
ve tanıtımı yapılır. şer'l hüküm konusu in
celenir. Eserin yaklaşık dörtte üçünü kap
sayan ikinci bölümde şer'l delil, üçüncü 
bölümde ictihad ve taklid, fetva ve müf
tü konusu, dördüncü bölümde tearuz ve 
tercih ele alınır. Arnidi eserde kitap, sün
net. icma. kıyas ve istidlal şeklinde beş 
şer'l delilin bulunduğunu. bunlardan ilk 
üçünün asıl. diğer ikisinin onlara tabi delil 
olduğunu belirtir (1. 145- ı 46). Bazı usulcü
lerin yaptığı gibi Kur'an'ın Allah'tan ge
len bir vahiy eseri olduğu üzerinde dur
maksızın doğrudan Kur'an'ın tanım ve 
özelliklerinden. ikinci şer! delil olarak ele 
aldığı sünnet bahsinde de peygamberle
rin masumiyetinden. peygambere uyma
nın anlam ve kapsamından söz eder (ı. 
ı 4 7- ı 79). Müellifin icma konusunda hay
li ayrıntılı bilgi verdiği. bu hususta daha 
öncekibirikimi ve teorik tartışmaları çok 
iyi şekilde yansıttığı ve sonuçlandırdığı 
görülür. İlk iki delilin ele alınışında ke
lamcı bakış açısının ağırlık taşıdığı temel 
tanıtımlarla yetinilip usul tartışmaianna 
girilmeyişi belki de, ileride dördüncü asıl 
adıyla "kitap, sünnet ve icma arasında or
tak konular" başlığının açılarak kaynak
lardan hüküm çıkarma metotlarının ve 
us O ll- lafzl tartışmaların ayrıntıyla veril
miş olması sebebiyledir (I I. 3- I ll. I 66) el
İ]J.kam'da kıyas dördüncü şer'l delil ola
rak incelenir. Kendinden önceki mütekel
lim usulcülerin kıyası edille-i şer' iyye ara
sında saymasına karşılık Gazzaıl kitap, 
sünnet ve icmadan sonra dördüncü delil 
olarak akıl ve istidlali zikreder; kıyası ise 
ayrı bir başlık altında ele aldığı kaynak
lardan hüküm elde etme metotları bölü
münde inceler ( el-Müstaşfa, ı. 2 ı 7-2 ı 8; ll, 
228). Bunda hacası Cüveynl'nin de etkisi 
olduğu düşünülebilir. Zira Cüveynl. her ne 
kadar kıyası şer'l deliller arasında inceler
se de deliliere genel bakış yaptığı yerlerde 
kıyası nakli delillerden ayırdığ ı ikinci ka
tegoriye dahil eder. Arnidi'nin bu yolu t er
cih edip kıyası yine şer! delil olarak ele al
masın da Eş'arl kelfımı çerçevesinde be
nimsediği kıyas tanımının etkili olduyu 
anlaşılmaktadır. Beşinci delil olarak tanıt
tığı istidlal ise rias. icma veya kıyasın bu
lunmadığı durumlarda kullanılan akıl yü
rütmeler, m antıki önerme ve çıkarımlar 
olup bunlardan fıkıh usulünde en kolay 
kullanılabilecek olanı istishabü'l-hal deli
lidir ( el-İf:ıkam, IV, ı 04- ı ı ı) . Arnidi'nin is
tishab anlayışı Şam usulcülerinin genel 
çizgisini yansıtır. Şer'u men kablena. sa
habi kavli. istihsan ve mesalih-i mürsele
den de delil zannedildiği halde delil olma
van usuller olarak kısaca ve daha çok de-

Iii oluşlarını çürütme amacıyla söz eder
ken Gazzall'nin yolunu takip eder ( el-Müs
taşfa, ı. 245-315 ;el-İf:ıkam, IV. 121-140) 
Sistematik ve içerikle ilgili kategorik ve 
kesin bir değerlendirmede bulunmak zor 
görünmekle birlikte genellikle eJ-Ma]J.
şuJ'de kısmen el-Burhô.n'ın ve daha çok 
da el-Mu'temed'in sistematiğini andırır 
bir planın izlendiği, el-İ]J.kdm'da ise el
Müstaşfa'nın daha etkili olduğu söyle
nebilir. 

Arnidi usul konularını ele alırken bab, 
kısım. mesele, bazan da nevi ve fasıl alt 
başlıkları kullanarak önce o konudaki ku
ralları verip tartışmanın oturacağı teorik 
çerçeveyi çizer. ardından fer'l meselelere 
ve örneklendirmelere geçer ve yeri gel
dikçe de kelaml tartışmalara girer. Usul 
konularını incelerken çeşitli ekallerin ve 
usulcülerin bu husustaki görüşlerini ayrı 
ayrı belirtir, diyalektik bir metotla onların 
münakaşasını yapar. değişik ihtimalleri 
tartışır. katıldığı görüşü ve kendi terci
hini belirtmeyi de genelde ihmal etmez. 
Onun bu üslübu mütekellimln ekolünün 
genel çizgisine uygun düştüğü gibi bun
da felsefe, mantık ve cedel ilimlerine olan 
vukufunun da payı vardır. Usulde ayrıntı 
sayılabilecek meselelerde sadece uzman
larının aniaya bileceği özet bilgiler vermek
le yetinirken temel mesel el erde sayfalar 
süren tartışmalara girer. Bu sebeple eser
de temas edilmemiş usul konuları nere
deyse yok gibidir. Usulün bütün mesele
lerini planlı bir şekilde kapsaması açısın
dan eserin mütekellimln usulünün olgun
luk aşamasını temsil ettiği söylenebilir. 
Bu dönemden itibaren daha muhtasar 
usul kitaplarının yazılmaya başlanması, 
fukaha ve mütekellimln metotlarını bir-

. leştirmeye yönelik eserlerin telifine, şerh 
ve haşiye çalışmalarına ağırlık verilmesi . 
mütekellimln usulünün gelişim sürecin
de el-İ]J.kam ve eJ-Ma]J.şı:lJ'ün önemli bir 
yer tuttuğunu gösterir. 

Önsözünde yer alan ifadelerden, Arni
di'nin Eyyübl Hükümdan el-Melikü'l-Mu
azzam Şerefeddin isa'nın himayesine gi
rip Dımaşk'ta Azlziyye Medresesi'nde mü
derrislik yaptığı sırada eserini kaleme al
dığı ve bu sebeple ona ithaf ettiği anlaşıl
maktadır. el-İ]J.kam, döneminde ve son
raki devirlerde ilim muhitlerinin büyük 
ilgisine mazhar olmuş. önce müellifi tara
fından Müntehe 's-sul ii 'ilmi'l-uşul adıy
la ihtisar edilmiş (Kahire. ts .). çağdaşı Ma
likl fakihi Cemaleddin İbnü'l-Hacib'in te
lif ettiği Müntehe's-sul ve'l-emel ii 'il
meyi 'l-uşul ve'l-cedel adlı eserin ve bu
nun üzerine müellifınin yaptığı Mu]] taşa-
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rü'l-Münteha adlı ihtisarın da ana kay
nakları arasında yer almıştı r. Aynı yüzyıl

da Hanefi fakihi Muzafferüddin İbnü's
Saati, iki usulekolünü birleştirmekama
cıyla fukaha ekolünden Pezdevl'nin el
Uşul'ünü ve mütekellimln ekolünden 
Arnidi'nin el-İ]J.kô.m'ını esas alarak el-Be
di' adlı eserini meydana getirmiştir. Daha 
sonraki dönemlerde cem'. şerh ve haşi
ye biçiminde usul çalışmalarının hızla ço
ğaldığı ve el-İ]J.kam'ın bu eserlerin kay
nakları arasında daima önemli bir yer iş
gal ettiği görülür. Eserin çeşitli neşirleri 
yapılmıştır (HV, Kah i re I 332/19 I 4; HI!, Ka
hire I 347/1 928; HV, Kah i re I 387/1 967; nşr. 
Abd ürrezzak Aflfl v dğr., 1-IV, Riyad 1387-
1388/1967-1968; Beyrut 1400/1980;nşr. 
ibrahim el-AcOz, 1-IV, Beyrut I 405/1 985; 
nşr. Seyyid el-Cümeyll, I-IV, Beyrut I 406/ 
1986). 
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iHLAL 
( J~yı) 

Sözde maksadı ifade etmede 
yeterli olmayacak derecede · 

kısaltına yapılması anlamında 

meani terimi 
(bk. icAzı. 

İHLAS 
( ._,.,~yı) 

Kulun bütün davranışlan 
ve sözlerinde sadece Allah'ın 
rızasını gözetmesi anlamında 

ahlak ve tasavvuf terimi. 

_j 

-, 

_j 

Sözlükte "arınmak, saflaşmak, kurtul
mak" manasındaki hulüs 1 halas kökün
den türetilmiş olup "bir şeyi, içine karış

mış ve değerini düşürmüş olan başka 
şeylerden temizleyip arındırmak. saflaş-
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tırmak" anlamına gelen ihlas kelimesi , 
terim olarak "ibadet ve iyilikleri riyadan 
ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece 
Allah için yapmak" demektir. İslami lite
ratürde ihlas daha geniş olarak şirk ve 
riyadan, batı! inançlardan, kötü duygular
dan , çıkar hesaplarından ve genel ma
nada gösteriş arzusundan kalbi temiz
lemeyi, hertürlü hayırlı faaliyete iyi niyet
le yönelmeyi ve her durumda yalnızca Al
lah'ın rızasını gözetmeyi ifade eder (Ra
gıb el-isfahanl, Müfredat, " blş" md .; Lisa
nü '1-'Arab, "l;ı.lş " md; Gazzall, IV, 379-380) . 
Fudayl b . İyaz'a , "İnsanların hatırı için 
arneli terketmek riya, onları memnun 
etmek için amel etmek şirk. bu iki du
rumdan kurtulmak ihlastır" şeklinde bir 
söz isnat edilmekle birlikte (et-Ta'rlftit, 
" el-il;ı.laş" md.) riya genellikle "sırf Allah 
rızası için yapılması gereken arnele gös
teriş katmak" anlamında kullanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de huiGs kökünden çe
şitli kelimeler hem sözlük hem terim an
lamında yer almaktadır. On yerde geçen 
"muhlislne lehü'd-dln" ifadesindeki ihlas 
kavramı "yalnızca Allah'a yönelip O'na 
kulluk etme, O'na güvenip O'ndan dilek
te bulunma. sadece Allah'ın dinini tanıyıp 
din konusunda kendini Allah'a adama. 
tevhid inancının saflığını batı! itikadlarla 
zedelemekten sakınma , saf dindarlık" 
şeklinde hem şirke hem riyaya zıt bir an
lam taşır ( ei-A'raf 7/29; el-Beyyine 98/5; 
krş. Şevkanl , II , 227; V, 559) . Yine Kur'an'
daki "ibadullahi'l-muhlasln" ifadesi. "AI
Iah'ın yardımına mazhar olup halis din
darlığa ve hidayete ulaştırılmış kullar" 
manasma gelmektedir (Taberl, XIV, 33 ). 
Fahreddin er-Razi . bu ifadenin geçtiği 
Hicr suresinin 40. ayetini açıklarken ihla
sın "bir şeyi karışırndan temizleyip saf ha
le getirmek" şeklindeki sözlük anlamını 
hatırlattıktan sonra insanın bir arneli ya 
sırf Allah için ya da Allah'tan başka biri 
için veya her iki amacı birlikte gözeterek 
yapacağını, sonuncu durumda ya Allah 
rızasını veya başkasını memnun etmeyi 
öne alacağını belirtmekte, bunlardan sa
dece birinci arnelin makbul olduğunu, 
arneline gösteriş karıştırmakla birlikte 
Allah rızasını önde tutanların da ihlaslı 
kimselerden sayılmasının umulduğunu 
söylemektedir (Me{atfl).u'L-gayb, XIX, 188-
189) . Ayetlerde bildirildiğine göre şeytan 
ihlaslı kişilere zarar veremeyeceğini itiraf 
etmiştir ( el-Hicr 15/40; Sad 38/83). Bu se
beple Kur'an'da ihlas peygamberlerin 
başlıca niteliklerinden sayılmıştır (mese
la bk. Yunus ı 2/24; Meryem ı 9/5 ı ; Sad 38/ 
45-46) . Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in 112. su-
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resine dinin temel ilkesi olan tevhidi en 
halis, en güzel şekilde dile getirdiği için 
İhlas adı verilmiştir. 

İhlas kavramı hadislerde de dini ve ah
lak! bir fazilet olarak sık sık geçmektedir 
(bk. Wensinck, el-Mu'cem, " blş" md.). Çe
şitli vesilelerle Allah rızası için ihlasla amel 
etmenin önemini ve faziletini vurgulayan 
Hz. Peygamber (mesela bk. Müsned, ll l , 
225; ı v. 80. 82 ; V. ı 83; ibn Mace. "Mena
sik", 76; Tirmizi, "'ilim", 7) duada ihlaslı 
olmayı öğütlemiş (Ebu DavGd. "Cena'iz", 
56). ihlaslı bir kalple iman etmiş kişinin 
ahiret kurtuluşuna ereceğini müjdele
miş (Müsned, V. ı 47). kendisi de. "Ya rab
bi! Beni sana karşı ihlaslı bir kul yap" şek
linde dua etmiştir (a.g.e., IV, 369; EbG Da
vGd. "Vitr", 25). 

Fıkıh kitaplarında ibadetlerin abdest. 
niyet. tekbir. kıraat gibi zahiri şartları ya
nında bir de huşG. hudG ve ihlas kavra
mıyla ifade edilen batıni şartlarının bu
lunduğu, mesela abctestsiz kılınan namaz 
geçerli sayılmayacağı gibi ihlassız eda 
edilen ibadetin de makbul olmadığı be
lirtilmekle birlikte bu konu daha çok ta
sawuf ve ahlak kaynaklarında ele alınmış
tır (mesela bk. Hari s ei-Muhasibl, s. I 56-
ı69 , 193-202; Ku şeyrl, s. 443-447; Gazzall, 
IV, 376-386). Sufilere göre ihlas kulun bü
tün arnellerini sadece Hak için ifa etme
si, halkın değerlendirmesini kesinlikle dik
kate almamasıdır. SGfiler kulun yaptığı 
amel ve ibadetleri yok sayması. bunlara 
bakıp da kendini beğenmemesi lazım gel
diğini özellikle belirtmişlerdir. Bunu sağ
lamak için amel ve ibadetleri halktan ve 
riefisten korumak gerekir. Sadece ibadet 
türünden olan davranışlarda değil dünya 
işlerinde de ihlas aranır. İhlasın anlamını 
derinleştiren mutasawıflar kulun işledi
ği iyi arnelierin Hakk'ın bir lutfu olduğu
nu söylemişler. bunları kendisinden bil
mesini, hatta karşılığında sevap isteme
sini ihlas eksikliğine bağlayarak tasawu
fi edebe aykırı bulmuşlardır. ZünnGn ei
Mısrl'ye göre hayırlı işlerinden dolayı övül
me ile yerilmenin eşit olması, işlenen 
arnelierin unutulması ve sevap almayı 
gerektirdiğinin düşünülmemesi kişinin 

ihlaslı oluşunun alametleridir. Her şeyin 
faili olarak Hakk'ı gören sGfi amel ve iba
detlerinin sahibi olarak kendini göremez 
(Kuşeyrl. s. 445). Yalnızlığı sevmek ve kim
senin görmediği yerlerde ibadet etmek 
de ihlaslı olmayı sağlar (Serrac, s. 290) . 

Sufilere göre ibadetin ruhu ihlastır. İh
lassız arnelin de amelsiz ihJasın da kula 
bir faydası yoktur; bununla beraber ihlas
sız amel amelsiz ihlastan daha kötüdür. 

Çünkü her şeye değer kazandıran ihlas
tır. Çok ibadetle değil ibadetteki ihlasla 
kurtuluşa erileceğini söyleyen sufiler in
sanın ihlaslı ve samimi olmasını, ancak ih
laslı olduğunu iddia etmemesini bir ilke 
olarak benimsemişlerdir. Ebu Bekir ed
Dekkak, ihlaslı olduğu kanaatini taşıma

nın ihlas eksikliğinden kaynaklandığını 
söyler. Allah bir kulunun ihlasını makbul 
kılmak istediği zaman onun i hlasını gör
mesine engel olur; o zaman kul "muhlis" 
değil Kur'an'daki tabiriyle (Meryem ı 9/51 ) 
"muhlas" olur (Kuşeyrl, s. 445) . Muhlis 
kendi iradesi ve gayretiyle ihlasa kavu
şan, mu hlas ise Allah tarafından kendisi
ne ihlas bağışlanan kimsedir. İhlas konu
sundaki fikirleriyle tanınan Yusuf b. Hü
seyin er-Razi dünyada en değerli şeyin i h
las olduğunu, fakat kendisinin, gönlün
den riyayı söküp atmak için bütün gücüy
le çalıştığı halde riyanın kalbinde başka 
bir renkle yeniden yeşerdiğini söyleyerek 
hE;!r durumda ihlaslı kalmanın zorluğuna 
işaret eder (a.g.e., s. 440) . 

Doğruluğun özel bir şekli olarak görü
len ve bazan niyet anlamında kullanılan 
ihlas insanın ruhunda son derece gizli bir 
niteliktir. hatta o bir sırdır. Nitekim kutsl 
bir hadiste "İhlas sırlarımdan bir sırdır, 
onu sevdiğim kulum un kalbine tevdi ede
rim" buyrulduğu söylenir (a.g .e. , s. 444) . 
Cüneyd-i Bağdildi'ye göre ihlas o kadar 
gizlidir ki melek onu bilmediği için sevap 
hanesine yazmaz. şeytan bilmediği için 
bozamaz, nefis bilmediği için şımarmaz 
(Serra c, s. 290; Kuşey rl, s. 446) . Böyle 
olunca başkaları bir yana ihlaslı olduğu
nu kişin in kendisi bile kesin olarak bile
mez. onun için de nefsini daima denetim 
altında tutması gerekir. Tasawuf kaynak- . 
larında ihlasla feyiz ve ilham arasında bir 
ilgi kurulduğu görülmektedir. Kırk gün ih
laslı olmayı başaran bir kulun kalbinden 
fışkıran hikmetlerin dilinden döküleceği 
inancı (a.g.e., s. 447) bu ilgiyi göstermek
tedir. 

Irak sCıfileriyle Horasan Melametlleri '
nin ihlas ve riya konusundaki görüşlerinin 
farklı olduğu belirtilir. Sühreverdl, Irak 
sCıfilerinin bu konuda melamet ehlinden 
daha üstün kabul edildiğini söyler. Ona 
göre Melametiler, arnellerini ve tasawu
fi hallerini halktan saklamışlarsa da ne
fislerinden saklayamamışlardır. Arnelini 
halktan ve nefisten koruduğu için muh
las diye nitelenen sCıfiler, arnelini sadece 
halktan korudukları için muhlis diye ni
telenen Melametller'den üstündür. SCıfi 
Hakk'ın iradesiyle. Melameti ise kendi ira
desiyle ihlas mertebesine ermiştir ('Ava-



rifü'l-ma'arif, I, 92) İhlasveriya konusun
da melamet ehliyle diğer mutasawıf
lar sürekli olarak birbirlerini eleştirmiş
lerdir. 
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c .. ,.,~Y' ö.)rı l 
Kur'an-ı Kerim'in 

yüz on ikinci suresi. 
_j 

Çok sayıdaki adları arasında . İslam di
nini n temel ilkesi olan tevhid inancının 
veciz bir ifadesi olduğu için verildiği an
laşılan İhlas ve aynı zamanda surenin ilk 
ayeti olan "Kul hüvallahü ahad" en çok 
kullanılanları dır. Su re özellikle Türk sözlü 
kültüründe "Kul hüvallah", bunun da kı 

saltılmışı olan "Kul hü" şeklinde, ayrıca 
"İhlas-ı şerif" diye de anılır. Sureye, Al
lah'ın birliği inancını öz olarak ifade etti
ği için "tevhid", aynı inancın İslam'da te
mel akldeyi oluşturması sebebiyle "esas", 
surede hiçbir şeyin Allah'a benzetileme
yeceği, O'nun her şeyden başka ve üstün 
olduğu anlatıldığı için "tecr'id", Allah'a bu-

rada anlatıldığı şekilde inananlar bu saye
de kurtuluşa erecekleri için "necat", kişi 
bu sürede anlatıldığı şekilde iman ettiği 
takdirde Allah'ın sevgisi ve dostluğunu 
kazanacağı için "velayet" adları da veril
miştir. Fazla yaygın olmamakla birlikte 
"tefrid, marifet. cemal. nisbet, bereket 
beraet, müzekkire. nur. mania. eman" 
gibi isim ve niteliklerin kullanıldığı da 
belirtilmektedir. İhlas suresi Kafirun ile 
birlikte "İhlaseyn" ve "Mukaşkışateyn" 
(tedavi eden). Felak ve N as sureleriyle bir
likte "Muawizat" (Buhar!. "Feza'ilü 'l-l).ur
'an", ı4) adlarıyla da anılır. Dört ayetten 
ibaret olup fasrlası dal ( ~ ) harfidir. 

İbn Mes'lıd, Hasan-ı Basri. Cabir b. Ab
dullah, Mücahid b. Cebr, Zemahşer'i. Fah
reddin er-Razi gibi birçok müfessir ve 
alim İhlas suresinin Mekke döneminde 
nazil olduğunu ileri sürerken İbn Abbas. 
Muhammed b. Ka'b el-Kuraz'i, Ebü'I-Aii
ye er-Riyah'i. Dahhak b. Müzahim ve Sü
yut'i Medine döneminde indiğini söyler
ler. Önce Mekke'de, ardından ikinci defa 
olmak üzere Medine'de indiği de ileri sü
rülmüştür (Süyütl. el-İtl,:an, ı. 42. ıı3-ıı4) 
Mekkl olduğu görüşünü benimseyenler. 
Mekke'de müşriklerin Hz. Peygamber'e 
gelerek, "Bize rabbinin nesebini söyle" 
dedikleri. Resul-i Ekrem'in de onlara bu 
sureyi okuduğuna dair rivayeti (Müsned, 
V, I 33- I 34; Tirmizi, "Tefslr", ı I 2/ I, 2; Ta
beri, XXX, 22ı ); Medenı olduğunu söyle
yenler. Medineli yahudilerin ullıhiyyetle 
ilgili bazı sorularına Allah tarafından bir 
cevap olmak üzere Cebrail'in Hz. Peygam
ber'e gelip "Kul hüvallahü ahad" suresini 
okuduğunu bildiren rivayetleri (ibn Hi
şam. ı. 57ı-572; Ta beri. XXX. 22 I-222; Fah
reddin er-Razi, XXXII. ı75; Süy0t1, Esbfi
bü 'n-nüzul, s. 223-224) delil göstermiş
lerdir. Fahreddin er-Raz'i'nin tefsirinde 
Ata b. Dinar ile İbn Abbas'ın rivayeti ola
rak yer alan (Me{atff:ıu'l-gayb, XXXII. ı75) 
Necran hıristiyanları heyetiyle ilgili bir ri
vayet de surenin Medeni olduğunun bir 
delili olarak ileri sürülmüştür (sürenin se
beb-i nüzlılüy l e ilgili diğer rivayetler için 
b k. Yusuf b. Abdu llah el-ErmeyOnl, s. ı5-
2 ı ) . Rivayetlerden anlaşıldığına göre Re
sUl-i Ekrem, gerek müşriklerin gerekse 
yahudilerle hıristiyanların Allah hakkında
ki sorularına cevap olarak İhlas suresini 
okumuştur. Onun farklı zamanlarda so
rulan sorulara .bu su re ile cevap vermesi 
surenin o sırada nazil olduğunu göster
mez. Gerçi yahudilerle ilişkiler Medine'ye 
hicretten sonra başlamış, Necran hıristi
yanlarıyla olan münasebetler de hicretin 
3. yılında ve Uhud Gazvesi'nden sonra or-
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taya çıkmıştır. Bazı kaynaklarda yer aldı 

ğına göre. "Bize rabbinin nesebini bildir" 
diyen müşrik kişi Hendek muhasarası ku
mandanı olup bu muhasara da hicretin 
S. yılında gerçekleşmiştir. Ancak İslam'ın 
temel iman ilkesini belirleyen bir surenin 
bu kadar geç bir zamanda gelmiş olabi
Ieceği zayıf bir ihtimal olarak görülmek
tedir. Ayrıca dili. üsllıbu ve içeriği de M ek
ki süreleri andırmaktadır. Slıre hangi di
nı inanıştan gelirse gelsin, hangi fikir ve 
felsefi düşünceden kaynaklanmış olursa 
olsun Allah hakkındaki bütün yanlış inanç 
ve telakkileri ortadan kaldırmak. Allah'ı 
doğru sıfatlarıyla ve layık olduğu özellik
leriyle tanıtmak için inmiştir. 

İhlas suresinin muhtevasıyla ilgili ola
rak müfessirlerin üzerinde durdukları en 
önemli konu, ilk iki ayette yer alan "ahad" 
ve "samed" kelimelerinin anlam ve içe
rikleridir. Ahad sıfatı Allah'a nisbet edil
diğinde O'nun birliğini. tekliğini ve eşsiz
liğini ifade eder; bu anlamıyla tenzih'i ve
ya sel bl sıfatları da içerir. Bu sebeple ahad 
sıfatının bazı istisnalar dışında Allah'tan 
başkasına nisbet edilerneyeceği düşünü
lür. Aynı kökten gelen "vahid" ise Kur'an- ı 

Kerim'de ve hadislerde Allah'ın sıfatı ola
rak geçmekle birlikte Allah'tan başka var
lıkların sayısal anlamda birliğini ifade et
mek için de kullanılmaktadır. Surenin ilk 
ayetinde Allah lafzıyla bütün sübut'i sıfat
lara. ahad lafzıyla da selb'i sıfatiara işa
ret edildiği anlaşılmaktadır (ayrıca bk. 
AHAD). 

Samed kelimesi "bir kavmin ilk atası, 
herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fa
kat kendisinin kimsenin yardımına muh
taç olmadığı ulu başkan" gibi anlamlara 
gelir (Ragı b el-isfahan'i. el-Müfredat, "şmd" 
md.) Süredeki bağlarnma göre samed, 
"var oluş bakımından kimseye muhtaç 
olmayıp her şeyin varlığını kendisine borç
lu olduğu vacibü'l-vücud" demektir. Bu
na göre samed kelimesi doğrudan doğ
ruya ahad isminin açıklaması. daha son
ra gelen "doğurmamış ve doğmamıştır" 
ayetide samed isminin açıklamasıdır (ay
rıca b k. SAMED). "Onun bir dengi de olma
dı" mealindeki son ayet ise hem birinci 
ayetin açıklaması hem de bütünüyle sü
renin bir özetidir. 

Surenin iki ispat cümlesiyle iki nefiy 
cümlesinden meydana gelmesi, Allah'ın 
süblıt'i sıfatlarıyla selb'i sıfatları arasında 
bir dengenin kurulması gerektiğine işa

ret eder. Zira sübut'i sıfatiarda aşırı gidip 
Allah'ı yalnızca teşbih ve temsil yoluyla ta
nımaya çalışmak sonuçta insanları teşbih 
ve tecs!me. hatta çok tanncılığa götüre-
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