
rifü'l-ma'arif, I, 92) İhlasveriya konusun
da melamet ehliyle diğer mutasawıf
lar sürekli olarak birbirlerini eleştirmiş
lerdir. 
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İHLAS SÜRESİ 

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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Nesih hattıyla yazı lmış ihlas süresi 

bildiğ i gibi selbl sıfatlarla tanımlamada 
aşırılığa kaçıp O'nu sadece tenzih yoluyla 
tanıtmanın da insanları büsbütün red ve 
inkara götürme tehlikesi taşıdığı görül
müştür. Böylece süre. bir yandan İslam '
daki tanrı tasawurunu açık bir biçimde 
ifade ederken öte yandan dalaylı olarak 
diğer dinlerdeki tanrı tasawurlarının yan
lışlığını ortaya koymaktadır. 

Kur'an- ı Kerim'in bir din kitabı olduğu 
ve onun ayetlerinin Allah'ı doğru tanıtma
yı ve O'na karşı kulluk görevlerini bildir
ıneyi hedeflediği dikkate alımnca İhlas 
süresinin bütün sürelerle ilişkisinin bu
lunduğu görülür. Mesela Fatiha süresin
deki. "Biz ancak sana ibadet eder ve an
cak senden yardım dileriz" mealindeki 
ayetle Allah'ın samed ismi arasında böy
le bir ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir. 
İhlas'tan sonra gelen Felak ve Nas süre
lerinde ise insanlar. "samediyyet" diye ifa
de edilen Allah'ın büyük lutufkarlığından 
ve koruyuculuğundan istifade etmeye 
çağrılmaktadır. 

Sürenin faziletiyle ilgili olarak Zemah
şerl'nin naklettiği. İhlas süresinin Kur
'an 'ın bütününe eşdeğer olduğu yolunda
ki rivayet (el-Keşşaf, IV, 299) zayıf görül
müşse de Kur'an 'ın üçte birine denk ol
duğuna dair rivayet sahih hadis kitapları 
ile önemli tefsir kaynaklarında yer almış

tır. Bu hadisi yorumlayan alimlerden bir 
kısmı İhlas süresinin sevabı itibariyle. bir 
kısmı da konusu ve manası yönünden 
Kur'an'ın üçte birine denkolduğunu söy
lemiştir. İkinci görüşe göre süre. Kur
'an'ın üç ana konusundan ilki olan tevhid
le alakah olup bu sürenin anlamını iyice 
kavrayan ve itikadını onunla oluşturan bir 
insan Kur'an'ın tevhid ve akaid bölümünü 
de kavrayıp benimsemiş olur. İmam Gaz
zall Cevahirü'l-Kur,fm'd(J (s. 47-48). Kur
'an-ı Kerim'deki bilgilerin ana hatlarıyla 
Allah hakkında bilgi, ahiret bilgisi ve doğ-
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ru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrıldığını, 
İhlas süresinin bunlardan marifetullah ve 
tevhid konusunu ihtiva ettiği , Kur'an'da
ki diğer hükümler bu süredeki tevhid te
meline dayandığı için Kur'an'ın üçte biri 
değerinde görüldüğünü ifade etmiştir. 

Hz. Peygamber'in namazlarda İhlas sü
resini birkaç defa okuyanları müjdelediği 
yolunda rivayetler bulunmaktadır ( mese
la bk. ibnü'd-Düreys, s. i 17-120) . Resul-i 
Ekrem, Felak ve N as süreleriyle birlikte 
İhlas süresinin de istiaze maksadıyla oku
nabileceği ni ve kendisinin yatarken bu 
süreleri okuduğunu bildirmiştir (Müsned, 
ııı . 41 7; Buhar!. "Feza'ilü 'l-Kur'an", 14; Ne
sal . "isti<aze". ı) . 

İhlas süresi tefsir kitaplarında muhte
lif yönleriyle ele alınıp geniş olarak tefsir 
edilmiştir. Ayrıca felsefeden tasawufa ka
dar çeşitli ilim dallarında meşhur alimler 

· tarafından süre üzerinde pek çok müsta
kil çalışma yapılmıştır. Hallac-ı Mansur'un 
Tetsiru sureti Kulhüvellahü eJ:ıad ' i (ib
nü 'n-Nedlm. s. 243) , İbn Sina'nın Tetsiru 
sCıreti 'l-İl)JQş' ı (Del hi 1311 ; Tahran 1313; 
Ka h i re 133 5) ve Telsir u sCıreti'l-İl)JQş 
ve 'l-Mu'avvi~eteyn'i (Kahire 1325: Tah
ran 1332 ). Fahreddin er-Razl'nin Tefsiru 
sCıreti'l-İl;lô.ş ve '1-Mu'avvi~eteyn'i ( Sü
leymaniye Ktp. , Hasan Hüsnü Pa şa, nr. 
86; Kütübhane-i Milll- i Tebriz. nr. 3575/ 
9). Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin Kitabü'l
EJ:ıadiyye olarak da anılan Kitô.bü'l-Elif'i 
(Kahire 1325; Haydarabad-Dekken 1361; 
Beyrut 1997 1 Resa'ilü ibn 'Arabf içinde!). 
Naslrüddin-i TQsl'nin Farsça İhlas süresi 
tefsiri (Muhammed Hasan Bükal, V, 2040-
2041) . E büssuud Efendi'nin Tefsiru sure
ti'l-İJ;lô.ş'ı (Süleymaniye K tp .. Şe h id Ali 
Paşa, nr. 2830). Şah Abdülganl'ninFeZô.,i
Jü bismillô.h ma'a Tefsiri Kul hüvellah 'ı 
(Urduca, Leknev 1864), Edirne Müftüsü 
Fevzi Efendi'nin Mesirü'l-l)alô.ş ii telsi
ri sureti'l-İJ;Wş' ı (İstanbul 1309). Şeyhü
lislam Musa Kazım Efendi'nin İhlas v e 
Alak Tefsiri ( İstanbul1 334) , Haririzade 
Kemaleddin Efendi'nin el-Mevridü 'l-l)ô.ş 

bi 'l-J;avô.ş ii tetsiri sureti'l-İl)JQş'ı (ih
las Süresi Tefsiri, nşr. Yakup Çiçek, İ s tan 
bul1996), Muallim Naci'nin Hülô.satü'l
İhlô.s' ı (İ stanbul 1304/1887) bu eserlerin 
önemlilerindendir (diğe r çalı şmalar için 
bk. Muhammed Hasan Bükal , V, 2040-
2064) 

Ayrıca İhlas süresiyle ilgili tez çalışma
ları yapılmış ve makaleler de yazılmıştır. 

Ahsen Esatoğlu'nun İhlas Suresi Metni, 
Dil Özellikleri ve Sözlük adlı yüksek li
sans teziyle ( 1987, AÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü) M. Şerefettin'in (Yaltkaya) "Tefslr-i 

Süre-i İhlas li-İbn Sina" ( Sırat-t Müstakim, 
V/106(1 326 r/ 1328). s. 2 1-25) , S. M. Zwe
mer'in "Sürat al-lkhlas" (Mw, XXVI(1936!. 
s. 325- 328), Edwin E. Calverley'in "The 
Grammar of Süratu 'l-lkhlas" (St.!, vııı 

(Paris 1957). S. 5-14) , cı. Schedl'in "Prob
leme der Koranexegese : Nochmals sa
mad in Süre 112.2" (Isi., LVIll/I (198 I ı. s. 
1-14), Uri Rubin'in "AI-Samad and the 
High God. An lnterpretation of Süra CXII" 
(a.g.e. , LX!/2 (1 984). s. 197-217) . ArneA. 
Ambros'un "Die Analyse von Süre 112: 
Kritiken. Synthesen, neueAnsatze" (a.g.e., 

LX1lll2 11986). s. 219-247) ve Mehmet Pa
çacı ' nın "De ki : Allah Bir' dir- İhlas Süresi'
nin Sami Geleneği Perspektifinden Bir 
Tefsiri" (islamiyat, l/3 [ı 998 ı. s 49-71) adlı 
makaleleri zikre değer çalışmalardandır. 
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iHı.Asi, Şeyh Mehmed 
(ö. 1065/ 1655'ten sonra) 

Katib Çelebi'nin Latince'den 
tercüme eserlerindeki yardımcısı, 

mühtedi Fransız rahibi. 
_j 

Asıl adı -bilinmemektedir. Hakkında ilk 
ve en geniş bilgileri veren İbrahim Müte
ferrika'ya göre Fransa'da meşhur ve zen
gin bir kimsenin oğlu olup küçükyaşta ra
hiplik mesleğine girmiş. çeşitli ilimierin 
öğreniminde zekası ve gayretiyle akran
ları arasından sivrilerek çevresinin sevkiy
I e İslam dininin z.ayıf noktalarını arama
ya yönelmiştir. Bu düşünceyle, ıv. · Meh

med'in saltanatının ilk yıllarında istan
bul'a gelerek değişik ilimler yanında Türk-


