn en tam manasæyla hepsinin birden bir mahlukda
bulunmasæ muhaldir. Ælâhiyyat, yani en büyük sevgi ve en büyük
hañyet ve ta’zim ve her türlü hamd ve senâ ile, ibadete istihkâk
demek olan mâbudluk, ancak Allah’a mahsustur. Ænsan
mâhlukâtta gördüåü herhangi bir kemâle baålanæp da ona kul
olmamalæ, ondan derhal Allah Teala’næn namütenahi kemâl ve
cemaline istidlâl ederek, bütün varlæåæyla ona baålanmalæ, ona
kulluk etmelidir. Bir Allah’tan bañka tapælacak yoktur demek
iñte böyle olur ve bu manaca Allah ehaddir demek, Allah ilâhæ vahid’dir takdirinde olarak, „Sizin ilâhænæz vahiddir, O’ndan
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bañka ilâh yoktur,“ mealinde gibi olur. „La ilâhe illallah“
Kelime-i Tevhid’iyle umumun mükellef olduåu ve herkes için
fehm-i gabil olan Tevhid de budur. Yani Ulûhiyyet’te ñirki
nefyetmektir. Bu mana, sæfat-æ teksir ile beraber onlaræn kesretin
bir tek ilâhiyyet vasfænda tevhid ederek zatæ, sæfatta tevhiddir,
öyle ki, birçok zatlar ve onlarda bazæ sæfatlar mümkun olsa da
bu tek zattær. Ñüphe yok ki, bu mana sahihtir. Ve imanæn ilk
ñartædær. Bununla beraber bundan gaflet edilmemek de lazæm
gelir ki, ilâh vahiddir, demek de, „Allah yalnæz ilâhiyyetinde
vahiddir“ demekden fazla mana vardær. Ælahiyyette vahdet,
bunun en müteyakkin manasæ olmakla beraber ekmel manasæ
deåildir. Ekmel manasæ gerek zatænda ve gerek sæfatænæn her
birinde ve gerek mecmu itibariyle ilâhiyyette, yani vechiyle
vahdet-i kâmile’dir. Yalnæz ilâhiyyette vahiddir demek, zatæ, en
hususi sæfat olan bir sæfatta tevhid demek olan, vahidiyyet,
imanæn ilk ñartæ olarak kâfi olsa bile, ehadiyyetin manasænæ tefsir
için kâfi olamaz. Bundan dolayæ, Âlusi’nin kaydettiåi üzere, yine
Hanbeliler’den ve Selefiyye denilenlerden Hafæz ibni Receb gibi
diåerleri demiñtir ki, Allah Sübhanehü ilâhiyyetinde ve
rububiyyetinde vahiddir, O’ndan bañka mâbud da yok, Rabb
de yoktur ve Allah Teala’yæ varid olan sæfat ile tavsif eyledikten
sonra, „Hüve“ zamiri gerek ñan ve gerek mesul-i anh’a raci
olsun, iki vecih üzere de murad vahidiyyeti kâmile olduåunu
ihtiyar eylemiñtir.
Æbni Kayyim-i Cevzî, Mesalikü’s Sairi’nde Tevhid’in; biri mârifet
ve itikada, biri de kast ve amele ait olmak üzere ilmî ve iradî iki
kæsmænæ beyan ederken, sæfatsæz olarak sade Zat-æ Tevhid’in ameli
hiçbir kæymet ve ehemmiyeti olamayacaåænæ ve sæfatæ nefyederek
mâbud olduåu iddia edilen, herhangi bir zatæn Kur’an’da beyan
olunduåu üzere, müñriklerin taptæåæ görmez, iñitmez, ne
menfaata, ne zarara gücü yetmez putlardan hiç farkæ
olamæyacaåænæ söyledikten sonra, Allah Teala’næn namütenahi
bir hamd ve senâ’ya müstehâk olduåunu ve O’nun sæfatlaræ
gayrî mütenahî olmakla kendisinden bañkasæna onlaræ
tamamen, bilemiyeceåinden dolayæ, hakkæyla hamd ve senâ’sænæ
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da ifâ edemiyeceåini ve bu mütenahi sæfatlaræn hepsi Fatiha’da
hamd’de icmal olunup tafsili „Ulûhiyyet, rububiyyet, rahmet ve
mülk“ sæfatlarænda hülâsa ve tevhid edinmiñ bulunduåunu ve
binaenaleyh, gerek ilmî ve gerek iradî tevhidin bu sæfatlarla
ilâhiyyet ve rububiyyeti Tevhid’e raci olduåunu söylemiñ ve
Tevhid-i Zât ile uårañanlaræn hepsini muattile-i sæfat, cehmiyye
diye göstermiñ ve bununla beraber murad bütün sæfatæn bir
sæfatta tevhidi mi? Bir zatta tevhidi mi? Zatæn sæfatta tevhidi mi?
Bu noktalaræ tavzih etmemiñtir. Æbnî Akil’in ilâhiyyette vahiddir
demesinin zahiri zatæ ancak mecmu’u sæfat demek olan, bir
sæfatta tevhid görünür. Bunu kâfi görmeyen Æbn-i Kayyim ve
Æbn-i Receb’in ilâhiyyette ve rububiyyete vahid demeleri de zatæ
birkaç sæfatta tevhid olmuñ oluyor. Bu ifadelerin zahiri ise vahdet,
yani ñeriki olmamak, evvel emirde sæfatæn sæfatæ olup, zatæn
vahdeti bir sæfat veya sæfatlar dolayæsæyla olmasænæ iktiza eyliyerek,
bu elbette doåru deåildir. Vahid, ehad sæfatlardan evvel zatæn
sæfatædær. Evvela zat, zatænda tevhid edilmedikçe sade sæfatta
tevhid-i iñrak’tan ibaret olur. Æki-üç sey bir sæfatta birleñebilir,
ñirket denilen de müteaddid zevatæn bir ñeyde veya bir kaç
ñeyde birleñmesinden bañka bir ñey deåildir. Müñriklerin yaptæåæ
da müteaddit zevatæn ilâhiyyet vasfænda vahdet-i cinsiyye veya
nev’iyye ile birleñtirmektir. Nasara da teslisinde „Baba ilâh kendi
ilâhlæåæ cevherinden oåula ve ruhu’I kudüs’e birer cevher vermiñ,
her biri birer ilâh olan üç uknum, yani eb, ibn, ruhu’l Kudüs üç
zat hem cevherde hem ilâhiyyet vasfænda birleñip bir ilâh olmuñ,“
demekle evvela Allah bir cevherden üç ñahsa tecezzi ettirip,
sonra da üç ñahsæ cevherlerinin cinsiyle ilâhlæk sæfatænda
birleñtirerek bir ñahæs yapmæñlar ve bu suretle üç zatæ hem
cevherde hem sæfatta teñrik ederek, soyadænda birleñtirir gibi
birleñtirmiñler, üç ñahæs bir ñahæstær, üç ilâh bir ilâhtær. Çünkü
cevherleri bir, sæfatlaræ bir, demiñlerdir. Bütün bunlara karñæ her
türlü ñirk ñaibelerini nefy ile teñkikleri izale için Allah Teala’næn
ehadiyyetini tanætmak üzere, „De ki: O Allah birdir,“
buyrulmuñtur. Ñu herkesçe mâlumdur ki, bir çok sæfatlaræn cüz
olarak deåil, sæfat olarak yalnæz bir zatta toplanmasæ, ñirk iktiza
109

ÆSLAM AKAÆDÆ

etmez, bilâkis kemâl ve teferrüdünü iktiza eyler. Müteaddid
zevatæn bir vasæfta veya herhangi bir ñeyde birleñmesi ise, aynæ
ñirktir. Çünkü sæfat, tedahül eder de zevat tedahül etmez.
Bundan dolayæ ulemamæz demiñlerdir ki, Zatullah’da sæfatæn
teaddüdüne kail olmaktan ñirk lazæm gelmez; fakat sæfatta
birleñen zevatæn teaddüdüne kail olmak ñirkin ta kendisidir.
„La ilâhe illallah“, Allah’tan bañka ilâh yok demek, zatæ bir
tek olan Allah’tan bañka ilâhiyyet ile muttasif, ilâh ismine
müstehak hiç bir zat yoktur. Ælâhlæk onun zatæna mahsus
demektir, yoksa Allah, ilâhiyyet vasfæna mahsustur, yalnæz
ilâhlæåænda birdir demek deåildir. Yani zatæ, sæfata kasær deåil,
sæfatæ zata kasærdær. Æbnî Akil’in Allah ilâhiyyetinde vahiddir, bañka
deåil, demekten muradæ da budur. Ancak ilâhiyyetten maade
sæfatlaræn da ona münhasir olmasæ, iktiza etmez manasænæ da
ilham ettiåi için Æbnî Kayyim ve Æbnî Receb ve emsali rububiyyet
sæfatænæ da tasrihe lüzum görmüñlerdir. Æbnî Kayyim mülkü de
tasrih eylemiñtir.
Hafæz Æbni Receb’in vahidiyyeti kâmile demesi de zatænda ve
ilâhiyyeti muktazi olan bütün sæfatænda hakiki vahdete tenbihdir
ki, ehadiyyet ancak vahdet-i kâmile tefsir olunabilir. Doårusu
Allahü Teala’næn esma-i hüsna’sænda bañkasæna itlakæ caiz
olmayan esma ve sæfat Allah, ilâh, Rabb isimlerine ve sæfatlaræna
münhasær deåildir; Rahmân, Kuddüs, Sübbuh, Sübhân, Âlimü’l
åayb ve ñehade, Âla külli ñeyin kadir, Hallâk, Haliku külli ñey,
Ehsenü’I Halikin gibi daha birçok isimler ve sæfatlar vardær ki,
mahlukâttan hiçbirine itlak olunmaz. O bunlaræn herbirinde de
vahid, ehaddir. Semi, Basir, Habir gibi Allah’tan bañkasæna itlâk
olunan isimler dahi, mahlukattaki noksan sæfatlardan tenzih ve
tecrid olunup sair esma-i ilâhiyye’ye münasib bir mefhum ile
Allah’a itlak olunur. Onun için Fatiha’da dahi geçtiåi üzere, esma
ve sæfat-æ ilâhiyye sade hakikati lüåaviyyeleriyle deåil, gayeleriyle
murad olunarak, birer hakikat-æ ñer’iyye olmak üzere itlak
edildiåi de, „Leyse kemislihi ñeyün“ hükmünce ihtar
olunagelmiñtir. Allah Teala sade ilâhiyyat ve rububiyyet
sæfatlarænda deåil, sæfat ve esmanæn herbirinde de vahiddir. Onun
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için „Errahmanü alel arñisteva“ gibi teñbihi andæran
müteñebbih sæfatlar dahi, „Leyse kemislihi ñey“ muhkemine
tevfikan tenzih ile, telakki edilmek lazæm gelir.
Esma-i ilâhiyye’nin hepsi mümkün olabilen namütenahi
tekâmüllerin fevkinde, kemal-i âla’ya sahip olan hüviyyeti hakka
nisbet için mevzudur. Bütün celâl ve ikrâm sæfatlarænæ cami olan,
kemal-i âla ise bizde temessül edebilen hadis mefhumlaræn
mazmunu deåil, medluludur, içinde deåil üsesindedir, hatta
kemal-i âla bir takæmlarænæn zannettiåi gibi, kemal-i mutlak da
deåildir. Mutlak, âla’ya da edna’ya da itlak olunabilir. Âla
edna’næn noksanlarændan mücerred yükseklikleri cami olarak,
âla’dær. En güzel demek, güzel demekten ibaret olmadæåæ gibi,
her güzel demekten de ibaret deåildir. Hiçbir güzelde
bulunmayan güzellikleri cami, hepsinden üstün yegâne güzel
demek olduåu mâlumdur. Vücudi mutlak’æ vücudî âla
zannedenler yanælærlar. Her duyduåunu âla sanær, sarælærlar, sonra
da yokluåunu görüp darælærlar. Biz bu güne kadar vücude gelmiñ
âlemlerin hepsini vasæl olabildiklerl kemallerin heyeti
mecmuasiyle birden bilip de bütün âlemin kendimizde temessül
ettiåini düñünsek yine vücud-i âla’yæ kemâl-i âla’yæ bilmiñ,
düñünmüñ olmayæz. Yaræn için daha yüksek kemallere doåru
hareketimiz imkânænæ selb edemeyiz. Vücudda fikrî terakkiyi
tevkif edemeyiz ve kelime ile topladæåæmæz bütün kemalât-i
mümkine ve mefruza, o namütenahi terakki mecmuu elbette
bugünkünden daha yüksektir, fakat bu da kemâl-i âla deåildir.
Çünkü zatænda kendisi kendi varlæåæna kâfi gelmeyip, yoklukla
da alakadar olan mâlul kemâlat mecmuu’dur, kemâl-i âla onlaræ
bir taraftan yaratæp bir taraftan yok edip duran ve ezel ve ebedde
bütün varlæk, mülk ve saltanatæ kendinin olan, binaenaleyh daha
yükseåi mümkün ve mütasavver olmayan Hak Teala’næn vücudi hassiyle, zat-î ehaddiyyetine mahsustur ki, onun hüviyyetinden
kendisinden bañkasæyla bihakkæn tabir mümkün olmaz, o bizim
mahsusat veya mâkulatæmæzla çizdiåimiz suretlerin, hatlaræn
çerçevesi içine girmez, o herñeyden evvel iken herñeyden ahir,
herñeyden zahir iken herñeyden batindær, ona zatænda ancak
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O denebilir.
Sæfat-æ ilâhiyye’yi ifâde eden esma-i ilâhiyye, bize onun
kendisini tahlil ile ona bir hat tayin ettirecek mefhumlaræ ifade
için deåil. Bizim kendimizde ve âlemimizde ona olan
nisbetlerimizi tahlil ederek, hadisâtæn mutazammæn olduåu
mertebeyi itlakæn fevkinde bir tecrid ile her kemâl kendisinin
olan zatæ hakka delâlet için vaz olunmuñtur. Mesela ilim denildiåi
zaman, biz kendimizde olduåumuz ilim mefhumunu bütün
derecatæyla teemmül ederek bildiåimiz hadis ve nisbî ilimden,
mutlak ilim mefhumuna ve ondan herñeyi olduåu ve olacaåæ
gibi hiç eksiksiz muhit ve binaenaleyh gâib ve ñahid bütün
kemâlâtæ cami, kadim ilm-i ekmel kendisine mahsus olan Zatæ Hakk’a fikir ve irademizi her cihetten tevcih etmemiz lazæm
gelir. Öyle ki, biz o ilmin içinde olduåumuz halde, o bizim
ilmimizin maverasænda muhiti kül’dür ve o ancak odur. Ve biz
ona erebilmek için kendimizden geçmemiz iktiza eder. Allah’æn
yetmiñ bin hicabæ vardær. Acæ verse onun yüzünün tecellii celâli
bütün göz erimini, yani herñeyi yakardæ, mealindeki hadis-i
nebevî mazmunu tecelli eyler, çünkü onun karñæsænda bütün
kesretler müstehlek olur. Bunu süzmek onun vahid-i kahhar
sæfatænæ sezmektir. Bunun sezmek de bütün cemâl ve kemâlæn
onda bilfiil tahakkukünü sezmektir. Bañka yoktur, zat ve sæfat
ve efaliyle ancak o var olduåunu tanæmaktær. Demek oluyor ki,
esma-i ilâhiyye’nin her biri de bütün selbî ve sübutî celâl ve
ikram sæfatlaræyla zatændaki birliåine delalette birdir. Ancak bizde
olan vechi delalet itibariyle mertebe mertebe fark ve kesret
zahir olur. O zatænda bir olduåu içindir ki, zatænæn muktezasæ
olan ilâhiyyetinde de bir rububiyyetinde de, mülkünde de bir,
ilminde de bir, kudretinde de bir, hep celâl ve ikrama raci olan
namütenahi sæfat ve esmasænda da birdir. Fakat bütün niseb
ve ahkâmæn medari ilâhiyyet sæfatæ olduåu bütün vicdan ve
vücudun vecd ile baålandæåæ cazibeyi hak ve hayær, ilâhiyyet
sæfatænda serahatle toplandæåæ için, sæfat-æ zatiyye olarak
ilâhiyyette vahdet bütün levaziminde teferrüdü iktiza ettiåinden
dolayæ, zat ve sæfat ve esma cemii vücuh’dan vahdet-i kâmile’yi
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istilzam eylediåi ve cemü esmayæ cami olan Allah ism-i celili de
bu haysiyetle ism-i zat olduåu cihetle ilâhiyyette vahdet
denilmekle zat ve sæfat ve esma her birinde ve hepsinde bütün
levazæmæyla vahdet kastedilmiñ olduåunu anlamak lazæm gelir.
Öyle olunca da zatænda da vahiddir, vücudunda da vahiddir,
rübubiyyetinde de vahiddir, rahmaniyyetinde de vahiddir,
hallakiyyetinde de vahiddir diye te'dadda lüzum kalmaz ve yine
bundan dolayædær ki, ilâhiyyetinde vahdete itikad edilmedikçe
imanæn ñartæ olan Tevhid yapælmæñ olmaz. Yalnæz zatænda birdir
veya vücudunda birdir, rububiyyetinde birdir diye mârifet imana
kâfi gelmez. „La ilâhe illallah“ denmiñ olmaz. Mamafih Allah
zatænda bir olmæyarak, ilâhiyyetinde birdir, demek de zatænda
ve ilâhiyyetinde ñirk koñmaktan bañka birñey olmaz.
Hasælæ Allah birdir demek gerek zatæ, gerek sæfat, gerek
esmasæyla hangi nokta-i nazarla mülahaza edilirse edilsin hep
birdir, hiç ñeriki olmayan bir tek hakikattær. Onun için ilâhlæk ona
mahsustur, O ilâhiyyetinde de hakiki ve zati birlikte birdir, demek
olur. Binaenaleyh ona birçok esma ve sæfat ile mârifet edilmek
onun zatænda kesret veya zatænda bir nazir isbat etmek
manasæna olmæyacaåæ gibi, vahdet sæfatæyla da tanæmak da ona
bir had ve nihayet isbat etmek manasæna deåildir. Kendisinde
maâdayæ selb eden bir sæfat-æ selbiyye’dir, Allah’æn vahdeti, adette
vahdet dediåimiz kesrette vahdet deåildir. Kesret onun halk
sæfatæna raci olan mahlukatænda, mülkündedir ki, onun bir emriyle
var, bir emriyle yok olan niseb ve izafetten ibarettir. Mâlumdur
ki, adet iki ile bañlar, ikiden ile gayri nihaye sayabildiåimiz
adetlerin hepsi de birer adettir, kesrette vahdettir. Bunlaræn
hepsinde kesir de mümkündür, emsal de mümkündür, bunda
âmal-i erbaa cereyan edebiliriz. 1/2, 1/3 gibi kesirlere suret
yaptæåæmæz vahidlerin hepsi mahreclerine göre itibar olunan âdet
vahidlerdir. Bu suretle bir de adetlerin bañlangæcæ olan vahid
vardær ki, bunda kesir, tecezzi mümkün deåildir, darb taksim
tarh kabil olmaz, fakat mislini veya emsalini zam ile cemi
mümkündür. Kendisi adet olmamakla beraber, adetten cüz
olabilir, cemi mümkün demek de cinsi mümkün demektir, cinsi
113

ÆSLAM AKAÆDÆ

bulunmazsa tek olur. Bir sayæ sayarken bir diye bañladæåæmæz
bu vahid kendisi adet olmamakla beraber, adedin mebdei yani
birincisi olabilmek itibariyle hesabda adet gibi mülahaza olunur,
buna adet sayæ demek mecaz olsa da, adet yolunda vahid
demek hakikattær. Bu da nisbî vahid demek olduåundan, vahidî
kiyasî dahi tabir olunmuñtur. Binaenaleyh, adet tarikiyle vahid
denildiåi zaman içinde parçasæ veya dæñænda misli mümkün olan
vahid demek olur, öyle kesrette vahdet herñeyde bulunabilir.
Bu ise ekmel manasæyla vahdet-i hakikiyye deåildir. Allah
Teala’næn bildiåi ise ne içinde ne dæñænda kesir ve misli mümkün
olmayan ve her manasæyla ñirk ve teaddüdü nefyeden birliktir.
Ona evvel demek, ikincisi var demek deåil, sabækæ yok demektir.
Ona ahir demek de sabækæ var demek deåildir. Lahiki yok
demektir. Onun için ona evvel ve ahir isimleri söylenirken birlikte
söylenmelidir. Ona adedde anladæåæmæz mana ile, mebde demek
de doåru deåildir. O kendisine mümasil bir ikincinin bañlangæcæ
deåildir. Hatta esma-i hüsna’da mebde ismi varid olmamæñtær,
mübdi ve mu’id isimleri varid olmuñtur. Sayælmaya kalkæñælacak
olursa ona bir, denilir kalænær. O, her noktayæ nazardan bir, hep
bir, hep tektir. „Allah vardæ, fakat onunla beraber hiç bir ñey
yoktu“ mefhumuna masadaktær ve ñu anda olduåu gibidir. Æmamæ Azam Fækh-i Ekber’de: „Allah Teala sayæ haysiyetiyle deåil, hiç
bir ñeriki olmamak haysiyetiyle birdir“ demekle bu manayæ
anlatmæñtær. Ñeriki nefy, cüzi de müsaviyi, mukabili de nefiydir.
Yine bundan dolayæ sahibi Keññaf da: „AIlâh birdir, la saniye
leh, yani ikincisi yok“ diye tefsir eylemiñtir ki, ne zæmnænda ne
haricinde demektir. Bütün tefsirlerde adet tarikiyle vahid demek
olmadæåæna tenbih eylemiñlerdir.
Yine Fahr-i Razi tefsirinde der ki: Mârifetullah, cenneti
hazæra’dær. Zira cennet senin aklæna ve arzuna muvafæk olana
nail olmandær, onun içindir ki, Adem’in aklæ hevasæna münaza
ettiåinden, cennet ona cennet olmamæñtær. Ve yine bunun içindir
ki, kabir mü’mine zindan deåildir. Çünkü onun aklæna ve
arzusuna mülayim olan ona orada hasæl olmuñtur.
Bunun beyanæ: Akæl, hasenat kendisine tevdi olunacak bir emir
114

ÆSLAM AKAÆDÆ

ister, ñehvet de kendisinden lezzetli ñeyler taleb olunacak bir
gani ister. Daha doårusu akæl himmeti âli’ye sahibi bir insan
gibidir, Mevlâ’sændan bañkasæna munkat olmaz, heva ise bir
otlakçæya benzer, bir zenginin huzurunu iñittiåi zaman bir
ihsanæna nail olmak ümidiyle neñelenir. Daha doårusu akæl
geçmiñ nimetlere ñükretmek içln, Mevlâ’sænæ tanæmak ister, heva
da ondan beklenecek nimetlere tema ettiåi için onu tanæmak
ister, ikisi de onu istedikleri gibi âlim ve gâni olarak tanæyænca,
ona sarælærlar. Akæl ben senden bañkasæna ñükretmem der, ñehvet
de ben senden bañkasændan dilenmem der. Sonra da ñüphe
gelir, ey akæl! Ñükrü yalnæz ona nasæl tahsis ettin? Belki onun bir
misli de vardær! Ve ey ñehvet! Yalnæz ona nasæl baålandæn? Belki
ñurada bañka bir kapæ daha vardær, der. Bunun üzerine akæl,
mütehayyir kalær ve o rahat bulanær, o vakit akæl yakin cevherini
bulmak için istidlâl âleminde seyahat etmek ister, (hakka
hidayet edecek olan ise ancak Allah’dær), iñte Hak Teala kuluna
hidayet etmek ve bulandærmamak üzere Resulü’nü göndermiñ
ve O’na kendinden söyleme, benim doårudan doåru sadæk olan
bildiåim ñu kelamæmæ söyIe diyerek, „Kulhuvallahu ehad“
buyurmuñ.
Allah Samed’dir; O, hep bir, herñey kendinin ve her dileåin
mercii, hiç eksiksiz maksud-i kül olan ñanlæ uludur. Ve hakikatte
ekmel, samed ancak O’dur.
Samed: Æsmi hakkænda lügat nokta-i nazarændan masmudün
ileyh, yani kasd, doårudan doåruya kendisine müteveccih olan
maksut manasæna olmaktær. „Samede samdehü“ tâbiri bilinen
bir keyfiyyettir ki, dosdoåru, düpedüz, hiç inhirafsæz ona kasd
ve teveccüh etti demektir. Mâlumdur ki, kasd de bir noktaya
doårudan doåru teveccüh manasæ vardær. Bu mana ile bir kavmin
seyyidine, yani umur ve ihtiyaçlarænda maksud ve mercii olan
ve ma fevki bulunmayan en ñerefli ulusuna, en büyük
efendisine „Samed’ül-kavm“ denilir. Ve mutlaka kadri yüksek,
âli ñan mânasæna da gelir ki, masmudun lazæmæ mânasænadær.
Birincisi bu;
Ækincisine gelince: Hiç cevfi, yani boñluåu olmayan, eksiksiz,
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gediksiz, nüfuz edilmez ñeye denir ki, musmet gibidir. Buna
lisanæmæzda som tabir olunur. Nitekim lehcede „Som, yekpâre,
sald, kavi, bütün, içi dolu, kaplama olmayan musmet“ diye târif
edilmiñ, som gümüñ, som pelesnek, som abnus tâbirleriyle de
istiñhad edilmiñtir. Som særma tabirimiz de meñhurdur. Bunda
halislik mânasæ vardær.
Bu manada samed tækamak manasæna olan samd mastaræ ile
de âlakadardær. Ñiñenin tækacæna samd denilmesi de bundandær.
Bu manaca aslæ samed olup „Dal“ „Ta“dan münkalib olmuñ
demektir. Bundan lazæmæ mana olarak daim ve bakî manasæna
da gelir. Ve harb ve kætal hengâmænda asla susamaz, acækmaz
kimseye de isim verilir. Ve mutlaka yemez ve içmez manasæna
da kullanælær. Razi, der ki: Lügat ehlinin müteahhirinden bazælaræ,
„Toz kabul etmez bir ñey“ girmez, bir ñey çækmaz emles, yani
yalabæk taña da samed denildiåini söylemiñlerdir ki, bu bizim
som tañ tâbirimiz gibidir.
Müfessirinin ekserisi, yukaræda da iñaret olunduåu üzere,
birinci mânadan olarak sæfat-æ subutiyye olduåunu söylemiñler,
bazælaræ da ikinci mana olarak sæfat-æ selbiyye olmasænæ
nakleylemiñlerdir. Bazælaræ da hem sæfat-æ sübutiyye ve hem sæfatæ selbiyye manalarænæ mutazammæn olarak tefsir eylemiñlerdir
ki, bunda ikincisini de nazar-æ itibara almak vardær. En layækæ da
budur. Bunu lafz-i müñterekin iki hakikat manasæna birden irade
tarikiyle deåil, esma-i ilâhiyye’de gayeler murad olmak
haysiyyetiyle iki mananæn hangisine hamledilse lazæm-æ maksud
olacaåæ cihetle umum-i mecaz halinde ikisinin de ekmel olan
lazæmænæ irade tarikiyle birleñtirmelidir.
Æbn-i Cerir, Mücahid’den ve Hasan’dan ve Ækrime’den Samd
„Lacevfe Ieh“ demektir. Yani içi boñ deåil, manasæna.
Yine Ækrime’den ve daha bazælarændan rivayet edildiåine göre
„Kendisinden bir ñey hüruc etmez“ manasæna kullanælmæñtær.
Ña’biden ñu rivayet vardær: „Yemez ve içmez“ demektir. Ve bu
meyanda en yüksek rivayet Abdullah b. Büreyde’nin, herhalde
Peygamber (s.a.v.)’e ref ederek ñunu kaydeder: „Samed öyle
bir ñeydir ki, onun cevfi yoktur“ manasæna zikredilmiñtir ki, vaki
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olan rivayettir. Türkçe’mizde bu manalar; eksiksiz, deliksiz, som
diye ifade olunabilir. Ve bu ihtiyaçsæzlæktan ganiy-i tamdan,
kemâl-i â’ladan kinaye de olur. Ebulaliye ve Muhammed b.
Kâ’b gibi bazælaræ da „lem yelid ve lem yuled“ bunun manasæna
olduåunu söylemiñlerdir. Ravi, Æbn-i Enes’ten: Kendisine afet
aræz olmaz. Mukatil ibni Hayyan’dan: Kendisinde hiç ayæp ve
eksiklik olmayan, Æbn-i Keysan’dan: Mahlukattan hiç birinin
sæfatiyle tavsif olunmaz diye rivayet olunur. Hasan’dan ve Katad
eden mervi olduåuna göre bazælaræ da „Lem yezel vela yezal“,
fani olmaz, baki, daim demiñlerdir. Æbn-i Enbarî demiñtir ki, ehli lügat arasænda samed, nasæn havaiç ve umurunda kendisine
samd eder, yani doårudan doåru maksud ve matlub edinerek
müracaat ve iltica eyler ve mafevki yok seyyid, demek
olduåunda ihtilaf yoktur.
Zeccac da demiñtir ki, Samed: Suded, yani ululuk kendisine
müntehi olan, kendisine samed olunan, yani her ñey ona
dayanær, onu maksad ve merci edinir olandær.
Ali b. Ebi Talha, Æbn-i Abbas’tan ñöyle rivayet eylemiñtir: Samed
sudedinde kâmil olan seyyid ve ñerefinde kâmil olan ñerif ve
azametinde kâmil olan azim ve ilminde kâmil olan halim ve
ilminde kâmil olan âlim ve hikmetinde kâmil olan hâkim velhasæl
ñeref ve ulûluk nev’inin hepsinde ekmel olandær.
Ebu Hüreyre’den: „Herkesten müstaåni, herkes ona muhtaç“,
Seyyid b. Cübeyir’den: Bütün sæfat ve afalinde kâmil, Suddî’den:
Raåbet edilen ñeylerde maksud, musibetlerde müsteåas;
Ca’feri Sadæk’tan: Galib ve fakat maålub olmayan, Hüseyin b.
Fuzeyil’den „Hükmünü takib edecek yok, kazasænæ reddedecek
yok“ diye mervidir. Yine Æbn-i Cerir Ebu Caferi Taberî der ki:
Arab indinde „Samed“ mafevki olmayan masmudun ileyh
kendisine kasd ve müracaat edilir, seyyid demektir.
Samed kelimesinde bu kadar çok mana olduåuna göre evlâ
olan bu kelimeyi Kur’an’æn nüzul særasænda nazil olduåu manada
mâruf olan manadær. Æbn-i Büreyde’nin babasændan rivayet ettiåi
hadis sahih olduåu takdirde gösterilen manalaræn içinde evlâ
olanæ odur. Çünkü, Resulullah (sallalahü aleyhi ve sellem) Al117
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lah Teala’næn muradænæ ve indirdiåinin manasænæ herkesten daha
iyi bilir.
Raåæb da der ki: Samed, emirde masmudun ileyh olan seyyidir.
Ve Samed’e semdehü kasede kasdehü „dosdoåru onu kasdetti,
ona doåru doåruldu,“ demektir. Bir de denilmiñtir ki, samed
ecvef olmæyandær. Ecvef olmayan ise iki ñeydir: Birisi insandan
dundur, yani añaåædadær, birisi de a’lâdær, yani yüksektir. Bâri ve
melaike gibi. „Allahüssamed’’ kavliyle maksad da o bir
takæmlarænæn ilâhlæk isnad ettikleri kimselerin hilafæna olduåuna
tenbihtir. „Onun anasæ sæddækadær. Ækisi de yemek yerlerdi,“
buyurulmakla buna iñaret olunmuñtur. Yani Nasara Hz. Æsa’ya
ve annesine ilâhlæk isnad etmiñlerdi, onlaræ reddetmek için „Æsa
ve annesi yemek yerlerdi,“ diye ihtiyaçlarænæ ve hades sahibi
olduklarænæ ihtar ile bunlaræn ilâh olmæyacaklaræna tenbih olarak
Sure-i Maide’de „Onlar yemek yerlerdi’’ buyurulduåu gibi
burada da Allah’æn eksiksizliåini beyan ile „Assamed“
buyurulmasænda o manaya bir tenbih de vardær. „La cevfe leh“
yemez içmez diye tefsirde bu mânaya iñaret açæk olduåu için
bunu tercih edenler bu inceliåe nazar-i dikkatæ çekmek için tercih
etmiñlerdir. Bunda „Samed“ yalnæz sæfat-æ selbiyyeden olmuñ
olur. Bununla beraber cevfi, boñluåu, eksiåi, ihtiyacæ olmamak,
tam manasæyla eksiksiz olmak, tam gænadan kinaye olarak sæfatæ subutiyyeleri müstelzim olabilir. Ancak kendi ihtiyacæ, eksiåi
olmamak, muhtaç olanlaræn hacetlerini bitirmek ve iñlerinde
merci ve maksud olmak yüksekliåini tasrih etmiñ olmaz. Evvelki
mâna ise, bunu tasrih etmekle sæfat-æ sübutiyye kemâlatænæ
müstelzim olduåu gibi, eksiksizliåin müstelzimi olduåu
manalarænæ da istilzam eyler. Lügatça de bu mana mâruf
oælduåundan ekseri müfessirin bunu almæñlardær. Onun için
keññaf sahibi ñöyle demiñtir:
„Samed kasd mânasæna Samede’den fa’al bi mâna mef’ul
olup havaicde masmudün ileyh olan seyyiddir ve mâna ñudur:
O, tanædæåænæz gökleri ve yeri ve sizleri yaratan halikænæz diye
ikrar ettiåiniz Allah’tær; O, vahid ve ilâhiyyet ile müteferriddir;
O’na ortaklæk edilmez ve O, her mahlukun doårudan doåru kasd
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eylediåi, muhtaç olduåu maksuddur; bundan istiåna edemezler,
O, ise onlaræn hepsinde müstaåni ve åanidir.
Æbn-i Sina da Gani-i tam ile mebde-i küll ve gaye-i küll
manasænda mülahaza etmiñtir. Ve iñaratta ganiyi ñu mealde
târif eylemiñtir: Bilir misin gani nedir? Tam gani, zatænda ve
zatændan mütemekkin olduåu sæfatænda ve zatænæn gayrisine
nisbetle olan sæfat-æ kemaliyye-i izafiyesinde kendisinde hariç
bir ñeye taalluk ve ihtiyacæ olmæyandær ki, onun fiilinin gayesi
kendisine mübayin olmaz. Binaenaleyh, zatænæn veya zatændan
mütemekkin olduåu ñekil veya hüsun gibi halin veya ilim veya
alimiyyet veya kudret veya kadiriyyet gibi bir izafeti bulunan
bir halin tamam olmasæ için kendisinden hariç bir ñeye muhtaç
olan tam gani deåil, kesbe muhtaç olan bir fakirdir. Bañkasænæn
ona nisbeti itibariyle mülahaza olunan ve izafet-i mahzadan
ibaret olan sæfatænda taalluk gæna-i tamme halel vermez. Zira
bunlarda fakir olan o deåil, O’na muhtaç olan gayridir. Demek
ki O, hâlik olmak için mahluka muhtaç deåil, mahluk ona
muhtaçtær. O, âleme muhtac deåil, âlem O’na muhtaçtær. Her
ñeyin maksudu O, kendisinin maksudu ise kendisidir. O,
bañkasiyle tekemmül etmez ve fakat bañkasæ O’nunla tekemmül
eder. Onun için O’nun efaline mahlukatæna ait hikem ve mesalih
olan gayeler terettüb eyler, fakat onlaræn hiç birisi O’nun için
illet-i gaiyye, garaz deåildir. Ve onun için evvel ve ahir O’dur.
Bir de gænay-æ tam zatænda hiç teåayyür kabul etmiyendir, diye
de târif olunur.
Muhyiddin-i Arabî de Fütuhat-æ Mekkiyesin’de esma-i
hüsna’næn ñerhinde „Samed“ isminde der ki: „Hazret-i
Samediyyet“in ekser tafsilatænæ „Mevakitünnücum“ isimli
kitabæmæzda kalb uzvunda tecelli etmesini de beyan ettik. Bu
kitabda da ondan layæk olanæ inñaallah zikredelim:
„Bu hazret, iltica ve istinad hazaratændandær ki, herhangi bir
emre muhtaç olan her fakir O’na iltica eder. Zira bilir ki, muhtaç
olduåu emir bu hazrettedir. Binaenaleyh, bu hazretin gænasæ
ihtiyaç olunan bu umur iledir. Onda „Allah âlemlerden zengindir“
ñeklinde buyurulan gænay-æ nefsi var mæ yok mu? Buna bu
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mevzuda ihtiyaç duyulmaz. Bu hazrette hacet messeden
fukaranæn ihtiyacæna sebep olup da muhtaç olduklaræ umur onun
indindeki hazinelerde var mæ? Bunu bilmektir. Nitekim:
„Hiçbir ñey yoktur ki, illa O’nun hazineleri bizim indimizdedir,“
diye varid olmuñtur. Æñte tahkik indinde O, bu Hazretin aynædær,
bañka deåil, Hak Teala „Ændinde herñeyin mutlaka hazineleri
vardær,“ olmak haysiyyetiyle O samed’dir. Velakin hazineler sabit
olan mâlumattan ibarettir. Çünkü onlar O’nun indinde sabittir.
Onlaræ bilir ve görür ve bütün içlerindekileri de görür, bilir. Görür
de onlardan dilediåini vücude çækarær ve dilediåini bærakær. Ve
onlar hazinelerde olmakla hasær ve tenahi tahayyül olunur.
Halbuki gayri mütenahidir. Ve iñte efkâr-i fukara o hazinelerde
muhtezin olan ñeylerdir. Çünkü onlar o hazinelerden vücude
çækmak isterler ki, kendilerini ayniyle zevken görsünler.
Allah’æn indindeki hazineler:
Çünkü onlaræn vücude çækarælanlarænda henüz icad
edilmeyenlerine iftihar ibgâ edilmiñtir, onun için mevcud olan
mevcud olmayana niyabeten de Allah’æn, onu icadæna aynæ
ihtiyaç ile muhtaçtær.
Bunun için mevcud olan, o hazinedekine, vücude iftiharæ
hususunda, muin gibidir, yani yardæmcæ gibidir. Ve bu ihtikâr
insanæn yanænda olmayan bir emri o hazinelerdekinden yanænda
olmasænæ talep etmeyi nefsinde, vicdanænda duymasædær. Ñunu
bilmeli ki: Hak indindeki hazineIer iki nevidir. Bir nevi muhtezinatæ
mevcude için olan hazineleri vücudiyyedir. Mesela: Zeyd’in
indindeki bir ñey, bir cariye veya bir uñak veya bir at veya bir
kumañ veya bir ev veya herhangi bir ñey, iñte Zeyd onun
hizanesidir, o ñey de, o ñeyler de mahzundur, ikisi de Allah’æn
indindedir, çünkü eñyanæn hepsi Allah’æn yanændadær.
Ñimdi Amr Zeyd’in yanændaki o ñey, her ne olursa olsun kendi
yanænda olmak için Allah’a müftekir olur. Allah da onu ona
baåæñlamayæ veya satmayæ veya ondan hoñlanmayæp kurtulmayæ
Zeyd’in kalbine ilgâ eder de onu Amr’a verir. Æñte bunun gibiler
hep Hakk’æn indindeki hazainindendir ve bütün âlem hep bu
minval üzere yekdiåerinin hem hazineleri, hem de kendisi aynæ
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muhtezinidir, binaenaleyh âlem bir mahsunun hazinesidir ve
bir muhtezinin bir hazineden bir hazineye intikalidir. Ondan
hiçbir ñey hazinesinin gayrisine indirilmiñ, hepsi Hakk’æn indinde
mahsundur. Hakikatte o onun içinden hiçbir ñeyi çækmayan
hazinesidir. Hakk’tan mâadasænæn ise muhtezini ondan diåerinin
hazinesine çækar hazaine iftihar, hazainden hazinle olur. Hepsi
de Allah’æn yedinde ve O’nun indindedir. Bunun için umurda
iltica ve istinad olunacak Sâmed ancak O’dur. Ve mütevekkil
olanlar tevekkül ettikleri ñeye, tevekkülleri halinde o Hazret’e
tutunurlar. Kimi Allah’a tevekkül eder, klmi de esbaba tevekkül
eder. Ñu kadar ki, esbab kendilerine itimad ve iltica edenlere
çok vakitlerde hiyanet eder. Hak Teala ise kendisine tevfiz-i
umur edip de tevekkül edeni muhakkak selâmete çækarær. Æmdi
bütün hazineler O’nun indinde olduåu, senin de o hazinelerden
ve binaenaleyh, O’nun indinde bulunduåunu bilirsen kalbin
O’na yetiñmiñ olacaåændan O senin indinde, sen O’nun indinde.
O halde sen kendinde indindesindir, o halde sende Sâmed’den
bir nasib vardær. Çünkü Allah’a mârifeti hadise ancak seninle
olur. Ondan dolayæ bu mârifeti hadiseler O seni kasdeder. Zira,
bu hâdis mârifet ancak seninle zahir olur. Ancak seninle zahir
olanda ise Sâmed sensin demektir, bu sana ve senin kendisi
için husule getirdiåin zata bu mertebe, bu Hazret’den hasæl
olmuñtur. Velâkin Rabb’in nehyindedir ve O’nu tedebbür et,
namazda kæblene sütre edineceåin ñey hakkænda Resulü’nün
lisanæ üzere buyurduåunu düñün ki, o ñeyi saå ve sol yana
biraz meyil ettiresin de, O’na samden, yani sütreye doårudan
doåru, düpedüz kasd ve teveccüh etmeyesin, bu gayret-i
ilâhiye’dendir. O kendisinin gayriye doårudan doåruya samd
ile kasd ve teveccühü istemez. Mamafih bunda kevinde dahi
minvechinma Samediyet’i isbat vardær ve iñte ñariin iñaret
eylediåi bu kadaræ mü’minin Samediyet’ten nasibidir. Cahil
doårudan doåru esbaba kast ve teveccüh eder de saåa yahut
sola meyl hükmünü kaziyyenin aksine olarak Hakk’æn
Sâmediyet’ine çevirir. Halbuki Peygamber (s.a.v.) ancak
sütrede saåa veya sola meyli meñru kælmæñtær.
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NOT: Önünden geçilmesi melhuz olan yerde namaz kælan
kimsenin sütreyi terketmesi mekruhtur. Gerek sahrada ve gerek
sahranæn gayrisinde olsun secde edeceåi yerden geçilmesi
melhuz olan bir yerde namaz kælacak kimse akalli bir arñæn
uzunluåunda, bir parmak kalænlæåænda önüne bir sütre dikmek
müstehabtær. Bir hadis-i nebevi’de öyle buyurulur. Sünnet olan
sütreye yakæn durmaktær. „Biriniz namaz kældæåænda sütreye
yakæn olsun ki, ñeytan namazænæ kesmesin,“ diye de hadisi nebevî varid olmuñtur. Ve bu sütreyi saå veya solu iki kañændan
biri yana koymak ve doårudan doåru düpedüz ona
durmamakda sünnet’tir. Zira Miktad (r.a.)’dan mervidir. Demiñtir
ki; Ben Resulullah’æ bir âmude veya bir aåaca doåru namaz
kælarken görmedim. Mutlaka ona saå ve sol kañæ üzerine kælar
ve O’na samden samd eylemez. Yani düpedüz dosdoåru
karñæsæna almaz, ondan saåa ve sola meylederdi, demiñtir.
Yer sert olur da deåenek dikilmezse tuålen veya arzen yere
koyar. Bir ñey bulamazsan bir had çizer, ki maksud hayali
baålayæp hatæræ daåætmamaktær.
Sütre sebeptir, saå ile sebebi kaviye, sol ile sebebi zayæfa
tenbih eylemiñtir. Allah’tan külliyet ile çækan sebep sahibi
yeminidir. Haktan kendisine bir beri barika layæk olmuñ olan
kimsenin ise sebebe itimadæ zayæftær da, o, sebebi zayæf taraftan
(soldan) kælmæñtær. Zira sebebi isbat elbette lazæmdær. Fakat
dosdoåru samdü kasdi ancak Allah’a olmalædær.
Samed isminde doårudan doåru kasd ve iltica manasænæn
hakiki ve izafî haysiyetlerini incelikle anlatan ñeyhin bu
açæklamasænæ anlæyabilecekler için insanlæk mârifet ve vazifesinin
haktan bañka hedefi olmamak lazæm geldiåini, tebarüz ettirmek
itibaræ ile cidden bu izah Samed’in „Havaicde masmudün ileyh“
manasænæn izahædær, masmudün ileyh olmakta iltica ve istinad
olunmak manasæ, bunun için de gina bulunmak manasæ lazæm
olduåunu tebarüz ettiriyor, bunlar güzeldir. Ancak iki nokta
dikkati çekmektedir. Birisi gina’da ‘Vallahü åaniyyün anil âlemin’
mantæåænca sæfat-æ selbiyye olan gina-i nefsiyyi mülahazaya
hacet görmemesi, birisi de ‘Ve in min ñeyin illa indehu
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hazainuhu’ manasæyla sæfat-æ sübutiyye olan gæna-i mülahaza
ettiåi halde bunda herñeye mâlik olmak, hem de her birinden
birer tane olarak mecmuunun bir hazinesine deåil, her birinin
namütenahi hazinelerine malik olmak manasæ sarih, bunda da
gina-i nefsi manasæ dahi zahir iken, muhtaç olunan ñeylerden
birine veya birkaçæna malik olmak, Sâmediyet mefumunun
sübutu için kâfi imiñ gibi göstermiñ olmasædær.
Bundan dolayædær ki, kevinde, yani kâinatta âlem-i esbaba
bivechinma Sâmediyet mülahaza etmiñtir. Halbuki Sâmediyet
bazæ hacette maksud ve mülteca olmak deåil, bütün hacetlerde
münteha olarak maksud ve mülteca olmaktær.
Onun için lügât manasænæ beyan edenler, hem „sæåa-i müntehel
cümu“ ile havaicte masmudün ileyh diye tasrif etmiñler, hem
de fevkinde kimse yok olmasæ kaydine tenbih eylemiñler,
‘Esseyyidüllezi yentehi ileyhi sudedu’ demekle de bu
münteha olan ekmeli söylemiñlerdir.
Hasælæ Sâmed lafzænda bizim son tâbirimizde olduåu gibi bir
eksiksizlik ve tamamiyet manasæ vardær. Onun için kasd
manasændan olduåu zaman da maksudiyette tamamiyet ifade
eder. Halbuki: Gæna-i nefsi, yani istiåna-i zati bulunmadan gænai
tam bulunamaz, münteha olmaz, gænai tam bulunmayan da
hazinelerine ihtiyacæ var demek olacaåændan buhul, yani cimrilik
mütesavver olur. Hata ümit edilmez. Hem gæna-i nefsi’si
olmayan da tam izzet bulunmaz, mâålub edilmek ve
binaenaleyh izin ve müsaadesi olmaksæzæn hazinesindekiler
cebren alænmak ve hatta kendisi ifna olunmak mümkün olur.
Ve bu halde bizzat maksud ve mülteca kendisi olmaz ve ‘La
yüsmedü illa ileyhi samden’ manasænæ tahakkuk etmez, onun
için Ebu Hüreyre’den rivayette ‘El Müstaåni an külli ehadin,
el muhtacu ileyhi külli ehadin’ diye istiånayæ tam tasrih
olunduåu gibi, Keññaf ve Æbn-i Sinâ dahi buna iñaret
eylemiñlerdir. Fakat ñeyh sade tam manasæyla hakiki
Sâmediyet’i deåil de, hazain-i ilâhiye’den olan ve mârifeti hadise
ile Allah’æ tanæmak için delâil-i haktan bulunan kevn ve esbab
âleminde veba hususu insanda dahi bivechinma maksud olan
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nisbî manayæ dahi anlatmak istediåi ve urste buna da Sâmed
itlak edilmek vaki olduåu cihetle bunda gina-i nefsi
mülahazasæna lüzum görmemiñ ve ihtiyaç bulunan bir emrin
bulunmasæ manasæna gina ile iktifa eylemiñti. Mamafih tam
manasæyla Sâmediyet’in Allah’a mahsus olduåunu, hepsi
Allah’æn yedinde ve Allah’æn indindedir, umurda iltica ve itimad
olunacak Sâmed ancak O’dur.
Sebepler, itimad edenlere çok zamanlar cimrilik yapar ve
hiyanet ederler, diye ihtar eder. Kevn ve sebeplerde sabit olan
bivechinma Samediyet nasibi ile Samediyet iddia olunmakta
ve O’na Samed denilmekten nehy etmiñ, küllî veya cüzî sebebi
ihmal etmemek külliyetine, cüz’iyyetine göre ona kuvvetli veya
zayæf meylin meñru olduåunu söylemek ile beraber Allah’tan
maadasæna rabætay-æ külliye ile kasd ve tevekkül etmemeyi ve
namazda kæble meselesini bütün umurunda örnek tutarak
esbabæ saåa veya sola alarak bütün külliyetiyle kasd ve niyyetini
doårudan doåru Allah Teala’ya doårultmak lüzumunu tenbih
ve nasihat eylemiñ ve bununla „Allahüssamed“ kavl-i celili’ndeki
kasræn manasæna da iñaret eylemiñtir. Zira burada „Es-Sâmed“
mârifedir. Müsnedin mârife olmasæ da kasær ifade eder. Bunun
manasæ: Samed’den anladæåænæz, tanædæåænæz ve kasdettiåiniz
hakikat bütün cinsiyle Allah’a mahsustur, demek olur.
Bu taktirde Allah’tan bañkasæna Samed itlak olunmaz. Ve lam
ahd-i cinse mahmul demek olur. Fakat lam ahd-i hariciye
mahmul olmak daha mütebadirdir. Bu taktirde ise Samed
denilince ma fevki tasavvur olunmæyacak vechiyle her zihne
tebadür edecek olan en mümtaz manasæyla mâruf bir tek
Sâmed maksud olur ki, bu da ehadiyyet ile zikri geçen Allah’tær.
Tevhid Akidesi:
Mühim olan „Samed“ isminin Allahü Teala’ya kasredilmesidir.
Fakat o surette „Samed“ isminin Allah’a mutlaka kasri yoktur;
Allah’tan maadasæna da herhangi bir vechiyle denilebilir.
Nitekim: Arab’æn örfünde de öyledir.
Ancak, „Essamed“ ekmel manasæyla ve ehadiyyet vasfiyle
muttasæf olarak Allah’æn esma-i hüsnasændan olup O’na mahsus
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olur ki, Æbn-i Esir Nihaye’de bu manalaræ ñöyle hülasa etmiñtir:
Allah Teala’næn esmasænda: „Essuded“ kendisine müntehi olan
„Es-seyyid“dir. Dâim ve bakî de denilmiñ, „Lacevfe leh“ de
denilmiñ, „Ellezi yusmedü ileyhi fil havayic“, yani bütün
ihtiyaçlarda kendisine muhtaç olunan da denilmiñtir ki,
„Yuksadü“ yani kasd olunan demektir. Hz. Ömer’in ñu hadisi
de ondandær:
„Nesebleri öårenip de onlara ta’n etmekten sakænænæz. Canæm
yed’i kudretinde olan Allah’a kasem ederim ki: Ñu kapædan
ancak Samed çæksæn desem pek azænæz çækardæ.“ Bu sözde
„Samed“ sudedinde müntehi olan, yani efendiliåinde nihayete
ermiñ olan (yani siyadetinde müntehi olan, yani efendiliåinde
nihayete ermiñ olan, yani siyadetinde, ñeref ve haysiyetinde,
efendiliåinde, yahut beyliåinde nihayet dereceye yükselmiñ
olan) veyahut ihtiyaçlarda kasdedilmiñ olan demektir.
Mamafih, Ömer’in bu kelamænda „Samed“: Hiç ta’n
olunmæyacak, ayæpsæz, eksiksiz manasæna olmak da pek güzel
olur. Fakat zikrolunan bu iki mana da bu hususu tazammün
veya istilzam eder.
Muaz b. Cemuh hadisinde Ebu Cehil’in katlinde onun için
samed ettim demesi de ona kasdedip onun için durdum,
gafletine intizar ettim demektir.
Hz. Ali hadisinde:
„Size amudülhak tecelli edinceye kadar samden samda
denilmesi de bu manadandær.“
Görülüyor ki, Hz. Ömer’in kelamænda „Samed“ nekre olarak
insanlar hakkænda da kullanælmæñtær. Kavmin seyyidi manasæna
„Seyyidülkavm“ denilmesi de bu kabildendir.
Æñte Muhyiddin-i Arabî Hazretleri, bunun bivechinma sabit olan
izafi bir samediyyet nasibi olduåunu ihtar etmiñ ve tam
manasæyla samediyyetin Allah’a mahsus olduåunu beyan
eylemiñtir. Bu ise gænay-i tammæ ifade etmek için gænay-i nefsi’yi
de müstelzimdir.
Fahrüddin-i Razi’de, bazælarænæn sæfat-i sübutiyye ve bazælarænæn
da sæfat-æ selliyye olarak yukaræda zikrettiåimiz vechiyle
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„Masmudünileyh ve il cevfe Ieh“ emsali iki mânay-æ lügavi
üzerinden on sekiz manaya kadar tefsir ettiklerini ve on
sekizincisi de „Eksilmeden, artmadan ve tegayyürat ve
tebeddülata medar olmaktan ve zamanlaræn ve mekânlaræn
anlarændan ve cihetlerinden münezzeh“ diye ifade edildiåini
anlattæktan sonra der ki:
„Üçüncü vecihde „Es-samed“ lafzænæn bütün bu manalaræn
hepsine hamledilebilir ki, bu da muhtemeldir. Çünkü, vücub-i
zatiyye delalet-i hasebiyle bütün selbî sæfatlara ve mübdi-i küll
olduåuna delaleti hasebiyle de sæfat-i ilâhiyye’nin hepsine delalet
eyler.
Ækinci mesele de: Allahussamed demek, vücudda Allah’tan
bañka bir samed olmamasænæ iktiza eyler. Essamed, havaicde,
masmudün ileyh ve zatænda tegayyür kabul etmiyen diye târif
olununca da vücudda Allah’tan bañka böyle bir mevcud
bulunmamak lazæm gelir. Binaenaleyh, bu ayet de Allah’tan
bañka ilâh olmadæåæna delalet eyler.
O halde „Allahü Ehad“ demek zatænda hiç bir vechiyle ne terkib
ve ne te’lif bulunmamak manasæna da bir olduåuna iñaret,
„Allahüssamed“ de eñi ve benzeri olmadæåænæ ve olmasæ mümkün
olamæyacaåænæ ifade eder mahiyette bir olduåuna iñaret olur.
Ayette bir iki sual kaldæ:
Birinci sual: Niçin „Ehad“ nekire, „Essamed“ mârife gelmiñtir?
Bazælaræ demiñtir ki: „Nefy ve adedin“ gayrisinde „Ehad“ Allah’tan
bañkasæna itlak edilmediåinden dolayæ mârife hükmünde
olduåundan târifine lüzum yoktur. Lakin „Samed“ öyle deåildir.
Râzi de bu sualin cevabænda ñöyle demiñtir: Ekser halkæn
vehminde her mevcud mahsustur. Halbuki her mahsusun
munkasim olduåu sabittir. Onun için hiç inkisam kabul etmiyen
mevcud, ekser halkæn hatæræna gelmez. Ama Samed, ihtiyaçlarda
masmudün ileyh ve maksud, bu mana Arab için belki de ekseri
halk için mâlumdur. Nitekim: „Sen onlara: Gökleri ve yeri
kim yarattæ diye sorduåunda onlar elbette Allah yarattæ
diyeceklerdir“ mealindeki ayet-i celile inzal buyrulmuñtur.
Æñte ehadiyyet, ekser halk indinde mechul ve münekker,
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samediyyet ise cumhur-i halkça sübuti mâlum olduåu için ehad
nekre ile bir ehad, essamed ise mârife olarak O samed diye
buyrulmuñtur.
Buna ñöyle demek daha yerinde olur ve daha iyi anlañælær:
„Müñrikler Allah’æ ve ulûhiyyetini tanæyorlarsa da O’nun
ulûhiyyette birliåini, ehadiyyetini tanæmæyorlardæ, Allah isminin
ve ulûhiyyet sæfatænæn birliåi iktiza ettiåini bilmiyorlardæ. Ve onun
için çeñitli ihtiyaçlarænæ, muratlarænæ, maksudlarænæ müteaddid
ilâhlarda aræyorlardæ ve muhtelif mertebelerde samedler
düñünüyorlardæ. Ulûhiyyetin bir samediyyet ifade ettiåini, ilâh,
mâbud demek, en bañ matbu, maksud olduåunu biliyorlarda
en bañ olmanæn birlik iktiza eylediåini ve bütün maksadlarænæn,
bütün samediyyetin bir tek maksudda, bütün kâinatæn haliki
olan bir hak ilâhda toplanacaåænæ ve ona göre maksadlarænæn
hepsini bir noktada bir kelimede birleñtirmek lazæm geldiåini
bilmiyorlardæ. Bundan dolayæ da bir hedefte bir mercide
toplanmasæ ihtimali olmayan muhtelif gönüllerde türlü mâbudlar,
türlü türlü samedler arkasænda niza ve ñækak içinde yüzüyorlardæ.
Ve yine bundan dolayæ „Lâ ilâhe illallah“ denildikçe „Ælâhlaræ
bir ilâh mæ kældæ? Bu ne acaib ñey?“ mealindeki ayette bu
buyurulduåu gibi ñañærdæklarænæ ifade ediyorlardæ.
Æñte ulûhiyyetin her vechiyle hakiki vahdet icab ettiåini
bilmediklerinden dolayæ o haber verilirken evvela ehemmiyetine
itina olunmak üzere zamir-i ñan ile bañlayæp „Hüvellahü Ehad“
ehad nekire olarak haber verilmiñtir ki, „Siz bu büyük hakikatæ
bilmiyorsunuz. Haberiniz olsun ki, Allah bir ve tektir“ demek
olur. Buna karñæ bizim bildiåimiz, gönüllerimizde duyduåumuz
bunca muhtelif ihtiyaçlara, türlü maksatlara bir Allah nasæl yetiñir,
nasæl kâfi gelir diye tereddüde düñülmemek için de her haceti
bitirecek her maksada erdirecek eksiksiz, som maksud, yegâne
merci ancak Allah olduåu anlatælmak üzere hasr ifade etmek
için lam-i târif ile „Allahüssamed“ buyurulmuñtur ki, söyle demek
olur:
O, sizin bildiåiniz, tanædæåænæz, düñündüåünüz, düñüneceåiniz
muhtelif maksudlaræn ve maksatlaræn Essamed nâmi altænda
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daha yükseåi yoktur diye anladæåænæz muhtelif gayelerin hepsi
herñeyin hâliki, bütün kâinatæn mercii olan Allah Teala’næn
samediyyetinde birleñir; tam manasæyle samediyyet O Allah’a
mahsustur. O ehadiyyet olan o, ehad olan Allah’a mahsustur.
O, hiç eksiksiz, maksud-i küll olan yegâne sameddir. Çünkü
ñeriki olan, ehad olmayan hakikatte samed olamaz. Samed
olmayan da ilâh olamaz. Bunu böyle anlamak için de samed
lafzænæn lügat ve örfte mâlum mânalaræ, lafz-i müñtereki her iki
manasæna birden hamledilmek suretiyle umum-i müñterek
olarak deåil, evvelâ umum-i mecaz halinde „Ma yutlekü
aleyhissamed“ mefhumiyle, saniyen hepsinin selbî ve sübutî
en yüksek kemal olan levazimiyle gayeleri murad olunmak
üzere mecaz bimertebeteyn tarikæyla hakikat-i ñer’iyye olarak
mülahaza edilmek icab eder ki, iñte zikrolunan türlü tefsirler
bu maksadæ izah içindir.
Burada ñunu da söyliyelim ki, müfessirinin bir çoåu „Samed“in
târifinde „Seyyid“i zikretmiñler, bir çoåu da hazf eylemiñlerdir.
Bunun sebebi Allah Teala’ya „Seyyid“ ætlak olunup
olunmæyacaåædær. Bu ihtilaflædær. Mamafih bir hadis-i sahih’de
„Esseyidüllah, yani seyyid AIlâh’tær diye vârid olduåundan dolayæ
Söheyli demiñtir ki, „Muzaf olarak Allah’a seyyid itlak edilmez.“
Mesela: Melaikenin seyyidi, nasæn seyyidi, halkæn seyyidi
denilmez. Lisanæmæzda „Allah Efendimiz“ denmez, „Seyyid-i
Kâinat Efendimiz“ denildiåi zaman da Allah Resulü murad
edilir.“
Sonra halkæn havayicte Allah’a kasdæ, iradî, tabiî veya fætrî
olmaktan eamdær. Zira mahiyyetlerin hepsi mümkün olan
kemallerin vücude çækmasænæ talebde Allah’a muhtaçtærlar ve
„her biri salatænæ da tesbihini de bildi“ mealindeki ayette
buyurulduåu gibi, Allahü Teala hem mübdii kül hem de gaye-i
küldür. Onun için evvel ve ahirdir. Binaenaleyh bu iki ayette bu
iki noktanæn ehadiyyet-i ilâhiyye’de birleñtiåine tenbih vardær.
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Ñu halde ikinci sual:
Allah ism-i celili’nin tekrarænæn faidesi nedir, denilirse bunda
zikrolunan o tenbihten maada birkaç fayda vardær:
1- Evvelki sualin cevabændan anlañælacaåæ üzere haberlerin
birinin nekire, birinin mârife olarak getirilmesindeki faideyi
temindir. Zira tekrar edilmese iki haberin ya ikisinin de nekire
veya ikisinin de mârife olmasæ iktiza ederdi.
2- Æki haberden ikisinin de doårudan doåruya maksud bilifade
olduklaræna tenbihtir. Onun için atæf da edilmemiñtir.
3- „Ehad, Essamed“ vasæflarændan her birinin tâyini zatta
müñtekil olduklaræna tenbihtir. Onun için ikincisinde
„Hüvassamed“ diye zamirle de iktifa edilmemiñtir.
Burada üçüncü bir sual daha sorulabilir: Æki cümlenin ikisi de
müstekillen maksud bilifade iken birincinin takdim olunmasænæn
hikmeti nedir? Bunun da hikmeti, müñriklere karñæ evvel emirde
ehadiyyeti bildirmek ehem, samediyyetin ise iñaret ettiåimiz
vechiyle ondan münbais bir suale cevab makamænda ve ona
delil veya netice gibi olmasædær. Çünkü, lizatihi gæna-i tam ile
gani ve masivasæ O’na muhtac olan ancak vahid, masivâsæ da
muhtac-æ mümkün olur. Hasælæ bu cümle min vechin delil, min
vechin netice gibi olarak cümle-i müstenife veya müekkidedir.
Elhasæl: Hak Teala, evvela her vechiyle samed ve tâzim hakkæ
olan bütün celâl ve cemâl sæfatlarænæ cami ulûhiyyetini, sonra
onun herhangi bir vechiyle ve terkib ñaibesinden ve hakikat ve
havassænda müñareket tevehhümünden kemâl-i tenezzühünü
icab eden ehadiyyetini, sonra da masivadæn istiåna-i zatisi ile
cemi-i mahlukatæn vücudunda, bekâsænda ve sair ahval ve
mekasædænæn husulünde hep O’na ihtiyaçlarænæ ifade eden
samediyyetini beyandan sonra da O’na hâñâ tenasül isnad
edenlerin: „Kæzlaræ var, oålu var, melaike O’nun kæzlaræ, Æsa O’nun
oålu, O’nu kendisinin Allah’læk cevherinderæ çækardæ, kendisi gibi
ilâh yaptæ, binaenaleyh, O, babadær, anadær, oåludur, hepsi ilâhlæk
itibariyle, birdir ve bir cevherdendir“ diye ñerik ve nazir iddia
edenlerin iddialarænæ sarahatle tansæsan red ve ibtal etmek üzere
„ehadiyyet ve samediyyet“i iktiza eyledikleri bazæ hükümleriyle
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tefsir ve izah siyakænda buyuruyor ki:
‘’O doåurmadæ; kendisinden, kendi zatændan bir cüz çækarmadæ;
Allah, ne valid ne de valide, yani ne ana ne de baba deåildir.
Çünkü doåurmak onda, ona mücanis yeni bir cüz’ün
teñekküliyle ondan ayrælma iktiza eyler. Bu ise onun zatænda bir
taraftan tenkisi, hudusu, ihtiyacæ, bir taraftan da tecezzi ve inhilal
ile teåayyürü iktiza eyler.
Evet doåuran parçalanær, fena bulur, doåurduåu da onunla
mücanis olur. Doåurmak, bizzat baki kalmæyacak faniler için
beka-i nevi ihtiyaciyle alakadardær. Bundan dolayæ doåurmak,
yerine kalacak evladæ, nesli olmak muhtac, faniler için maksud
bir kemal olsa da zatænda her kemali cami ehad, samed ve
Vacibü’l-Vücud olan ilâh Allah’ü Teala hakkænda bir kemal deåil,
bir eksiklik ve bir nakæse olur. Ve bütün bunlar ehadiyyete,
samediyyete münafidir. Allah Teala ehad, samed olduåu için
tecezzi etmez; ondan ne bir cüz, ne bir cevher ve ne de bir
madde kopup ayrælmaz, çækmaz ve onun cinsi, nev’i, benzeri
olmaz; hiç bir eksiåi,gediåi bulunmaz. Ancak, O’nun ilminde
bulunan mümkinattan dilediåi onun sade yaratmasiyle husule
gelir, ol demesiyle olur. Bu, onun vücud-i hassændan bir parça
kopup çækmak suretiyle ondan sudur ve tevellüd yoluyla deåil,
ma’dumi ibda ve icad etmesi suretiyle olur, „O bir ñeyin
olmasæna karar verdi mi, ancak onun için ol der o da hemen
olur.’’
Filhakika mümkin, illetsiz olarak hiç yoktan vücude gelemez.
Nitekim Sure-i Turda ‘’Onlar yoksa hiçbir ñey olmaksæzæn
mæ yaratældælar yoksa yaratæcælar kendileri mi?’’ buyrulmuñtur.
Onun için vücudda herhangi bir teåayyür ve hudus gerek
tekâmüle, tezayüde ve gerek tenakusa doåru herhangi bir
deåiñiklik bizzarure bir illete delalet eyler. Her hadis illetli mâlul
olur. Muhakkak onu yapan bir faile istinad eyler. Ælliyyet kanunu
denilen bu mana her aklæn mahiyetinde ilk istinad ettiåi bir
zarurisidir. Bu sebeble akællar, fenler her hadisede illeti failiyyeyi
taharri ederler, onu bir illet-i failiyyeye istinad ettirmeden kabul
ve idrak edemezler. Hakiki illet-i failiyye ise mâlulünü doåurmaz,
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yok iken ibda eder, halk eder. Zira evvel emirde bir halk ve
ihdas olmaksæzæn sudur ve tevellüd, tecezzi ve infisal mümkün
olmaz; her tevellüd ibtidaen bir yaratælæña mütevakkæftær.
Doåuranæ, doåuracak hale getiren, onda doåacak cüz’ü husule
getirip yetiñtirip doåuma sevkeden yaratandær. Doåuran illet-i
hakikiyye deåil, doåumun mahalli, geçit yolu, sebebidir.
Müñrikler, yaratmakla doåurmayæ fark edemediklerinden dolayæ
illiyet kanununu tevlid kanunundan ibaret zannetmiñler ve onun
için mahluku halikten, eseri müessirden tevellüd ediyor demeyi
adet edinmiñlerdir. Sure-i Saffat’ta ‘’Agâh olun ki, Allah
doåurdu demeleri onlaræn yalanlarændandær’’ diye geçtiåi
vechiyle Allah doåurdu diye iftira ettikleri gibi, cismaniyyet
maverasænda maba’dettabiî (fizik ötesi), göze görünmez gizli
kuvetler manasæna cin nami umumisi altænda mülahaza edilen
melaike, cin, ñeytan gibi ulvî ve süflî ruhanîleri Allah’tan tevellüd
etmiñtir ve onlarla Allah arasænda bir neseb vardær, diyerek onlaræ
birer veya yaræmñar ilâh yapæp tapmæñlardær. Onlaræn böyle
uluhiyyette tenasül fikrine saplanmalaræ cehalet idi. Fakat
nübuvvet haberleri ile haliki duymuñ, hakiki illiyetin yoktan
yaratma olduåunu anlamæñ iken sonraki hristiyanlæåæn uluhiyyeti;
baba, ruhulkudüs, oåul diye tevellüd ihtiyacæ üzerine farz ederek
Allah’a babalæk ve veled isnad etmeleri hiç de yakæñmayan
büyük bir delalet olmuñtur. Sure-i Bakara’da:
‘’Onlar: Allah veled edindi, dediler. Halbuki Allah bundan
münezzehtir. Doårusu göklerde ne varsa, yerde ne varsa
hepsi O’nundur, hepsi O’na itaat etmektedir. Göklerin ve
yerin yoktan var edeni O’dur. O, bir ñeyin olmasæna
hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir.’’ Ve
Sure-i Maide’de, ‘’Allah, Meryem oålu Mesih’tir, diyenler
mutlak surette kâfir olmuñlardær’’; ‘’Allah üçün
üçüncüsüdür, diyenler, mutlak surette kafir olmuñlardær,’’
buyrulmaktadær.
Bu delaletin daha garib ciheti de putperestler, Allah’a ñirk
koñarken, O’nu bañ ilâh tanædæklaræ ve diåerlerini tali addedip
O’na denk ve müsavi kælmadæklaræ halde Nasara teslisinde
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üçüncü de müsavi kælmæñlardær. Bununla beraber üçüncü de
oåulda birleñtirmiñlerdir. Æñte bunlaræn hepsini de üç nokta-i
nazardan sarahaten red ve ibtal ile hakka irñad için:
1- O, doåurmadæ,
2- Doåurulmadæ.
Yani kendi bañkasænæ doåurmadæåæ ne baba ve ne de ana
olmadæåæ gibi, diåer bir veya iki asældan bir cüz olarak çækæp da
veled dahi olmadæ. Çünkü O, kadimdir, hadis deåildir. Doåuran
bir baba Allah veya ana Allah olmadæåæ gibi, doårulmuñ oåul
veya kæz bir veled Allah dahi yoktur. Çünkü doåuran fani ve
muhtaç, eksikli olacaåæ gibi, doåan da kadim, lizatihi
vacibü’lvücud olmaz ve olamaz. Sonradan olmuñ veya hadis
ve aynæ zamanda fani, muhtaç ve eksik olur. Ehad, samed
olan Allah Teala ise, ne sabækta ve ne de lahækta adem, eksiklik,
hudus ve fena bulunmak muhaldir. O, ezelen ve ebeden hep
bir ve daima eksiksiz, baki ve samed’dir. Bundan ñu da anlañælær
ki, o, vücudda bañkasændan doåmadæåæ gibi, fikirde ve marifette
de doåurulmaz, bir kübradan, bir mebdeden istintac da edilmez.
Bir burhan, bir kaide ve bir kanun altæna sæåmaz. Bütün alem
ve alemden istinbat edilen fikirler, manalar, kanunlar ona delati tazammuniyye ile delalet etmez. Bütün bunlar kendilerinin
hudus ve ihtiyaçlariyle evvel ve ahir O’na olan iftikar ve
istinadlarænæ ilan ederek kendilerinden evvel ve kendileriyle
beraber ve kendilerinden sonra O’nun varlæåæna ve birliåine ve
bekasæna ve her ñeyi ihatasæna delalet-i iltizamiyye ile
bilevleviyye delalet eylerler. O’nun zatænæ teñrih etmez,
ayinleriyle birbirlerine O’nun fiil ve sun’unu duyururlar. Onun
için O, her ñeyden sezilir, zahir; hiç bir ñeyle bilinmez batændær.
Çünkü herñey onunla durur, onunla bulunur. Onun hidayetiyle
bulunur ve ‘’Allah, göklerin ve yerin nurudur’’, ‘’Her ñeye
ñahiddir.’’ Ve O’nun kendini ise ancak kendi bilir. Ve ilmi de
sudur ve husule muhtaç olacak fikir ve teakkul kabilinden
deåildir. Nitekim Hz. Æsa, ‘’Sen benim nefsimdekini bilirsin
ama ben senin nefsindekini bilemem...’’ demiñtir. Bu
izahattan anlañælær ki, ‘’Lem yelid’’ teåayyür ve fenayæ nefz ile
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bekayæ isbat, ‘’Ve lem yuled’’ ademi sabækæ ve hudusu nefy ile
kædemi isbat’tær. Kædem ise bekadan akdem mülahaza olunur.
Bundan dolayæ burada ñöyle bir sual hatæra gelir:
O halde mana itibariyle ‘’Lem yuled’’, ‘’Lem yelid’’den evvel
söylenmek lazæm gelirken bunun te’hirine sebeb nedir? Bunda
iki mühim nokta vardær. Allah Teala’næn kædemi, müñriklerce de
inkar edilmediåi cihetle evvele ‘’lem yelid’’ hükmünün beyanæ
ehem olmuñ, ‘’velem yuled’’ onu takrir için delil siyakænda olmak
üzere te’hir edilmiñtir. Zira adeten bunlar mütelazim
olduklarændan doåurulmadæåæ itiraf olunanæn doåurmadæåæ da itiraf
olunmak iktiza eder.
Ækincisi ‘’lem yelid’’ babalæåæ ve analæåæ nefyediyor, ‘’lem yuled’’
de oåulluåu nefyediyor. Nasara teslisinde de evvelen baba,
saniyen oåul ilâh iddia ettikleri ve valid mevlude zaten
mukaddem olduåu için nefide de onlaræ redde bilhassa iñaret
olmak üzere lem yelid takdim, velem yuled te’hir olunmuñtur.
Burada Alusî, Nasara’næn kendi kitaplarænda teslis akidesini
nasæl tasvir ettiklerini naklederek der ki:
Onlar kitaplarænda ñöyle diyorlar: Eb, salisten birinci uknumdur,
ibin ikincidir, ondan ezelî bir sudurla ezeliyette ona müsavi
ezeliyetle sadær olmuñtur. Ruhulkudüs üçüncüsüdür; o da
ikincisinden öyle sadær olmuñtur. Ælahiyet tabiatæ ise bir tabiattær.
Ve bu tabiat üçten her birinde de vardær ve her biri beraber
olarak o tabiatla ittihad etmiñtir. Mamafih bir cevher deåil, üç
cevherdirler, Eb ibin deåil, ibin eb deåil, ruhu’lkudüs eb deåil,
ibin de deåil, o ikisi de Ruhu’lkudüs deåildir. Bununla beraber
üçü de bir ilâh. Çünkü, üçünün de lahutî bir tabiatæ, bir cevheri
var ve beyinlerin de temayüz bulunmakla beraber her biri lâhut
ile müttehittir. Birinci uknum cevheri vücudi vacib, ikinci cevheri,
ki ilim dahi denilir. Üçüncü: Cevherî irade ki, buna mehabbet
dahi denilir. Æmdi Allah üç ekanim-i cevheriyyedir. Öyle ki üçü
de hakiki temayüzle temayüleri üzeredirler. Bazen de ona izafî
ætlak ediyorlar. Yani birbirine izafetle diyorlar: Bir cevher ve bir
tabiat, Allah odur ve onda gayrisi bulunuyor deåil, belki her ne
dahil ise zatænæn aynædær ve diyorlar ki, Allah’ta dört izafet vardær.
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Evvelkisi: Uknum-i evvelde teakkulün faaliyyetidir. Ækincisi ebin
aklænæn surati olan uknum-i sanide teakkulun mefuliyyetidir.
Üçüncüsü: Ærade kendilerinin olan uknum-i evvel ve sanide
kendinden coñuñ (inbisak, inbias) failiyyetidir. Dördüncüsü:
Birinci ve ikinci uknuma ait irade-i ilâhiyye sevgisi olan uknumi salisete o cuñuñin mef’uliyyetidir. Ve diyorlar ki, ekanim-i
ilâhiyye’de failiyyet ve mef’uliyyet tabiri tevessu tarikiyledir.
Yoksa eb'de (babada) ibin (oåul) cihetine failiyyet übüvvetten
bañka deåildir. Eb'de ve ibinde Ruhu’lkudüs cihetine failiyyet
bunun suduru onlardan bañlamasændan bañka deåildir. Æbin ve
Ruhu’lkudüs’te mef’uliyyet ibinde bünüvvetten ve ruhda
coñuñdan bañka deåildir. Ve diyorlar ki: Bunlar tavr-i
beñeriyyetin fevkinde ise de bunlaræn hepsine iman vacibtir.
Ve ñöyle zu’m ediyorlar ki: Bu ekanim-i selasenin
havariyyundan telakki etmiñ olduklaræ bir takæm isimler de vardær:
Tab-i ilâhi’de birinci uknuma eb denir. Ækinci uknuma ibin denir,
kelime, hikmet, nur, ziya, ñua denir. Üçüncü uknuma
Ruhu’lkudüs ve muåri (kæñkærtæcæ, muhayyic) denir ki, Yunanca
eraklit (Heraklitedes) dediklerinin manasæ imiñ.
Bu isimlerin ætlakænæn vechini beyan için de ñöyle demiñlerdir:
Çünkü, uknum-i evvel bir menba ve mebde durumundadær.
Kendisinden sadær olan uknum-i saniye akæl fi’li olan ve failine
benzemeyi iktiza eden bir fil ile bütün tabiatænæ ve cevherini
vermiñtir. Öyle vermiñtir ki, hatta onun sureti cevheriyye-i
ilâhiyyesi olan uknum-i sani ona tam müsavat ile müsavi
olmuñtur. Æladæn, yani doåurmanæn haddi ise ‘’Bir hayyin bir
haydeh, bir alet ve tabiatæna müñabeheti iktiza eden mukarin
bir mebde ile suduru’’ demektir. Burada da böyle ve belki daha
eblaådir. Çünkü, ikincide ilâhi tabiatæn kendisi bulunuyor. O
halde evvelkine baba denilince ikinciye oåul denilmesinde bir
bid’at olmaz. Ækinciye kelime denilmesi: Zira onun doåurulmasæ
bir hayvan ve nebat doåurulmasæ gibi deåil, akæl fi’liledir. Yani
babanæn lahutunu ve zatænæ fehm eylemesidir. Ñeksiz o suret
kelimedir. Çünkü, kelime aklæn mefhumiyyeti ve nutkudur. ona
hikmet denilmesi: Çünkü, o, babadan ilâhî aklænæn fi’li de
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doåmuñtur. O ise hikmettir. Ona nur, ñua ve ziya denilmesi de:
Çünkü, hikmet her nerede bulunursa onunla eñyanæn hekaikine
mârifet ve nur ve ziya ñua gibi inkiñaflaræ hasæl olur. Üçüncüye
Ruhu’lkudüs denilmesi ise: Çünkü, baba ile oåuldan ikisinin
bir olan irade fi’liyle sadær olmuñ ve onlardan bir fiil ile coñmuñtur
ki, bu fiil iradenin sevgi ile sevgilisine doåru heyecanæ gibidir.
Ve o Allah sevgisidir. Allah’æn kendisi de særf ruhtur. Tekaddüsü
de onun aynædær. Ve evvel ile saniden her biri birinde ruh
denilmek için bir vecih vardær. Çünkü, ittihad vardær. Lakin evvel
rütbesine ve ikinciye olan izafetine delalet eyleyen bir isim ile
(Eb), ikinci de kezalik öyle bir isim ile (Æbin) anældæåæ için müñterek
olan isim üçüncüye tahsis edilmiñtir. Ve her ne kadar bunda
da ibin gibi ibin tabiatæ ve cevheri varsa da buna ibin
denilmemiñtir.
„Lem yelid“ o doåurmadæ -kendisinden, kendi zatændan bir cüz
çækarmadæ-, Allah ne valid, ne de valide, yani ne baba ne de
ana deåildir. Çünkü doåurmak ona mücanis, yani bir cüz’ün
teñekkülüyle ondan infisal iktiza eyler, bu ise O’nun zatænda bir
taraftan terkibi, hudusu, ihtiyacæ, bir taraftan da tecezzi ve inhilal
ile teåayyuru, faniliåi iktiza eyler. Doåuran parçalanær, fena bulur,
doåurduåu da onunla mücanis olur. Doåurmak bizzat baki
kalmæyacak faniler için beka-i nev’i ihtiyacæyle alakadardær. Bundan dolayæ doåurmak, yerine kalacak evladæ, nesli olmak muhtaç
faniler için maksud bir kemal olsa da zatænda her kemali cami,
ahad, samed, Vacibü’lvücud ilâh olan Allah Teala hakkænda bir
kemal deåil, bir eksiklik, bir nakise olur. Bütün bunlar
Ehadiyyete, Samediyyete münafidir. Allah Teala ehad, samed
olduåu için tecezzi etmez, O’ndan ne bir cüz, ne bir cevher, ne
bir madde kopup ayrælmaz, çækmaz ve O’nun cinsi, nev’i, benzeri
olmaz, hiç bir ihtiyacæ, eksiåi, gediåi bulunmaz. Ancak O’nun
ilminde bulunan mümkinattan dilediåi O’nun sade yaratmasæyle
husule gelir. Ol demesiyle olur. Bu O’nun vücud-i hass’ændan
bir parça kopup çækmak suretiyle O’ndan südur ve tevellüd
tarikiyle deåil, madumi ibda icad etmesi suretiyle olur. Nitekim
O ñöyle buyurmuñ: „Bir ñeyi emretti mi, ancak ona ol der, o
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da hemen oluverir.“ Filhakika mümkin, illetsiz olarak hiç
yoktan vücuda gelemez. Nitekim Sure-i Tur’da, „Yoksa onlar
hiç bir ñey olmaksæzæn yaratældælar veya yaratæcæ onlar mæ?“
buyrulmuñtur. Onun için vücudda herhangi bir teåayyur ve
hudus gerek tekamüle, tezayüde, gerek tenakuse doåru
herhangi bir deåiñiklik, bir zarure, bir illete delalet eyler. Her
hadis illetli, malul olur. Muhakkak onu yapan bir faile istinad
eyler. Ælliyyet kanunu denilen bu mana her aklæn mahiyyetinde
ilk istinad ettiåi bir zarurisidir. Bu sebeple akællar, fenler, her
hadisede illet-i failiyye taharri eyler, onu bir illet-i failiyye’ye
istinad etmeden kabul ve idrak edemez. Hakiki illet-i failiyye
ise, malulunü doåurmaz, yok iken ibda eder, halk eder, zira
evvel emirde bir halk ve ihdas olmaksæzæn südur ve tevellüd,
tecezzi ve infisal mümkün olmaz, her tevellüd ibtidaen bir
yaratæña mütevakkæftær. Doåuranæ doåuracak hale getiren, onda
doåacak cüz’ü husule getirip, yetiñtirip, doåuma sevkeden,
yaratandær. Doåuran illet-i hakikiyye deåil, doåumun mahalli,
geçit yolu, sebebidir. Müñrikler yaratmakla doåurmayæ fark
edemediklerinden dolayæ illiyyet kanununu tevlid kanunundan
ibaret zannetmiñler ve onun için mahluku Halik’den, eseri
Müessir’den tevellüd ediyor demeyi adet edinmiñlerdi. Sure-i
Saffat’da ñöyle buyrulur: „Agâh olun, onlaræn yalanlarændan
biri de derler ki, Allah doåurdu“ diye iftira ettikleri gibi,
cismaniyyet maverasænda mabadet’tabii, yani metafizik, göze
görünmez gizli kuvvetler manasæna cin-nami umumisi altænda
mülahaza edilen melaike, cin, ñeytan gibi ulvî ve suflî
ruhaniyyeti Allah’tan tevellüd etmiñtir, onlarla Allah arasænda
bir neseb vardær, diyerek onlaræ birer veya yaræmñar ilâh yapæp
tapmæñlardær. Rabb’ülâlemin Hazretleri Kitab-æ Kerim’inde,
„Onlar, kendisiyle (Allah ile) cinler arasænda bir soy baåæ
kurdular. Oysa andolsun, cinler de onlaræn gerçekten (azap
için getirilip) hazær bulundurulacaklarænæ bilmiñlerdir.“
Onlaræn böyle uluhiyyet’te tenasül fikrine saplanmalaræ cehalet
idi. Fakat nübuvvet haberleri ile Halik’i duymuñ, hakiki illiyyet
„Ba’del adem halk“ ile olduåunu anlamæñ iken, sonraki
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hristiyanlæåæn uluhiyyet’i; baba, Ruhu’lkudüs, oåul diye tevalüd
ihtiyacæ üzerine farz ederek Allah’a validlik ve veled isnad
etmeleri hiç yakæñmæyan büyük bir delalet olmuñtur. Sure-i
Bakara’da ñöyle buyrulur: „Dediler ki: Allah oåul edindi. O,
(bu yakæñtærmadan) yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa
O’nundur, tümü O’na gönülden boyun eåmiñlerdir. Gökleri
ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandær. O, bir iñin
olmasæna karar verirse, ona yalnæzca „Ol!“ der o da hemen
oluverir. Bilgisizler dediler ki: Allah bizimle konuñmalæ veya
bize de bir ayet gelmeli deåil miydi? Onlardan öncekiler
de onlaræn bu söylediklerinin benzerini söylemiñlerdi.
Kalpleri birbirine benzeñti. Biz kesin bir bilgiyle inanan
bir topluluåa ayetleri apaçæk göstermiñiz.“
Bu delaletin daha garib ciheti de putperestler, Allah’a ñirk
koñarken onu bañ ilâh tanædæklaræ ve diåerlerini tâli addedip O’na
denk ve müsavi kælmadæklaræ halde, Nasara teslisinde üçünü
de müsavi kælmæñlar, bununla beraber üçünü de oåulda
birleñtirmiñlerdir. Æñte bunlaræn hepsini de üç nokta-i nazar’dan
serahatan redd-ü ibtal için hakka irñad için buyrulmuñtu ki:
1- O doåurmadæ,
2- Ve doåurulmadæ. Kendi bañkasænæ doåurmadæåæ gibi ne baba,
ne ana olmadæåæ, ne tevellüd, ne de tevalüd suretiyle
bañkasændan doåmadæ. Diåer bir veya iki asældan bir cüz olarak
çækæp da veled dahi olmadæ. O kadimdir, hadis deåildir. Doåuran
bir baba veya ana Allah olmadæåæ gibi, doåurulmuñ oåul veya
kæz, bir veled Allah dahi yoktur, mümtenidir. Çünkü doåuran
fani ve muhtaç, eksikliåi olacaåæ gibi doåan da kadim, lizatihi
Vacibü’lvücud olamaz. Sonradan olmuñ hadis ve aynæ zamanda
faniye muhtaç eksikliåi olur; Ehad, Samed olan Allah Teala da
ise ne sabækta, ne lahikta adem ve eksiklik, hüdus ve fena
bulunmak muhaldær. O, ezelen ve ebeden hep bir ve daima
eksiksiz, baki samed’dir. Bundan ñu da anlañælær ki, o vücudda
bañkasændan doåmadæåæ gibi, fikirde, mârifette de doåurulmaz.
Bir kübradan, bir mebdeden istintac da edilmez, bir bürhan,
bir kaide ve kanun altæna sæåmaz, bütün âlem ve âlemden
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istinbat edilen fikirler, manalar, kanunlar O’na delalet-i
tazammüniye ile delalet etmez, bütün bunlar kendilerinin hüdus
ve ihtiyaçlaræyle evvel ve ahir O’na olan iftihar ve istinadlarænæ
ilan ederek kendilerinden evvel ve kendileriyle beraber ve
kendilerinden sonra O’nun varlæåæna ve birliåine ve bekâsæna
ve her ñeyi ihatasæna delalet-i iltizamiyye ile bilevleviyye delalet
eylerler. O’nun zatænæ teñrih etmez, ayænleriyle birbirlerine O’nun
fiil-i sün’unu duyururlar. Onun için O herñeyden sezilir. Zahir,
hiç bir ñeyle bilinmez, batændær. Çünkü herñey O’nunla durur,
O’nunla bulunur, o O’nun hidayetiyle bilinir; „O göklerin ve
yerin nurudur“, „O her ñeye ñahiddir.“ O’nun kendini ise
ancak kendisi bilir ve ilmi de süd–r ve husule muhtaç olacak
fikir ve teakkul kabilinden deåildir. Nitekim Hz. Æsa, „Ya Rabb’i!
Sen benim nefsimdekileri bilirsin ama ben senin zatændakileri
bilemem“ demiñtir. Bu izahattan anlañælær ki, içinde „Lem yelid“
teåayyür ve fena-i nefy ile bekâ-i isbat, „Ve lem yuled“ ademi sabækæ ve hudus-u nefy ile kadimi isbattær. Kadim ise bekâdan
akden mülahaza olunur. Bundan dolayæ burada ñöyle bir suale
hatæra gelir: O halde mana itibariyle „Lem yuled“den evvel
söylenmek iktiza ederken bunun tehirine sebep nedir? Bundan
iki mühim nükte vardær. Allah Teala’næn kædemi müñriklerce de
inkar edilmediåi cihetle evvela: „Lem yelid“ hükmünün beyanæ
ehem olmuñ, „Ve lem yuled“ hükmü onu takrir için delil siyakænda
olmak üzere tehir edilmiñtir. Zira adeten bunlar mütelazim
olduklarændan doåurmadæåæ da itiraf olunmak iktiza eder.
Ækincisi „Lem yelid“, babalæåæ da analæåæ da nefyediyor, „lem
yuled“de oåulluåu nefyediyor. Nasara teslisinde de evvela baba
ilâh, saniyen oåul ilâh iddia ettikleri ve valid mevl–de zaten
mukaddem olduåu için nefide de onlaræ reddetmede bilhassa
iñaret olmak üzere lem yelid takdim ve lem yuled te’hir
olunmuñtur.
Burada Alusî, Nasaranæn kendi kitablarænda teslis akidesini
nasæl tasvir ettiklerini naklederek der ki:
„Onlar kitaplarænda ñöyle diyorlar: Eb, salisten birinci
aknumdur, ibin ikincidir, ondan ezelî bir sudur ile ezeliyyette
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ona müsavi ezeliyyetle sadir olmuñtur. Ruhu’lkudüs üçüncüdür.
O da ikisinden öyle sadær olmuñtur. Ælahiyyet tabiatæ ise, bir
tabiattær. Ve bu tabiat üçten her birinin de vardær. Ve her biri
beraber olarak o tabiatla ittihad etmiñtir. Mamafih bir cevher
deåil, üç cevherdirler. Eb ibin de deåil, o kiñi de Ruhu’lkudüs
deåildir. Bununla beraber üçü de bir ilâh. Çünkü, üçünün de
bir lâhutî, bir tabiatæ, bir cevheri ve beyinlerinde temayüz
bulunmakla beraber her biri lâhut ile müttehittir. Birinci uknum:
Cevheri vücudî vacib, ikinci: Cevheri akæl ki buna ilim dahi denilir,
üçüncü: Cevheri irade ki, buna muhabbet de denilir.
Æmdi Allah üç ekanim-i cevheriyyedir. Öyle ki, üçü de hakiki
temayüzleri üzere bazen de ona izafî itlak ediyorlar. Yani
birbirlerine izafetle diyorlar: Bir cevher ve bir tabiat Allah odur.
Ve onda gayrisi bulunuyor deåil, belki her ne dahil ise zatænæn
aynædær. Ve diyorlar ki, Allah’da dört izafe vardær. Evvelkisi:
Uknum-i evvelde teakkulün failiyyetidir. Ækincisi ebin aklænæn
sureti olan uknum-i sanide teakkulün mefuliyyetidir. Üçüncüsü:
Ærade kendilerinin olan uknum-i evvel ve sanide kendinden
coñuñ faaliyyetidir. Dördüncüsü: Birinci ve ikinci uknuma aid
irade-i ilâhiyye sevgisi olan uknum-i saliste o cuñuñun
mefuliyyetidir. Ve diyorlar ki, ekanim-i ilâhiyyede faaliyyet ve
mefuliyyet tabiri tevessu tarikiyledir. Yoksa ebde ibin cihetine
faaliyyet nübüvvetten bañka deåildir. Ebde ve ibinde
Ruhu’lkudüs cihetine faaliyyet bunun suduru onlardan bañka
deåildir. Ve diyorlar ki, gerçi bunlarda tavræ beñeriyyetin fekænde
ise de bunlaræn hepsine iman vacibtir ve ñöyle zannediyorlar:
Bu ekanim-i selasenin Havariyyundan telakki etmiñ olduklaræ
bir takæm isimleri de vardær: Tab’i ilâhide birinci uknuma eb, ikinci
uknuma ibin kelime, hikmet, nur, ziya ve ñua denir. Üçüncü
uknuma Ruhu’lkudüs ve muåri (kæñkærtæcæ) denir ki, Yunanca
reaklit (heraklitedes) dediklerinin manasæ bu imiñ.
Bu isimlerin itlakænæn vechini beyan için de ñöyle demiñlerdir:
Çünkü uknum-i evvel bir menba ve mebde menzilesindedir.
Kendisinden sadir olan uknum-i saniye akæl fi’li olan ve failine
benzemeyi iktiza eden bir fi’il ile bütün tabiatænæ ve cevherini
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vermiñtir, öyle vermiñtir ki, hatta onun suret-i cevheriyye-i
ilâhiyyesi olan uknum-æ sani ona tam müsavat ile müsavi
olmuñtur. Æylâdæn, yani doåurmanæn haddi ise „bir hayyin bir
hayden bir alet ve tabiatæna müñabeheti iktiza eden mukarin
bir mebde ile suduru“ demektir. Burada da böyle ve belki daha
eblaådær. Çünkü ikincide ilâhi tabiatæn kendisi bulunuyor. O halde
evvelkine baba denilince ikinciye oåul denilmesinde bir bid’at
olmaz. Ækinciye kelime denilmesi: Zira onun doåurulmasæ bir
hayvan ve nebat doåurulmasæ gibi deåil, akæl fi’liledir, yani
babanæn lâhutunu tasavvuru ve zatænæ fehm iylemesiledir. Ñeksiz
o suret kelimedir. Çünkü kelime aklæn mefhumiyyeti ve nutkudur.
Ona hikmet denilmesi: Çünkü o, babadan ilâhî aklænæn fi’li ile
doåmuñtur. O ise hikmettir. Ona nur, ñu’a ve ziya denilmesi
de: çünkü hikmet her nerede bulunursa onunla eñyanæn
hakayækæna marifet ve nur ve ziya ve ñu’a gibi inkiñaflaræ hasæl
olur. Üçüncüye Ruhu’lkudüs denilmesi ise: Çünkü o baba ile
oåuldan ikisinin bir olan irade fi’liyle sadir olmuñ ve onlardan
bir fiil ile coñmuñtur ki, bu fi’il iradenin sevgi ile sevgilisine doåru
heyecanæ gibidir. Ve o Allah sevgisidir, Allah, kendisi de særf
ruhtur, takaddüsü de onun aynidir. Ve evvel ile saniden her
birine de ruh denilmek için bir vecih vardær. Çünkü ittihad vardær.
Lakin evvel, rütbesine ve ikinciye olan izafetine delalet eyliyen
bir isim ile (eb), ikinci de kezalik öyle bir isim ile (ibin) anældæåæ
için müñterek olan isim üçüncüye tahsis edilmiñtir. Ve her ne
kadar bunda da ibin gibi ibin tabiatæ ve cevheri varsa da buna
ibin denilmemiñtir, çünkü bu, ebden failine müñabeheti iktiza
eden aklæ fi’li ile sadir olmamæñ, irade fi’li ile sadir olmuñtur.
Onun için evvelden sani, Adem’den Habil gibi, salis de ondan
Havva gibidir, hepsi de bir hakikattir. Lakin Habil’e oåul denilir
de kæz denilmez. Buna kæñkærtæcæ denilmesi ise: Çünkü bu
Havariyyuna gelip de Mesih Aleyhisselam’æn fækdanændan dolayæ
onlaræ kæñkærtmaåa müheyya bulunuyordu.
Fa’iliyyet ve mef’uliyyete gelince: Bunlar hakikaten mevcud
deåildirler, Übüvvet ve bünüvvet onlaræ muhdesatta olduåu gibi
iktiza eylemez ve onun için muhdesatta babaya oålu için illet
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ve sebep denilirse de burada denilmez, bundan dolayæ ekanimi
selase, cevher ve zatta ve ibadete istihakakta ve fazilette
müsavidir diyorlar. Sonra bunlar bu kadarla kalmæyorlar, bir de
zu’m ediyorlar ki: Uknum-i sani olan kelime tecessüd edip
Ruhu’lkudüs kuvvetiyle Meryem’i betulün kanændan eñref-i
eczasiyle ittihad eylemiñ, ondan dolayæ Mesih Aleyhisselam
nâsut ile kelimeden mürekkeb olmuñ ve kelime ittihadiyle
beraber bisatatændan da çækmamæñ, tegayyür etmemiñ, çünkü
ittihadæn müntehi olduåu son had bu imiñ, onun için kelime
cihetinde ittihada mani olmadæåæ gibi Allah Teala’ya hiç bir ñey
dayanamæyacaåæ için nâsüt cihetinde de ittihada mani yokmuñ.
Bu suretle zu’m etmiñlerdir ki, Mesih Aleyhisselam hem tam
bir ilâh, hem tam bir insan, iki tabiat ile iki meñiyyet sahibi ki,
ikisi de ilâhî bir uknum olan kelime ile kaim, onun için ona hem
ilâhî sæfatlar hem beñerî sæfatlar ikisi beraber hamlolunur, lakin
iki haysiyyetten. Daha sonra da bu kadarla da kalmamæñlar:
Tanbura bir naåme daha ilave edip demiñlerdir ki: Mesih bir
gün Havariyyuna bir ekmek yedirdi ve bir ñarab içirdi de „Benim,
dedi: Etimi yediniz ve kanæmæ içtiniz de benimle ittihad ettiniz,
ben ise Eb ile müttehidim.“ Daha bunun gibi ñüyuundan dolayæ
zikrine lüzum olmæyan tantaneler (ki bunlaræn butlânæ hakkænda
Kur’an’da ezcümle Sure-i Maide’de, „Yahudi ve hristiyanlar
ñöyle dediler: Biz Allah’æn oåullaræ ve dostlaræyæz. Onlara
cevaben ñöyle de: Öyle ise ya neden Allah size azab
ediyor? Hayær siz onun yarattæklaræ beñerlerdensiniz.“ Ve
Sure-i Kehf’in bañænda, „Yemin olsun ki, kafirler dediler ki:
Allah Meryem’in oålu Mesih’tir. Kafirler dediler ki: Allah
üçün üçüncüsüdür ve saire,“ buyurulmuñtur. Bu zikr
olunanlardan ñu ma’lum olyor ki, onlara göre „Allah Mesih’tir“
denilmekle „Mesih onun oåludur“ denilmek arasænda fark yoktur
ve onun için Kur’an’da bu kavillerin her biri de onlara nisbet
olunarak gelmiñtir. Müfessirin ve mütekelliminden bir kaçænæn
dedikleri gibi her birini onlardan bir mezhebin kavline tahsis
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etmeåe hacet yoktur. (1)
Demek ki, evvela hiç bir ñeyden sadir olmamæñ vücudu lizatihi
vacib meb’de-i evvel ezelî bir zatæ hak vardær, Allah’da odur.
Ulûhiyyet de ancak onun hakkæ olmak lazæm gelir. Çünkü o hiç
bir ñeyden sadir olmuñ deåildir, maadasæ ise ona müsteniddir.
Ælim, irade, kudret birer zat deåil, onun bir olan zatiyle kaim
ezelî sæfatlarændan ibaret olmak iktiza eder, bunlaræ ilâh deåil,
„Vacibü’lvücudun ilâhiyyet vasfænæn lazæmæ olarak tek bir zati ilâhæn
iñtirak kabil olmæyan ezelî sæfatlaræ diye tanætmak aklen ve naklen
en açæk bir hakikat iken Nasara bunlaræ akæl ve irade fi’liyle aynî
tabiatte doåmuñ birer zat olarak vaz etmekle de kalmayæp tevhid
etmek için zarf zarf içine kor gibi birbiri içinde, hepsi her biri
içinde mütesaviyen mütedahil, mütemayizen müttehid, sadir
deåil iken sadir, sadir iken gayri sadir, bir iken üç, üç iken bir
olmak gibi türlü tenakuzlarla dolu bir teslis tutturarak akæl ermez
særrî bir yolda uluhiyyeti üç zat olarak bir kelime ile Æsa’ya ondan
———————————————————————(1) Nasara teslisinin Yunan felsefesinden, Eflatun, Aristo, Ruvakiyye
mezheblerini mezc ederek vahid, akæl, nefis üç mebde-i iñrak
nazariyyesiyle birbirine müterettib fakat gayri müsavi üç uknum
halinde birleñtirmiñ olan Æskenderaniyye ve namæ ahar Nevfelatuniyye
teslisinden nasæl bir fark ve tehavvül ile geldiåini burada izah etmek
lüzumsuz olmakla beraber uzun süreceåinden arzu edenler Avrupa
tarihi felsefesinden „Mezahib ve Metalib“ namændaki matbu tercemede
hayli malumat ve mütalaa edinebilirler.
Burada ilaveten ñunu kayd edelim ki: Ekanim uknumun cem’idir ve
Kamus’un beyanæ vechile uknum lafzæ asæl demek olup esasæ Rumca’dær.
Ekanim-i selase usul-i selase demektir. Frenkler uknum yerine
(hypostase) diyorlar ki, bunun hipo, dakmasiyle Rumca kendi kendine
tutunmak, yani kæzam bizatihi demek olan sitasis lafzændan mürekkeb
olarak bizatihi kaim, yani zat, mütemayiz ñahæs demek olduåunu da
lügatlerinde söyliyorlar. Demek ki, ekanim-i selase, uluhiyyetin üç
aslæ, kökü, cevheri olan üç zat, mütemayiz üç ñahæs demektir. Bunlaræn
birincisinden diåerleri særa ile sadir olmuñ, her biri ayræ bir ñahæs olmakla
beraber üçü de yekdiåerinin tamamen mümessili olarak bir ñahæs
halinde birleñmiñ üçü bir, her biri üç, hepsi bir olmuñ diye iddia
olunuyor.
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da onun uluhiyyetine inanmak için akællarænæ feda edenlere kadar
indirmeåe kalkmæñlar, salibi de o særræn tecessüdüne bir remiz
yapmæñlar, bu suretle hem ñañmæñlar hem ñañærmæñlar. Güya
bununla Allah’æn zatæna ve iñine akæl ermiyeceåini ve ancak ona
inanmak lazæm olduåunu anlatmak istemiñler, onun için kendileri
de bu teslisin aklen anlañælmaz bir sær olduåunu ve ancak
Havariyyundan, Æsa’dan, Allah’dan böyle telakki edilmiñ
bulunduåundan dolayæ inanælmasæ ve hayretle sevilmesi vacib
bir akide bir düåüm olduåunu söylemiñlerdir. Halbuki akæl irmek,
idrak ve ihata edememek, bilememek bañka, kabul edilmesi
imkanæ olmæyan sarih tenakuzu görüp de gayri ma’kul demek
yine bañkadær, bunda akæl ermiyor deåil, ermiñ, mümteni tenakuz
olduåunu ihata ederek imtihana hükmetmiñtir, maksad Allah
Teala’næn zatæna ve iñine akæl ermiyeceåine iman ettirmek ise
ona akæl ermez, onun zatænæ tayin ve tahdid için düñünmeåe
kalkmayænæz, onun mahlukatæ, masnuatæ, eltafæ, nimetleri ile tecelli
eden ayâtænæ, sæfatænæ düñününüz, „Allah’æn nimetleri hakkænda
düñününüz de, zat ve hakikatæ hakkænda fikir yürütmeyiniz“
demek ve aklæn tenakuz isbat ederek imtinaænæ idrak ettiåi
muhallere sirr namæ vererek onun zatænæ târif ve tavsife
kalkæñmamak lazæm gelirdi. Çünkü bir ñeyi muhal ile târif etmek
onun varlæåænæ inkar ile nakizæna inandærmaåa çalæñmaktær.
Onun için nasaranæn teslisi, hak olan Allah’a deåil, onun
mümteni olan ñeriklerine inandærmaåa çalæñmak gibi bir dalâl
ve teñviñ olmuñtur. Ma’kul olmadæåæ kabul edilmekle beraber
menkul olduåu iddia edilen bu teslisin, Allah Teala kendisine
ve Resulü Æsa’ye isnadæ yalan ve küfür olduåunu Kur’an’da bir
çok ayet ve süverde beyan buyurmuñ ve bunlara dair ñübheleri,
tevehhümleri tafsilen redd-ü izale ederek vahdaniyyeti,
delillerine irñad eylemiñtir. Varlæåæ ve birliåi her ñeyden akdem
olarak zahir, zat ve sæfat ve esmasæ ile künhi celal ve cemali
ukul ve idrakâtæn ihatasæna sæåmaktan münezzeh ve her ñeyden
üstün „Onun benzeri hiç bir ñey yoktur“ olan zatæ ulûhiyyetin
vücub ve vahdaniyyetini her aklæn yakîn ile sarælabileceåi ve
her gönlün iclâl ve ta’zim ile ñevk-u incizab duyabileceåi ayatæ
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beyyinat ile anlatmæñ ve bu husus Ayete’lkürsi’de uluvv-ü
azemeti ilâhiyyeyi en beliå bir beyan ile tebliå ve tefhim eylemiñ
olduåu gibi nihayet bu sure-i celile’de hepsini en sade, en veciz,
en derin, en güzel bir belaåat ile icmal ederek gizli, açæk bütün
ñirk ve noksan tevehhümleri kesilip atælmak üzere ehadiyyet
ve samediyyeti ilâhiyye tesbit olunduktan sonra bütün
müñriklerin „Allah doåurmuñ“ diye vaki olan isnadlarænæ
sarahaten red etmek ve bu miyanda bilhassa Hazreti Æsa’ya
isnad olunan Nesera teslisinin ekanimi selasesi tertib særalaræna
dahi iñaret olunarak asælsæzlæåæ gösterilmek üzere evvela sudûr
davasæna mebde ittihaz edilen babalæk isnadænæn nefzi takdim
olunup „lem yelid“ buyurulmuñtur, yani ezelde doåurmadæ,
lazeyalde de doåurmaktan münezzehtir, o validlik sæfatæyle ittisaf
etmez. Çünkü yukaræda da zikrolunduåu üzere doåurmak bir
ñeyin dahilinden haricine mütemayiz bir cüz’ün infisal ve
hurucuna mahal olmaktær. Allah’æn ise ne cüz’i, ne de harici
yoktur. Çünkü ehaddir, sameddir. Onun herñeyi muhit olan
ilminden haric birñey olmadæåæ gibi ilmi de kendinden haric
deåildir, onun ilmi hadis ilimler, taakkuller gibi husulî surette
deåildir ki, onda zatændan südur ve tevellüd mülahaza edilsin.
Onun için onun ezelde kendini bilmesi ile kendinde kendine
müñabih mütemayiz bir zat daha doåuyor zannedilmek büsbtün
cehalettir. Öyle olsa idi kadimde hadiste hiç bir ilim mümkün
olmazdæ, kezalik sæfatænæn hiçbiri bañka bir zat olmadæåæ gibi
kendisinden südur ve tevellüd tarikiyle hasæl olmaz, ezelden
kendisiyle kaimdir ayræ bir zat olmæyarak kadimdir, sæfatlaræn zat
ile ittihadæ bir zatæn diåer bir zat ile ittihadæ deåildir. Fiili de tevellüd
deåil, hep yaratma suretiyledir. Nesara halk meselesini bildikleri
halde bütün galatlaræ, sæfatæ zat olarak uknum diye ahz etmiñ
olmalarædær, diåerleri de yaratmayæ anlæyamamæñlar, doåurmak
sanmæñlardær.
Belli ki doåurmadæ demek validliåi ve valideliåi nefyetmekle
ona nisbet olunan veledi de nefyetmiñ olur. O doåurmuñ
olmayænca ona doåurmuñ demek olan babalæk veya analæk isnadæ
yalan ve küfür olacaåæ gibi gerek ma ba’dettabia da ve gerek
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tabi’atte, gerek maneviyatta ve gerek maddiyyatta herhangi
birñeye ondan doåmuñ, onun oålu veya kæzæ; veledi, çocuåu
neticesi denilmek de caiz olamæyacaåæ anlañælær. O halde
müñriklerin zu’m ettikleri gibi maba’dettabia da Melaikeye, ukul
ve ervaha, cinne, ñeytana Allah’æn oåullaræ veya kæzlaræ veya ne
oåul, ne kæz sadece evladæ demek asla doåru olmæyacaåæ gibi
tabiatte ruh nefh edilmiñ olduåundan dolayæ Adem’e, Havva’ya,
Æsa’ya veya herhangi birñeye de Allah’æn oålu veya kæzæ, veledi
denilmek dahi asla caiz olmaz. Zira ruh da Allah’dan doåmuñ
deåil, onun emri, mahlukudur. Ñu halde „lem yelid“ buyurmakla
Allah Teala ilk evvel kendini viladet mebdei demek olan babalæk
vasfændan tenzih eylemiñ olduåu gibi doåurmuñ olup da baba
veya ana denilmek sahih olanlaræn eksiksiz samed
olamæyacaklarændan dolayæ ilâh olamæyacaklarænæ dahi anlatmæñ
olmakla; bununla evvela Nesara teslisinin Eb uknumu red
olunmuñtur, yani Nesara teslisinin birinci uknumu babadær, Allah ise baba deåildir demek ki Nesera teslisinin birinci uknumu
Allah deåildir. eåer onunla Allah’æ kasd ediyorlarsa ona
doåurmuñ, baba demeleri yanlæñtær. Bundan uknumæ sani ve
salisin de butlanæ lazæm gelir. Zira baba olmæyanæn oålu da kæzæ
da olmaz. O halde Allah’dan tevellüd ettiåi iddia olunanlaræn
hepsi de yalandær, hiç biri Allah’æn veledi deåildir. Hiç biri ilâh
deåildir. Hepsi de mahlukudurlar, Æsa da ne Allah’æn oålu, ne
de Allah’dær. Melaike de öyle, akæl da öyle, ruh da öyle.
Ancak burada ñöyle bir tevehhüm gelir: Allah’æn validliåi ile
veledi nefy olunmaktan bañkasændan doåmuñ herhangi bir
veledden de mutlaka uluhiyyetin nefyi lazæm gelir mi? Acaba
doåmuñ olup da doåurmæyan bir veled, doåuranændan ekmel
ve maksud netice olmak itibariyle bir ilâh olamaz mæ? Tabiri
aharle Allah’æn baba, ana olmamasændan babasæz, anasæz olmasæ
da lazæm gelir mi? Bir nakæstan bir kamil doåmaz mæ? O halde
valid olmæyan bir veled ilâh olamaz mæ? Böyle bir sual esas
itibariyle butlanæ açæk bir vehm olduåu için bu iddiada bulunan
olmamæñ ise de, evladæn ana babadan ziyade bir tekamüle
mazhar olabildiåi dahi inkar olunamæyacak meñhudattan olduåu
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ve tekamülü yüksek bir sebebe isnad etmiyerek ve kâmilin
nakæstan tabii olarak çækæverdiåini de zannedenler bulunduåu,
„lem yelid“ buyurulmakla bu cihet izah edilmiñ olmadæåæ için bu
cihetin de tamamen tasrihi ile ekanimden her birinin ayræ ayræ
butlanæ anlatælmak üzere saniyen de „ve lem yuled“
buyurulmuñtur. Yani Allah doåurmuñ olmadæåæ gibi doåurulmuñ
da deåildir. Vücudu kendinden lizatihi vacib ezeli kadimdir.
Binaenaleyh doåurulmuñ olan oåul veya kæz herhangi bir veled
doåurmamæñ olsa bile ilâh olamaz. Çünkü o zatænda adem ile
mesbuk ve doåurana muhtaçdær. Ne kadar tekamül etmiñ olursa
olsun zatænda kendine malik deåil, bañkasændan müstaåni, tam
gani, eksiksiz samed deåildir. Allah „Allah diriyi ölüden, ölüyü
diriden çækarær“ buyurduåu üzere ölüden diri, topåraktan zihayat
yaratær, çækartær. Bu manaca nakæstan kâmil doåabilir, fakat o
ilâh olamaz, mevlüddür, hadistir. Kemali, zati deåil arazidir,
mahluktur. Onun aslændan artæk olan kemali kendi tabiatinden
deåil, halikin yaratmasæ ve terbiyesiyledir. Yoksa hiç bir ñey
kendinden ekmelini deåil, mislini bile yapamaz. Doåurulanlaræ
da Allah yaratær, ilâh ise doåurulmaz, tekâmüle muhtaç olmaz,
bir bañkasæna istinad etmez sameddir. Onun için Neseranæn
uknum-æ evvelden sadir olmuñ, akli fiiliyle doåmuñ Æbin ve
Kelime dedikleri uknum-æ sani bu cihetle de ilâh deåildir, onunla
Meryem’den doåmuñ olan Æsa da ilâh deåildir, bunlar kendi
davalarænda bile hem doåurulmuñlar, hem doåurmuñlardær. Æsa
baba olmamæñsa da Meryem’im oålu olmuñtur, lem yuled
deåildir. Anasæ da kendisi de hem yemek yer hem çækarærlardæ.
Buna karñæ o ezelde Ebden doåmuñ ve onun ezeliyyetine
müsavi bir doåuñla doåmuñtur, demeleri de boñtur. Böyle
demek biri diåerine ezelden muhtaç demekten bañka birñey
deåildir. Muhtac olanda ise ilâh tabiatæ yoktur, kulluk tabiati
vardær. Madem ki doåmuñtur, doåurulmak ihtiyacænda
bulunmuñtur, o ilâh olamaz. Ælahe mensub, ilâhi olabilir. Hem
ezelde doåmuñ hem de doåuranæn ezeliyyetine müsavi bir
doåuñla doåmuñ, denilmek de aynæ tenakuzdur. Doåan
doåurana mücanis olursa da her vecihle müsavi olamæyacaåæ
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gibi ezeliyyete hiç müsavi olamaz. Mertebeten muahhar olmasæ
tabiidir. Onun içindir ki, onlar onu sani diye ayærmak zaruretinden
kurtulamamæñlardær. Kaldæ ki herhangi bir südur, bir ikinci farzæ
bir zaman farzædær. Birden ikiye geçmek tasavvuru bir hareket
demek olan bir intikal manasænæ tezammun eder yoksa iki ve
ikinci denemez. Ezeliyyet tesavvuru ise evveli yok tam bir
vahdet tasavvurudur. Sadir olmuñsa ezeli deåildir, bilfarz ezeli
ise ezeliyyette müsavi deåildir, Æsa’næn Meryem’den tevellüdü
ezeli olmadæåæ ise mâlum.
„Onun hiç bir ortaåæ olmadæ“ ve ona, ancak onadær ki, hiç bir
küfv olmadæ, ne evvelinde doåuran bir sabækæ, mafevkæ ne de
ahirinde doåmuñ, doåacak bir lâhækæ, mâtahti olmadæåæ gibi ona
kadr-ü ñanænda beraber olacak hiç bir vechile hiç bir denk, ne
zatta ne sæfatta hiç bir müsavi, hiç bir mümasil, ne zædlañacak,
ne birleñecek hiç bir eñ, ne arkadañ, ne rakib hiç bir ñerik-ü
nazir olmamæñtær ve olamaz. Yani ezelde olmamæñtær, ondan
bañka bir Vacib’ül-Vücûd daha yoktur, ezelde olmayænca
sonradan lâyezalde olmasæ muhal bulunduåunu da æhtara hacet
yoktur. Çünkü sonradan olanda ne kadar kemal farz edilse
mümkin, hadis ve mahluk olacaåæ için ona müsavi, ona beraber
olamaz. Onun için bütün alem vemafiha, semavat ve arzæ, âfak
ve enfüsü ruh ve cismi, maddesi sureti, mekanæ zamanæ, kürsisi
ve arñæ, dünyasæ ve ahireti ile de ona müsavi ve beraber olamaz,
onlar yokken o var, onlaræ yarattæktan sonra kendilerinden daha
yakæn olarak beraberlerinde de var: „Allah, nerede olursanæz
olun, sizinle beraberdir,“ „Biz size habl-i veritten daha yakænæz.“
Onlar fani olduktan sonra da o var, „O’nun zatæ müstesna her
ñey yok olucudur. Hüküm O’nundur ve ancak O’na
döndürüleceksiniz,“ „Evvel O’dur, ahir O’dur, zahir O’dur, batin
O’dur. Ve O, her ñeyi bilir. O’nun misli hiç bir ñey yoktur. O,
Semi ve Basir’dir. Æñte O’na denk hiç bir kimse yoktur“ ñeklinde
tecelli buyrulan Æhlas suresi’nin son cümlesinin manasæ ve
hülasasæ iñte budur: „Allah vardæ ve onunla beraber hiç birñey
yoktu ve elan da o olduåu gibidir“ hadis-i ñerif’inin manasæ da
budur. Ñüphe yok ki, ezelde, beraberi bir ñey, bir küfvü
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olmæyanæn, sonradan bir beraberi, küfvü olabilmek ihtimali ebeda
yoktur. O ñimdi de ezelde olduåu gibidir. Öyle ehad, öyle
sameddir. Ve böyle hiç bir küfvü, dengi olmamak ona
mahsustur. Herñeyin bir beraberi, bir eñi, zæddæ veya misli bir
naziri, bir küfvü olabilir, nitekim „Biz herñeyi çift yaratmæñæzdær“
buyurulmuñtur. Ancak Allah’æn küfvü yoktur, olmamæñtær ve
olamaz. Bu kasær manasæ ehemmiyetle anlañælmak için
„küfuven“, menfi ehade takdim olunduåu gibi „lehu“ da küfven
üzerine takdim olunmuñtur. Gerçi „Velem yekün küfuven lehu
ehad“ denilmekle de bu mana anlañælærdæ, zahir olan da o idi.
Çünkü ehad „Lem yekün“ün ismi, „küfuven“ haberi olduåu için
aslæ kelam „Ve lem yekün ehadün küfuven lehu“dir. Kasr için
haber, takdim olununca „Küfuven lehu ehad“ denilmek lazæm
gelirdi. Bundan dolayæ sahib Keññaf der ki: Fasih Arabça’da,
gayri müstekar olan zarfæ lagiv te’hir olunur, takdim olunmaz.
Siybeveyh bunu kitabænda tensis etmiñtir, o halde bu en fasih
olan kelamda neye takdim olundu? Dersen! Bu kelam ancak
Zat-æ Bari’den küfvü nefy için sevk olunmuñtur, bu mananæn
döküldüåü merkez noktasæ ise bu zarftær. Onun için bu zarf
itinaya en layæk ve takdimi en haklæ en ehemmiyyetli ñeydir.
Ebu Hayyan’da zamirin Allah Teala’ya raci olmasændan dolayæ
ihtimam için takdim olunduåunu söylemiñtir. Hasælæ: „Lehu“ da
lam küfve sæle demek oluyor. Ve bundan dolayæ menfi olan küfüv
ancak Allah’æn küfvü olduåu anlañælæyor. Bununla beraber bunda
Allah’æn lizatihi küfvü muhal ve mümteni olmak manasæna ademi
kevnin ta’liline de bir iñaret olmak, yani „lem yekün“e de tealluku
muhtemil olmak üzere takdim edilmiñ bulunmak da bir nüktedir,
ancak bu surette mana makam karinesiyle „Ve lem yekün lehu
küfüven lehu ehad“ mealinde düñünülmek lazæm gelir. Çünkü
Vücud-i Vacib’in, ehadiyyetin iktiza ettiåi mümteni küfüv,
kendinin küfvüdür, mümkinatæn küfvüne ñamil olacak vechile
mutlak küfüv deåildir, „O, sübhandær; çiftlerin her birini yarattæ“,
hülasa Allah kendinin hakkæ olan uluhiyyetini kimseye vermez.
Ñirk davalaræ her ne suretle olursa olsun batældær. Binaenaleyh
Allah’æ mahluk alemin içine hülûl ve izdivac ettirerek nefsi alem
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yapan Ruvakiyye ittihadçælæåæ, kezalik hülûlsuz olarak
hüvehüvesine her ñeyle ittihad ettiren süflî pante izm
ittihadcælæåæ, kezalik bir hayær halikæ, bir ñer halikæ, biri nur, biri
zulmet iki mukabil mebde olarak Vacib’ülvücud iki ilâh farz eden
Sineviyye’nin ikilik iddialaræ, Hind’in, Yunan’æn teslis davalaræ
hep batæl olduåu gibi, silsile-i meratib üzere yekdiåerine müsavi
üç küfvün ittihadæ ile üç ilâhdan bir ilâh teñkilini iddia eden
Nesara’næn ekanim-i selase iddiasæ da batældær. Bir Allah var hiç
bir vechile bir küfvü yoktur. Ondan berisi hep mahluktur. „Küfuv“
Hafstan maada kæraetlerin hepsinde ahiri hemze ile „Küfuu“,
Hamze, Yakub, Halefi âñir kæraetlerinde „Fa“næn sükuniyle
beraber hemze ile okunur. Hafsta ise hepimizin mâlumu olduåu
üzere „Fa“næn zammæ ve ahiri „Vav“ okunur. Bu bir tek lügattær.
Denilir ki, Arabça’da ahirinde makabli mazmum vav olan isim
„Huve“den bañka yoktur, bir lügat olarak da küfüven vardær.
Gerçek „Vav“, gerek „Hemze“ ile „Küfuv, küfuu“ ve „Küfuu“
hepsi de ayni manada olup Kamus’ta dahi mezkur olduåu üzere
bir ñeye kadr-ü menzilette beraber, yani müsavi olan ñeye denir
ki, misil ve nazir demektir. Mamafih iki vechile ætlak olunur.
Birincisi ve asæl manasæ her biri diåerinin haiz olduåu ayni
hüküm ve kæymeti müstakællen haiz olmakla yekdiåerinden
müstaåni olarak birbirinin makamæna ve tamamen kaim olacak
haysiyyette kafi, muadil olmasædær ki, ittifaklaræ halinde
yekdiåerine mümane’at etmiyerek yapacaklaræ herñeyi
münferiden veya müñtereken yapabilirler, ihtilaflaræ halinde ise
birbirine tamamen mümaneat edebileceklerinden dolayæ hiç
birñey yapamaz „Tearædan, tesageten“ olurlar ki, buna
„Tekellefu“ tabir olunur. Bu haysiyyetle küfüv, yalnæz muvafekat
itibariyle müsavi bir eñ ve arkadañtan ibaret deåil, aynæ zamanda
zæd, müsavi rakib ve muaræz manasænæ da tazammun eder ki,
misil ve nazir de öyledir. Bu manaca iki erkek kezalik iki diñi
birbirine küfüv olabilirler ise de bir erkekle bir diñi küfüv
olamazlar.
Ækincisi, her biri ayni kæymeti deåil, mukabil bir kæymeti haiz
olmakla birinin diåerinden istiånasæ ve makamæna ikamesi kabil
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olmayæp maksadæn husulü için ikisinin de tam kæymetleriyle
ictimaæ, izdivacæ ñart olmakdær ki, birine diåerinin çifti, tam yari
denilir, bu manaca bir erkekle bir diñi küfv olabilirler. Lisanæmæzda
meñhur olduåu üzere nikahta küfüv bu manadandær. Ragæb der
ki: „Küfue, küfu“ kadr-ü menzilettedir, biri diåerine yamanæp da
odanæn gerisine perde yapælan parçaya „Kefaen“ denilmesi de
bundandær. Münakehada veya muharebede ve daha bunlar
gibilerde fülan fülana küfüvdür, denilir. Mükâfat da bundandær
ki fiilde mukabele ve müsavat demektir. Ve „Fülan sana
zædlañmakta denktir“ denilir. Ve birñeyi kalb etmeåe, yani tersine
çevirmeye ve yüzü koyu ters kapamaya „Ekfae“ denilir ki, ñiirde
ikfa da bundandær.
Hasælæ küfüv, bizim beraber, müsavi, muadil, denk, eñ, hemta,
hem’iyar, kafadar, akran, yar dediåimiz manalara ñamil olarak
misil ve nazir demektir. Kamus mütercimi Türkçe’de buna
bektañ tabir edildiåini de söylemiñtir. Fakat biz bunu bu manada
kullanmaz olmuñuz, sade ismi hass olarak kullanæyoruz,
mefhumunu bilmiyoruz. Denk, kafadar manasæ anlamæyoruz;
ancak Azeriler’in dadañ tabirlerini duyuyoruz.
Burada küfüv, siyakæ nefide varid olduåu ve balada beyan
olunduåu üzere nefide istimal olunan ehad de hiçbir demek
olarak gerek müctemian gerek münferiden hepsinin istiårak
ile nefyini ifade ettiåi için gerek nikah ve gerek sair cihetle olsun
küfüv ætlak olunabilen her manasiyle Allah Teala’dan nefy
edilmiñtir. Bazælaræ lem yelid ve lem yuled münasebetiyle „Ænni
yekünü lehu veledün velem tekün lehü sahibetün“ mazmunu
üzere nikahta küfüv manasæna olmasænæ da tevalüdü nefy için
kâfi görmek istemiñlerse de ehadiyyeti izah için sadece bu
kafi deåildir. Bundan da mutlak küfvün nefyine intikale lüzum
vardær. Siyakæ nefiyde nekire de bunu icab eder. Yani Allah
Teala’næn hiç bir vechile küfvü yoktur. Çünkü küfvü bulunan
herhangi bir ñey, bir iñ yapmak için ya küfviyle birria ictimaa
veya küfvünün muvafakatini, ademi müdahalesini istihsale ve
hilafæ takdirinde onun vücudunu izaleye muhtaçtær. Halbuki
küfüv, tam denk olduåu için hiç biri diåerine galebe edemiyeceåi
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cihetle ikisi de taaruz ve tesakut eder aciz kalær, bir çöp bile
kæmældatamazlar, bir noktayæ tahrik için müsavi iki kuvvet
mütekabilen tatbik edildiåi zaman müsbet menfi yekdiåerinin
tesirini ibtal ettiåi için hareket mümkin olmaz. 1-1=1 müsavi
sæfær olur. Zatænda böyle bir ihtiyac ve aciz mümkin olanlaræn ise
hiç biri ilâh olamaz, buna bürhan-æ temanü denilir ki, Sure-i
Enbiya’da „Aallah’tan bañka ilâh olsaydæ, dünya fesad olurdu“
ayetiyle ve Sure-i Æsra’da „De ki: Eåer onunla beraber bir takæm
ilâhlar olsaydæ o zaman onlar arñæn sahibine (üstün gelmek için)
mutlaka bir yol ararlardæ“ ayetleriyle beyan buyurulmuñtur.
Ma’budluk hakkæ olan ilâh, hakiki samed, ancak böyle
kendisinde hiç bir vechile acz-ü ihtiyac mümkin ve mütesavver
olmæyan ve kendinden maadasænæ dilediåi zaman kahr-ü ifna
edivermeåe kadir bulunan galib ve kahhar olan ehaddir ki, o
Allah’dær. Hüsni aksa, cemali a’lada mukabilinde hiç bir misil
ve misali bulunmæyan ve asla infi’al ve tegayyürü zeval ve fenayæ
kabil olmæyan ve hüsn-ü cemalin lazæmæ olan sevmek sevilmek
için de kendi kendine kâfi bulunan ve tecellii tammæna yine
kendisinden bañkasænæn tehammulü olmæyan o hüsni faaldær ki,
onun tecelliyatæna mebde ve münteha mümkin deåildir. Kendini
hicabsæz olarak gösteriverdiåi, tecellii tamm ile tecelli ediverdiåi
lahzade her gözü irebilen masivayæ kendinde müstehlek edip
eritiverir. Onun için „Rabb’im! Sen kendini bana göster, ben
de sana bakayæm!“ Hazreti Musa’ya „len terani“ buyurmuñ,
sonra da „Vakta ki, Rabb’inin cemali o daåa tecelli edince onu
yerle bir ediverdi ve Musa baygæn olarak yere düñtü!“
buyurmuñtur. Ne süfli, ne himmetsiz, ne bedbahttær o kimseler
ki, binlerce misil ve misali bulunan, mahdud bir resim ve tasvirin
çerçevesi içine sæåan ve gönül denilen særræ meknundan haberi
bile olmæyan biçarelere, putlara gönül verip meclub ve maålub
olup da perestiñ eder, Ebu Leheb gibi tebab olur giderler.
Hülâsa: Bu sure-i celile bañta mahza inña ifade eden bir emir
tahtinde, ikisi mucibe üçü salibe olarak bir mevzua raci beñ
kazæyyeden ibaret dört ayet içinde gayet sade fakat derin ve
muhit ve vecazet ve belagatle mearifi ilâhiyye ve akaid-i
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Æslamiyye tafsilatænæn bütün esasænæ ihtiva etmektedir. Ve onun
için balâda zikr olunduåu üzere hakkænda varid olan ahbar ve
âsâr varid olmuñtur. Evvela „kül“ emrinin amiri, batænda sabit
bizatihi müteayyin, künhi zatæ bañkasæ için hakkæyle idrakæ gayri
kabil, Azimüññan bir hüviyyeti gaybiyye olduåunu bir gaib zamiri
ile iñ’ar ederek ulûhiyyet sæfatæ ve ismi celâli ile zahire tecelli
eden Allah Teala’næn ehadiyyeti bir kazæyye-i evveliyye ile
bildirilmiñ, saniyen manasæ vücub-æ vücud, gænayæ tam kemali
cûd ile bütün halk için mebde-i vücud, gaye-i maksud, mercii kül, yekâne Rabb demek olan Samediyyet ile Ælahiyyet’in
manasæ tefhim edilmiñ, salisen kâafe-i mevcudatæ yokken
yaratan, hepsine birer hælkat verip mahzæ keremiyle varlæk hæl’atæ
giydiren, celâl ve cemâl eseri yaådærarak hepsine ilâh olan o
ehad Allahüssamed’den batænda zahirde hiç bir ñeyin ne ilmin,
ne ma’lümün, ne iradenin, ne muradæn, ne fiilin, ne mef’ulün,
ne mananæn, ne suretin, ne ruhun, ne cismin, ne âfakæn, en
enfüsün tevellüd tarikæyle çækmadæåæ, yani ilmi birbirinden doåan
fikir ve taakkul hareketleri kabilinden olmadæåæ gibi irade ve fiili
ve masnuatæ da kendisinde bir ihtiyaç, bir tahavvül ve infisal ve
kendisine bir müñabehet ve mücaneset iktiza edecek vechiyle
zuhura gelmediåi ve binaenaleyh onun baba, ana olmaktan,
veledi bulunmaktan, neticesi alænacak bir mukaddime
vaz’iyyetine düñmekten münezzeh olduåu, mahluk için
akamete mani bir ñeref ve meziyyet olan validlik sæfatænæn o her
dilediåini „Ol“ emriyle yapan ve teceyyi ve noksandan
münezzeh olan ehad samed için kemaline münafi, tenzihi vacib
bir eksiklik olacaåæ, çünkü onun bañkasændan tevellüd etmiñ
olmlayæp lizatihi kadîm deåiñmez Vacibü’lvücud olduåu ve
binaenaleyh veled olmaktan da veledi bulunmaktan da
münezzeh ve onun için valid veya mevlüd olanlaræn ilâh olmasæ
muhal bulunduåu, velhasæl onun ne fevkænde ne tahtinde bir
ilâh mümkün olmadæåæ gibi onunla beraber, ona müsavi hiç bir
denk bir ehad bulunmak veya doåurulmak veya yaratælmak
imkânæ da olmadæåæ, onun zatæ ve sæfatæ ñirket vukuuna mani
yani lizatihi hakkæn mukabili lizatihi batæl ve mümteni olduåu ve
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onun için ulûhiyyete ñirk iddialaræ hep batæl olduåu gibi Tevhid
namæna tevlid ile teslis iddialaræ da batæl bulunduåu üç cümle ile
anlatælmæñ ve bu üçünün birbirine merbut olarak mecmuunun
birden ifadesi matlub olduåu anlatælmak üzere son iki cümle
vav ile atfedilmiñ, mamafih en sonraki hepsinin de beyan ve
takririne kâfi olduåu için atf ile beraber müstekællen bir ayet
olarak getirilmiñtir. Bunun bariz olan ince nüktelerinden birisi
de biri evvelinde müsbet biri de ahirinde menfi olarak ehad
lafzænæn iki defa zikredilmesi iki ayete fasæla yapælmasædær ki,
bununla ehad lafzænæn Arabça’da iki sureti istimalinin ikisine de
tenbih olunmuñtur. Zira balada Ragæb’dan naklen beyan
olunmuñtur ki, ehadin isbattaki manasiyle nefiydeki manasæ ayni
deåildir. Birinde tahsis, birinde ta’mim vardær, onun için iki
fasælada zikri tekrardan ibaret olmamæñ beliå olmuñtur.
Bunun hasælæ ñöyle demek olur: Allah Teala, ikileñmesi veya
yok olmasæ veya deåiñmesi imkân ve ihtimali olmæyan hep birdir,
ne fevkinde, ne tahtinde, ne beraberinde ona ikinci olacak bir
hep bir daha yoktur. Hem sade hep bir olarak deåil, gerek
münferiden, gerek müctemian, gerek az gerek çok her hangi
bir vechile ona müsavi veya muadil, müñabih veya muaræz hiç
bir küfüv de yoktur. Ondan bañka hiç bir ilâh yoktur, olmasæ
mümkün deåildir. Yani Allah’æn ehadiyyetini tanæmak, ondan
ñerik ve naziri büsbütün nefyetmek için ondan bañka bir ilâh
yoktur demek kâfi deåildir. „Ondan bañka hiç bir ilâh yoktur“
diye maadayi nefyi külli ile nefyetmek icab eder. Çünkü ondan
bañka bir ilâh yoktur, denildiåi zaman „Bañka bir tek ilâh yok
fakat bir çok ilâh vardær“ manasæ da kast olunabilir. Salibe-i
külliyye ile cins nefy edilmiñ olmaz. Salibe-i ñahsiyye veya
cüz’iyye melhuz olabilir, onun için Kelime-i Tevhid „ä¾šZêZäšZê"
diye nefyi cins için olan „La“ iledir, „Leyse“ye müñabih olan
„La“ ile deåildir. „¬Šz äšZ êZ äšZ ã›£›z" ayetinde „ma“ ile ifade
olunurken de nefide istiårak için „min“ getirilmiñtir.
„¬ŠZz äšZ ä¾šZ£¿œZ" gibi „innema“ da böyledir. Æñte ehadin bir isbatta
bir de nefiyde olarak iki defa zikrinde bu mühim nükte ile
ehadiyyeti ilâhiyyeyi beyan ve takrir vardær. Allah, öyle bir ehad,
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sameddir ki, O’na herhangi bir temayüz veya tesavi ile denk
olacak ne bir vahdet ne de bir kesret mümkün deåildir, onun
ne birincisi, ne ikincisi, ne üçüncüsü ilh... olacak hiç bir ilâh,
öyle vücudu vacib hiç bir mevcut yoktur ve olamaz. Ondan
ötesi ve onun dengi olmadæåæ gibi ondan beri de bütün mevcudat
ve mümkinat hepsi toplansa ona karñæ hiçtir, hepsi kendi
zatlarænda halik ve ma’dumdur, hepsi vücud ve bekada hep
ona muhtaçdær, kendisine asla adem aræz olmæyan zatæ hak O,
hakikatæ vücud ancak O’nundur, maadasæ kendilerinden ve
kendileri için mevcut deåildirler. Onlar birbirlerine küfv olabilirler,
birbirleriyle birleñir, birbirlerinden ayrælær, ictima, iftirak eder,
birbirlerinden doåar, birbirleriyle niza eder, birbirlerine zædd-ü
ñer olabilirler, fakat hiç birisi kendiliklerinden deåil, hepsi Allah’æn
vergisi, müsaadesi iledir, bütün onlar arasændaki niza ve ñækakæ
kesecek, ihtilaflaræ kaldæracak, iyiyi kötüyü seçip, ñerri defi hayræ
teksir, zulmü ibtal, hakkæ izhar eyliyecek olan hep O’nun inayet
ve hükmüdür. Bütün semavat ve arzæyle alem, dünya ve ahiret
onun ehadiyyetine müstenid, Samediyyet’iyle kaim, hükmüne,
fermanæna mahkûmdurlar.
Bundan dolayædær ki, ta bañta Enes’ten ve Übey’den rivayet
olunduåu üzere bütün semavat ve arzæn bu sure üzerine
müesses olduåu zikredilmiñtir. Keññaf tefsirinde bu surenin
bütün Kur’an’a muadil olduåuna dair bir rivayete iñaret olarak
ñöyle demiñtir: Bu sure, metninin kæsalæåæ ve tarafeyninin
tekarubiyle beraber niçin bütün Kur’an’a muadil olmuñtur, dersen derim ki: Bir yükseåin yüksekliåi niçin ise onun içindir. Bu
bañka deåil, ancak Allah Teala’næn sæfatæ ve adl-ü Tevhid’i üzere
dürüldüåü içindir. Bunun fazlænæ itiraf edip de Resulullah’æn kavlini
tasdik eden kimse için delil olarak Tevhid ilminin Allah’a olan
nisbeti ñerefi kâfidir. Nasæl olmaz ki, ilim, malüma tabidir, onun
ñerefiyle ñerif, düñgünlüåüyle düñgün olur. Bu ilmin malümü
ise Allah ve sæfatæ ve onun hakkænda caiz olup olmæyanlardær, o
halde onun rütbesinin ñerefini ve makamænæn celaletini ve her
ilmin üzerinde hakimiyyet ve istilasænæ ve hiç birinin yetiñemediåi
öådüle eriñmesini ne zannedersin? Her kim onu istæhfaf ve
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istihkar ederse ma’lumuna ilminin zaafændan, ona ta’ziminin
azlæåændan, saygæsænæn yokluåundan, akibetine nazardan uzak
olmasændandær.
Bundan anlañældæåæna göre „Bütün Kur’an’a muadil olur“ diye
bir hadis-i Nebevi rivayet edilmiñ demektir. Kenzülummalde
mezkur olduåu üzere bunu Æbnü’l Enbari Mesahif’te Hazret-i
Enes’ten ñöyle tahric eylemiñtir:
„ä¾˜ xò®ºšZ v¬·† £Áœ£• æ¾Åš á˜ ¬ŠZ ä¾šZÂ• á– ô®º• xZ â˜¬ŠZ ÚÀ¿• £›"
¬ŠZ ä¾šZÂÁ¾–
"Ne men eder herbirinizi her gece „¬ŠZ
ä¾šZÂÁ¾–" okumaktan?
Çünkü o bütün Kur’an’a muadil olur."
Alusi’nin zikr ettiåi üzere Müsned’de Æbn-i Lehia tarikæyle Ebi
Said’den bir rivayette de næsfæna veya sülüsüne diye ñek ile
varid olmuñtur. Merfu ve mevkuf ekser rivayetlerde ise sülüsüne
diye tayin edilmiñtir. Ezcümle ñu hadisler: Aciz olur mu biriniz
bir gecede Kur’an’æn sülüsünü okumaktan? Buyurdu, bu onlara
zor geldi, buyurdu ki: „¬ŠZ ä¾šZÂ• á–" okur o, Kur’an’æn sülüsüne
muadil olur (Ahmed Müsned’de, Buhari, Ebu Ya’la, Ebi
Said’den), (Æbn-i Hæbban Sahih’inde ve Æbn-i Seni ve Ebu Nüaym
Hælye’de ve Taberani, Æbn-i Mesud’dan). (Beyheki Ñuab’da Ebi
Eyyub’dan), (Hatib Ebu Hüreyre’den).
Aciz olur mu her biriniz her gece Kur’an’æn sülüsünü
okumaktan, buyurdu. Evet dediler: Biz ondan daha aciz ve
daha zayæfæz, buyurdu ki: Allah azze ve celle Kur’an’æ üç cüze
ayærdæ „¬ŠZ ä¾šZÂ• á–"æ Kur’an’æn cüzlerinden bir cüz kældæ. (Ahmed,
Müslim, Ebüdderda’dan)
Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Nefsim yed’inde olan Allah’a
kasem ederim O, yani „¬ŠZ ä¾šZÂ• á–" Kur’an’æn sülüsüne muadil
olur, (Buhari ve Æbn-i Hæbban, Ebu Said’den).
Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Toplanæn, size Kur’an’æn
sülüsünü okuyacaåæm, derken toplanan toplandæ, sonra
Nebiyullah (s.a.v.) çæktæ „¬ŠZ ä¾šZÂ• á–"æ okudu, sonra girdi,
bazæmæz, bazæmæza dedi ki: Sanæræm ona semadan bir haber geldi,
girmesine sebep o oldu. Sonra Nebiyullah (s.a.v.) çæktæ da ben,
dedi: Size Kur’an’æn sülüsünü okuyacaåæm demiñtim, iñte o
Kur’an’æn sülüsüne muadil olur. (Müslim Ebu Hüreyre’den)
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Her kim „¬›£³šZ ä¾šZ ¬ŠZ ä¾šZ Â• á–" okursa Kur’an’æn sülüsünü
okumuñtur, (Taberani, Æbni Ömer’den). Her kim bir kere
„¬ŠZ ä¾šZÂ• á–" okursa Kur’an’æn sülüsünü okumuñ gibidir, iki
kere okursa Kur’an’æn sülüsanænæ okumuñ gibidir. Üç kere okursa
bütün Kur’an’æ okumuñ gibidir (Rafii, Hazreti Ali’den). Daha
bunlar gibi bir hayli rivayetler vardær.
Ñu halde bunun vechi nedir?
Bu hususta müfessirin ve ulemanæn iki kavli vardær:
1- Bir kæsmæ: Murad sevabæ itibariyle deåil, manasæ itibariyle
üçte birine muadil olmasædær. Demiñler ve buna müslim
hadisinde üç cüz’e taksim kaydiyle istidlâl eylemiñlerdir. Ancak
üç cüze taksimin suretinde bir kaç vecih söylemiñlerdir ki,
bañlæcalaræ ñunlardær:
1- Kur’an’æn meanisi üç ilme raci olur: Ælm-i Tevhid, Ælm-i Teñri,
Ælm-i Tehzibi ahlak. Bu sure ise son iki kæsmæn esasæ olan Tevhid’i
eblaå vech ile mübeyyindir.
2- Denilmiñtir ki: Kur’an bir bakæma akaid, ahkâm kæsas bu
üçünü müñtemildir, bu sure ise hep akaide müteallæktær.
3- Gazali Cevahir’de demiñtir ki: Kur’an’dahi ülumun ana
hatlaræ üç nevi ilimdir: Mebde’e ilim, madde ilim, bu ikisi
arasændaki særat-æ müstakime ilim, mebde’e aid demek olan bu
sure onun sülusüne muadil demek olur. Fakat bizce bunda
nazar vardær. Zira Allah sade mebde’den ibaret deåil, „Evvel ve
ahir“dir. Hem mebde hem mead „ve ileyhi turceun“dur, særat-æ
müstakim de doårudan doåru ona götüren yol olduåundan
samediyyetin gayei maksud olmasæ manasænda merciiyyet ile
beraber ona da iñaret vardær. O halde bu taksime göre bu sure
hepsine muadil demek olur.
4- Bir de denilmiñtir ki: Kur’an’daki metalibin en büyükleri
kendileriyle iman ve Æslam’æn husule geleceåi üç asældær ki, bunlar
Allah’a marifet, Peygamber’in sædkænæ itiraf, ahirette Allah’æn
huzurunda kæyame itikaddær. Bu sure bu itibar ile onun sülusüdür.
Daha bunlardan bañka vecihler de söylenmiñtir ve denilmiñtir
ki, herhangisi olursa olsun sülus rivayetiyle küllüne muadil
olmak rivayeti arasænda tenafi de yoktur, çünkü Tevhid bunlaræn
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hepsinin aslæ ve maadasæ onun vesailidir.
2- Diåer bir kæsæm ulema da murad sevab itibariyle sülusüne
muadil olduåuna kail olmuñlardær. Hadislerin zahiri bu olduåunu
söylemiñlerdir. Buna itiraz olunarak denilmiñtir ki: Hazreti
Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) her kim Kur’an okursa
her harfine on hasene vardær, buyurmuñ olduåundan tamamiyle
Kur’an okumanæn sevabæ bu surenin sevabæna nisbetle kat kat
fazla olacaåæ añikârdær.
Buna da ñöyle cevap verilmiñtir: Kur’an okuyan için iki türlü
sevap vardær: Birisi her harfine göre verilen tafsili sevab, birisi
de hatim sebebiyle cümlesine birden verilen icmali sevabdær.
„Æhlas“ okumanæn sevabæ Kur’an’æn hatim sevabænæn sülusüne
muadil demektir. Yoksa tafsiline deåil. Bunun misali nitekim
bir kimse birine bir ev yaptærmak için ücret olarak yevmiyye
muayyen bir mikdar meblaå kararlañtærær, binayæ bitirdiåi zaman
da yevmiyye ücretinden bañka bir de bahñiñ verir. Buhari Ñerhi Kimani’de der ki: Bütün Kur’an’æn sülusünü okumak sade bu
sureyi okumaktan elbette daha meñakkatlidir, o halde onun
hükmü onun hükmüne nasæl müsavi olur, denilirse, sülusün
kæraeti sevabæ on katiyledir. Berikinin sevabæ ise onun bir katædær,
teñbih aslændadær, ziyadesinde deåildir, dokuzu ziyade meñakkat
mukabilindedir. Ñihabæ hafaci buna iliñerek demiñtir ki:
Kelamullah’æn meanisine nazar, ayatænæ tedebbür eyliyen için
olan sevab bañka, anlamæyarak okuyan için olan sevab
bañkadær. Murad: Her kim bunu edasænæn hukukuna riayet
ederek ve ince manalarænæ anlæyarak okursa böyle teemmül ve
tedebbür ile okumasæ Kur’an’æn manalaræna bakmadan sülusünü
okumaåa muadil yahud Marifetullah’a ve Tevhid’e taalluk
etmiyen sülusünü okumaåa muadildir, demek olmalædær. Zira
eñrefi meani eñrefi elfazdan bazæsæna zamm olununca o cins
elfazdan bir çoåuna muadil olmakta garabet yoktur. Mesela
en nefis cevahirle murassa on miskal vezninde bir altæn levha
bin miskal ve daha ziyade altæna müsavi olabilir.
Alusi de der ki: Allah Teala’næn mahzæ keremiyle çok bir
meñakkat olmæyan bazæ ibadetler yine o cinsten kat kat
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meñakkatli olanlaræn sevabændan daha çok bir sevap tahsis
buyurmuñ olmasæna mani yoktur. Nitekim bazæ zamanlarda, bazæ
mekânlarda bir ibadete diåerlerinden fazla sevab tahsis edilmiñ
ve hatta aynæ ibadet bazæsænda vacib ve bazæsænda haram
kælænmæñtær ki, bunun hepsinde ancak Allah’æn kendi bildiåi
hikmetler vardær, bu da onlardan farklæ deåildir, binaenaleyh her
ne suretle olursa olsun bu sureyi okuyana aynæ Kur’an’æn bu
sureyi müñtemil olmæyan bir sülusünü aynæ suretle okuyanæn
sevabæ kadar bir sevabæn mahzi fadl olarak tahsis buyurulmuñ
olmasæ istib’ad olunmayæp hikmeti tahsis, ilm-i ilâhiye tefviz
olunmak gerektir. Æbn-i Abdilber’de „Bu meselede sükût,
kelâmdan efdal ve eslem“ olduåunu söylemiñtir. Filvaki en salim
olan da budur, bununla beraber Keññaf’æn ihtaræ da mühimdir.
Bütün bunlardan sonra fikri acizaneme sânih olan da ñudur:
Ta Sure-i Fatiha’da Besmele’nin bañænda beyan ettiåimiz
vechiyle Ælm-i Kur’an’æn mevzuu, uluhiyyeti haysiyyetiyle Allah
Teala’dær, yani Allah Teala ile mahlukatæ ve ba husus zevilukul
ve bilhassa insanlar beyninde bir taraftan uluhiyyet ve bir
taraftan ubudiyyet demek olan nisbeti ilâhiyye ve Rabbaniyye
itibariyle Allah Teala’dær. Fatiha, bañænda bunu mübeyyin olduåu
gibi bu surede Allah Teala’næn kendi bir târifi olmak itibariyle
bütün Ælm-i Kur’an’æn kaim olduåu müsned-i ileyhi mübeyyindir.
Bu haysiyyetle bu Sure-i Fatiha gibi bütün Kur’an’æn bir hülasasæ
ve binaenaleyh muadili demektir. Sonra Kur’an’æn mecmuu
Fatiha’sæ, ortasæ hatimesi olmak üzere üç kæsæm demektir ki, bu
mülahaza Gazali’nin nokta-i nazaræna müñabihtir, Fatiha mâlum
ki Ümmülkitab olan Elham’dir. Hatime de Æhlas ile
muavvizeteyndir. „Namazæ, ben kendimle kulum arasænda
taksim ettim“ hadis-i kudsi’sinin delaleti üzere Fatiha’næn yedi
ayeti Allah ile kulu beyninde olarak iki kæsma öyle bir taksim
buyurulmuñtu ki, bundan üç kæsæm husule gelmiñ oluyordu;
birinci kæsæm üç ayet ile yalnæz Allah’a aid, ikinci kæsæm bir ayet
„Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardæm isteriz“, bir
ucu Allah’a bir ucu kullara aid, üçüncü kæsæm üç ayet sade kullara
ait. Hatime’de de üç surenin birincisi olan „Æhlas“ yalnæz Allah’a
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aid „Kul euzu“lerle ona taavvüz ise kullara aid olduåundan bir
bakæma Æhlas, Elham’in ve binaenaleyh bütün Kur’an’æn næsfæna,
bir bakæmda da üçte birine muadil demek olur. Ñu halde bunlaræn
manalarændaki incelikleri ve münasebetleri duyabildiåi kadar
duyarak okuyanlar, o nisbette tafsilen muadil sevablara nail
olacaåæ gibi, manasænæ anlamaksæzæn icmalen iman ile okuyanlar
da, o nisbette icmalen muadil sevablaræna nail olurlar. Nazæm,
haddi zatænda manaya dall olduåu, hurufa göre sevab da
nazmæn tilavetine aid bulunduåu için mevcud olan sevabdan
elbette hali olmaz, „Kim bir hasene ile gelir ona on misli vardær“
vadiyle bir harfe on sevab veren Allah’æn bir Æhlas’a da
diåerlerinin tamamæna veya næsfæna veya sülusüne muadil sevab
vermesine mani bulunmadæåæ gibi böyle tahsisatæ ilâhiyye de
„Allah dilediåine yapar ve istediåini hükmeder“ hükümlerinden
bañka sebep de aranmaz. Æhlas’a mukarin olarak manayæ
anlamaya ve sonra mucebince amel etmeåe çalæñmak da ayræca
birer hasene olduklarændan dolayæ ñüphe yok ki, onlaræn sevabæ
da munzam olunca ecir, daha yükselir. Ve iñte tefsir ve meal
ile manayæ ve ahkâmæ anlamaya ve anlatmaåa çalæñmadan da
matlub budur ve bu surenin fezailine dair daha bir çok hadisler
de mervidir, içlerinde kavi olanlar da zayæf olanlar da vardær.
Bazælaræ bunun Kur’an’daki surelerin efdalæ olduåunu da
söylemiñ ise de, Fatiha’næn her namazda okunmasæ vacib
olduåu „Fatiha’sæz namaz olmaz“ buyurulduåu halde bunun öyle
olmamasæ ona manidir denilmese bile muvafæk da deåildir.
Alusi der ki: Bunun hakænda varid olan ehadis-i sahiha fadlæna
kâfidir, hatta Kur’an’daki surelerin efdalæ bile denilmiñtir. Buna
Müsned-i Darimi’de Ebu Muåire’den, Safvan-i Külai’den rivayet
olunan ñu hadis ile istidlâl edenler de olmuñtur. Ñöyle ki: Bir
adam „Ya Resulallah! Kur’an’da hangi sure a’zamdær?“ dedi.
„Æhlas“ buyurdu. Yine Müsned’de Muaz ibni Rifa ve Üseyd ibni
Abdurrahman tarikleriyle Ukbe ibni Amir’den demiñtir ki:
„Resulullah (s.a.v.) bana: Tevrat’ta ve Æncil’de ve Zebur’da ve
Kur’an-æ Azim’de bulunan surelerin hayærlæsæ üç sureyi öåreteyim
mi sana?“ buyurdu. „Evet!“ dedim. Bunun üzerine bana „Æhlas,
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Felak, Nas“æ okuttu, sonra da buyurdu ki: „Ya Ukbe! Sen bunlaræ
ve Tebbet’i bir gece unutma hepsini oku.“ Tirmizi de bu hadisin
bir kæsmænæ rivayet etmiñ ve Hasen demiñtir. Mamafih bu,
Kur’an’daki surelerin mutlaka efdalæ olduåuna delalet etmez,
belki efdal olanlardan olduåuna delalet eyler. Kur’an
surelerinden birini diåerinden efdal demeyi tecviz etmiyen, yani
aralarænda fazilet farkænæ inkâr edenler olmuñsa da Æbni Hassa
demiñtir ki, bu babda varid olan nususun kesreti ile beraber
fadælde ihtilafæ inkâr edene taaccüb olunur. Tafdile kail olanlar
da vechini beyanda muhteliftirler: Bazæsæ demiñtir ki, fadæl, nefsin
intikalâtæ ve evsafæ ulâyæ tedebbür ve hañyeti itibariyle sevabæn
büyüklüåüne ve tezaufüne racidir. Çünkü Sure-i Æhlas’æn
tezammun ettiåi mesela vahdaniyyet ve Sæfat-æ Ælahiyye’ye
delalet, mesela Tebbet’te mevcud deåildir, binaenaleyh tafdil
ancak meani-i acibe ve kesreti iledir. Halimi de Beyheki’den
ñöyle nakletmiñtir: Ayet ve süver beyninde tafdælin manasæ
müteaddid ñeylere racidir. Birisi onunla amel diåeriyle amelden
evlâ ve nâs için lazæm olmaktær. Bu cihetle emir ve nehiy ve
va’d-ü vaiyd ayetleri kæsas ayetlerinden daha hayærlædær denilir.
Çünkü kæssalarda ancak emr-ü nehyin, inzar ve tebñirin tekidi
matlubdur, nas bunlardan müstaåni olmaz, kæsastan bazen
müstaåni olabilirler. Onun için usul kabilinden olan ve nasa
daha lazæm ve daha faideli bulunanlar onlar hakkænda tebei
olanlardan daha hayærlæ olur. Ækincisi, Allah Teala’næn esmasænæ
ta’dad ve sæfatænæ beyan ve azamet ve celaline delalet eyliyen
ayetlere bunlaræ müñtemil olmæyan ayetlere nazaran kadri daha
aliñanæ daha yüksek manasæna efdal denilir. Üçüncüsü, bir sure
bir sureye, bir ayet bir ayete nazaran daha hayærlæ denilmek ñu
mana ile olur ki: Bunu okuyan kimse okumakla uhrevî olan
ilerideki sevabdan maada peñin bir faide ve tilavetiyle husule
geliverecek bir ibadet iktisab edivermiñ olur. Mesela Ayet’elKürsi, Æhlas, Muavvizeteyn gibi ki, bunlarda Allah Teala’yæ yüksek
sæfatlariyle zikir bulunduåundan bu zikrin fadlæna ve bereketine
itikad ve itminan ile bunlaræ okuyan kimse kæraetiyle derhal
korkulan bir ñeyden ihtiraz ve Allah’a itisam faidesini hemen
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iktisab etmiñ ve tilavetiyle Allah’a bir ibadet yapmæñ olur.
Hüküm ayetlerine gelince bunlaræn nefs-i tilavetiyle Allah’a bir
ibadet yapmæñ olur. Hüküm ayetlerine gelince bunlaræn nefsi
tilavetiyle hüküm ikame edilmiñ olmaz, ancak ona ilim vaki
olur. Bir de ñu mana ile bir sure bir sureden efdal denilir ki,
Allah Teala onun kæraetini diåerlerininkinin kat kat kæraeti gibi
kælmæñ ve ona diåerlerine vermediåi sevabæ vermiñtir. Her ne
kadar onun bu dereceye baliå olmasæna sebep olan mana bize
zahir olmasa bile, ki bunun naziri ezmine ve emkinenin
tafdælinde söylenildiåi gibi teabbüdi olan tahsisatæ ilâhiyye’dir.
Hasælæ, bu vecihlerin herhangi birisi itibariyle tafdil hepsinin
Kelamullah olmasæ itibariyle müsavi ve ona nisbette müttehid
olmalaræna münafi olmaz. Hepsi de
"

dir. (Zümer, 23)
Korunacak insanlara hidayet olmak üzere inzal buyurulmuñ
olan Kitabullah’æn „Bismillahirrahmanirrahim“, „Elhamdülillahi
Rabb’ilâlemin“ fatihasiyle Ælan-æ Tevhid ve iyafay-i risalete
bañlamæñ olan Resulullah’æn nihayet vadi sædk üzere atai Kevser
ve feth-u zaferle tesbih ve hamd ederek Rab’ænæn likai
maåfiretine giren ñanæ Muhammedi’si ile hüsni akibeti ve ona
buåz edenlerin, zæddæna gidenlerin Ebu Leheb ve karæsæ gibi
nara giden akæbeti elimesiyle hüsranæ anlatældæktan sonra bütün
ñirk ñaibeleri kesilmek ve Nasara’næn Hazreti Æsa hakkænda
düñtükleri yanlæñlæåa düñülmemek lüzumu ve hepsinden gayei
maksad Marifetullah olduåu ve ñerik ve nazirden ve zædd-ü
rakibden münezzeh olmak ancak Allah’a mahsus ve bütün
masiva ona muhtaç. Evvel ve ahir onun ehadiyyetinde fani ve
müstehlek ve ancak onun samediyyetiyle kaim bulunduåu
hatime olarak hakkalyekin tesbit edilmek üzere bu sure-i
celile’de særræ Tevhid her ñaibeden ârî, her ñüpheden âzâde
halis bir iykan ile tâlim ve telkin olunarak Allah Teala’næn
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doåurmaz, doårulmaz ve hiç bir vechile küfvü bulunmaz
ehadiyyet ve samediyyet ile tanænmasæ lüzumu bildirilmiñtir. O
halde Peygamber dahi dahil olmak üzere bütün âlemin ve
bilhassa zevilukul için mahlukatæn meratibinde yekdiåerine karñæ
olan ñerlerden onun samediyyetine sæåænmaktan bañka bir
çaresi olmæyacaåæ añikâr olmakla, Fatiha’da „Ancak sana ibadet
eder ve ancak senden yardæm isteriz“ buyrulduåu gibi hatimede
de o samediyyetin hüküm ve manasænæ bir beyan olmak üzere
bu ihlasæn akæbinde âfakî veya enfüsî herhangi bir ñer karñæsænda
son çareyi selamet ona esma-i hüsna’sæyla iltica ederek
sæåænmaktan ibaret olduåu bervechi âtî biri afakî biri enfüsî iki
sæåænma suresi olan „Muavvizeteyn“ ile son emir olarak tebliå
ve ferman buyurulmuñtur.
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