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Osmanlý subay ve diplomatý.

™

Ýstanbul’da doðdu. Daha çok Fâtihli Mehmed Tevfik diye tanýnýr. Ýlk eðitimini Ýstanbul’da tamamladý, yirmili yaþlara geldiðinde çok sevdiði askerlik mesleðine girdi. 1877’de kaydolduðu Harbiye Mektebi’nden 1881’de topçu kurmay yüzbaþý rütbesiyle mezun oldu. Bu tarihten sonra çeþitli görevlerde bulundu. Mayýs 1882’de
Anadolu istihkâmlarýnýn keþfine ve Ýran (Kotur) sýnýrýna memur edildi. 4 Aralýk 1882’de de Erkân-ý Harbiyye-i Umûmiyye Dairesi Ýkinci Þubesi’ne tayin edildi. Rütbesi
13 Temmuz 1883’te kolaðalýðýna yükseltildi. 20 Temmuz 1885 tarihinde Fransa
Cumhuriyeti birinci ve ikinci ordularý büyük askerî manevralarýna katýlmak için yurt
dýþýna gönderildi. Ardýndan II. Abdülhamid’in maiyetindeki erkânýharp görevine
getirildi. 31 Temmuz 1885’te dördüncü
rütbeden Mecîdî niþanýyla taltif edildi ve
31 Aðustos 1886’da binbaþýlýða yükseltildi. 8 Nisan 1888’de üçüncü rütbeden Mecîdî niþaný verildi; Eylül 1888’de Yunan sýnýrý keþif memurluðuna tayin edildi. 25
Ocak 1890’da kaymakamlýða terfi etti. Bu
tarihten sonra Paris Sefâreti ataþemiliterliðiyle görevlendirildi ve Eylül 1890’da
yaklaþýk beþ yýl görev yapacaðý Paris’e gitti. 21 Aðustos 1891’de kendisine ikinci
rütbeden Osmanlý niþaný verildi. Paris’teki görevi devam ederken Nisan 1892’de
Londra deniz ataþeliðiyle birlikte Fransa’da icra edilecek yeni geliþtirilen seri ateþli
toplarýn tecrübesine memur edildi. 5 Eylül 1894’te miralaylýða yükseldi.
Yurt dýþýnda uzun süreli çeþitli görevlerde istihdam edilen Tevfik Paþa bir askerdiplomat olarak öne çýktý. Nitekim mevcut görevlerinin yaný sýra, Osmanlý Devleti’nin kadastro haritalarýnýn çiziminde kullanýlmak üzere Paris’te yaptýrýlan alet ve
edevatýn imalâtýna nezaret etme görevi
de kendisine verilmiþti (Eylül 1895). Bu görevinin ardýndan 11 Aralýk 1895’te mirlivâlýða terfi ederek Harbiye Mektebi ders
nâzýrlýðýna tayini üzerine Paris’ten Ýstanbul’a döndü. Ýstanbul’da yaklaþýk bir yýl
süren bu görevinden sonra 8 Þubat 1897’de Brüksel ataþemiliterliðine tayin edildi
ve Mart 1897’de Belçika’ya gitti. 8 Aðustos 1903’te Ýran Devleti tarafýndan kendisine ikinci rütbeden Þîr-i Hurþîd niþaný
verildi, 8 Þubat 1906’da birinci rütbeden
Mecîdî niþanýyla ödüllendirildi.
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Tevfik Paþa dönemin birçok genç subayý
gibi II. Abdülhamid muhalifi bir Harbiyeli
idi. Bu yüzden olsa gerek II. Abdülhamid
döneminde genelde yurt dýþýndaki görevlere yollandý. Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yönetimde söz sahibi olmaya baþladýðý devirde Ýstanbul ve çevresinde önemli
görevlerde bulundu. II. Meþrutiyet’in ilânýyla birlikte Belçika’dan Ýstanbul’a döndü
ve kýsa bir süre sonra 26 Aðustos 1908’de Erkân-ý Harbiyye-i Umûmiyye Dairesi’ne tayin edildi. 12 Ekim 1908’de ferikliðe
terfi ettirilerek eski Ýkinci Ordu’ya mensup Edirne’deki Nizamiye Yirmi Birinci Fýrka kumandanlýðýna ve 23 Kasým 1908’de
ayný ordunun Nizamiye Üçüncü Fýrka kumandanlýðýna getirildi. 26 Mart 1909’da
Mekâtib-i Harbiyye nâzýrlýðýna, Ocak 1910’da Terbiye ve Tedrîsât-ý Askeriyye müfettiþliðine tayin edildi; bu görevi esnasýnda
altýn ve gümüþ imtiyaz madalyasýyla ödüllendirildi (Temmuz 1910). Ýttihatçýlar’ýn güvendiði isimlerden biri olan Tevfik Paþa 6
Ocak 1914’te emekliye ayrýldý. Hayatýnýn
son zamanlarýnda sarýlýk hastalýðýna yakalandý ve 17 Aralýk 1915 tarihinde vefat
etti. Tevfik Paþa edebiyat ve sanata olan
ilgisi, zarafet ve kibarlýðýyla dikkat çekmiþtir. Harbiye Mektebi’nden çýktýðý zaman
Fransýzca’ya vâkýf, edebiyata ve özellikle
Nâmýk Kemal’e tutkun vatanperver bir
kimseydi. Bu özellikleriyle Paris’in en seçkin cemiyetlerinde yer almýþtý. Ayný zamanda tarihçi ve yazardý. Târîh-i Osmânî Encümeni’nin yardýmcý üyelerinden olup ilim,
fikir ve zekâsýyla temayüz etmiþtir.
Eserleri. 1. Telhîs-i Târîh-i Osmânî (Ýstanbul 1302). Ebüzziya ve Mavyan matbaalarýnda iki defa daha basýlan eser (1304)
ders kitabý olarak okutulmuþtur. 2. Osmanlý Târihi (Ýstanbul 1328, 1330). Ýdâdî
mekteplerinde ders kitabý olarak okutulmuþtur. 3. Esâtîr-i Yûnâniyyân (Ýstanbul
1332). 4. Þehzade Cem (Ýstanbul 1327).
Cem Sultan’ýn siyasî hayatýndan bahseden küçük bir risâledir. 5. Ânibâl (Ýstanbul 1303). Kartacalý Hannibal hakkýnda bir
inceleme olup biyografi þeklindedir. Bunlardan baþka çeþitli gazetelerde tarihe
dair makaleleri, II. Viyana Kuþatmasý’na
ve Ýstanbul’un fethine dair incelemeleri bulunmaktadýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

BA, Ýrade-Askeri, nr. 1327 Z-53; Osmanlý Müellifleri, III, 35; Gövsa, Türk Meþhurlarý, s. 381;
Babinger (Üçok), s. 433-434; Ahmed Refik, “Tevfik Paþa”, TOEM, V/33 (1331), s. 564-569.
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Mýsýrlý bilim ve fikir adamý.
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Muhammed Tevfîk Kahire’nin Bulak semtinde doðdu. Devlet memuru olan babasýyla birlikte birçok vilâyet gezdi. Buheyre’nin
bir kasabasýnda ilkokulu bitirdikten sonra
1930’da Prens Fârûk (Ravzu’l-Ferec) Lisesi’nden, 1934’te Câmiatü’l-Fuâdi’l-evvel (Kahire Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversitede iken Mýsýr’ýn tanýnmýþ bilim ve fikir adamlarýndan Mustafa
Abdürrâzýk ve Ýbrâhim Medkûr’un talebeleri arasýnda yer aldý. Ebû Rîde ve Necîb
Mahfûz gibi ünlü þahsiyetlerle tanýþýp iliþkiler kurdu. 1939’da Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde asistan, 1942’de Ýskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
öðretim görevlisi oldu. 1962’de Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ahlâk bilimi dalýnda profesörlüðe yükseltildi. 19641968 yýllarý arasýnda Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Psikoloji Araþtýrmalarý Bölümü baþkanlýðýný, ayrýca fakültenin dekanlýðýný üstlendi. 1968 öðretim yýlý sonunda Küveyt Üniversitesi’ne geçti. Bir
yandan bilimsel araþtýrmalar yaparken diðer yandan yeni nesilden güçlü bir araþtýrmacýlar kadrosu oluþturmaya çalýþtý. Birçok Arap üniversitesinde akademik görevlerini büyük bir sorumluluk duygusuyla yürüttü. 1960-1962 yýllarýnda Libya Üniversitesi’nde, 1968-1974 yýllarý arasýnda Küveyt
üniversitesinde profesörlük yaptý. 1967’de misafir hoca sýfatýyla Baðdat ve Basra
üniversitelerinde, 1977’de Devha’daki Katar Üniversitesi’nde bulundu. 1981’de Kahire’deki Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye’ye
üye seçildi. Üniversite öðrenciliði yýllarýndan itibaren kurduðu derneklerde sosyal
ve kültürel alanlarda çalýþtý. Dönemin ilim,
fikir, sanat adamlarýný ve edebiyatçýlarýný
bir çatý altýnda toplamayý baþardý. 1984’te sosyal bilimler alanýnda devlet ödülüne lâyýk görüldü. Daha sonra el-Meclisü’la‘lâ li’s-sekafe’ye genel sekreter ve el-Mecâlisü’l-kavmiyye el-mütehassýsa’ya üye seçildi. 12 Þubat 1991’de vefat etti.
Nobel edebiyat ödülü sahibi Necîb Mahfûz’un el-Æåhiretü’l-cedîde adlý romanýnýn kahramaný Me’mûn Rýdvân tiplemesi

TEVFÎK et-TAVÎL

örnek þahsiyeti, hayat tarzý ve müslümanlarýn güç ve þerefini Ýslâm’da gören, çaðdaþ
dünyanýn bütün sorunlarý için çözümün
Ýslâm’da aranmasý gerektiðine inanan ideal kiþiliðiyle Tevfîk et-Tavîl’i temsil eder. Geniþ bir ilmî ve fikrî birikime sahip Tevfîk etTavîl’in asýl uzmanlýk alaný ahlâk felsefesi
olup Arap dünyasýnda bu alanýn önde gelen isimlerindendir. En önemli eseri Felsefetü’l-aÅlâš: Neþßetühâ ve te¹avvürühâ adlý kitabýdýr. Tevfîk et-Tavîl, Grek
felsefesinde ahlâkýn bir ölçü bilimi sayýldýðýný belirtir ve bu görüþe kendisi de katýlýr. Ona göre geleneksel anlamda ahlâk
ilminin misyonu insanýn hayat tarzýný düzenleyen kurallar, hayýr ve þerri birbirinden ayýran genel ölçüler koymaktýr. Ahlâk
alanýnda Sokrat’ýn aklî mirasýný gözden
geçiren bir tarihçi, onun irdelediði büyük
problemlerin günümüzde bile düþünürleri
meþgul edecek önemde olduðunu görecektir. Ahlâkta idealizm akýmýný benimseyen Tevfîk et-Tavîl, Yunan mirasýyla dinî
ve modern düþünceler arasýnda bir denge kurmaya çalýþmýþtýr. Tavîl’in bu seçmeci idealizmine göre insan çevresinden ve
toplumdan kendini soyutlayarak ahlâkî kemalini gerçekleþtiremez. Ahlâk, özünde
kiþiyi dünyevî deðerleri aþarak üstün ruhî
deðerlere yükseltmeyi hedefleyen bir nefis mücadelesidir. Ancak insanoðlu bedensel isteklerden nefret etmemeli, mâkul ve
meþrû olan arzularýný ihmale kalkýþmamalýdýr. Yetkinleþme isteði insanlarda doðal
bir eðilimdir. Bununla birlikte hayatýn gerçekleriyle baðlarý kopararak kemale ulaþýlamaz.
Felsefe tarihine de önem veren Tevfîk
et-Tavîl Üsüsü’l-felsefe adlý kitabýnda bu
bilimin alaný, metotlarý, doðuþu ve geliþimiyle farklý dönemlerini ele alýp ön yargýsýz incelemiþ, her birinin olumlu ve olumsuz yönlerini göstermeye çalýþmýþtýr. Ona
göre felsefeyle uðraþanlar insanlýðýn bu
önemli birikiminden yararlanmýþ ve bu sayede yeni dehalar yetiþtirmeyi baþarmýþtýr. Tavîl’in felsefe çalýþmalarý onun içindeki özgür eleþtiri ruhunu uyandýrmýþ, gerçeðe olan sevgisini yüceltmiþ, doðruluk,
iyilik ve güzellik gibi üstün deðerlere sýmsýký sarýlmasýný saðlamýþtýr. Tevfîk et-Tavîl
felsefe-din iliþkisi üzerinde durmuþ, Æý½½atü’½-½ýrâ£ beyne’d-dîn ve’l-felsefe
adýyla bir eser kaleme almýþtýr. Tavîl’e göre insanlýk tarihinde her zaman baðnaz
din adamlarý özgür düþünceyi savunan filozoflarý aþaðýlamýþ ve zaman içinde seslerini kýsabilmiþtir. Ancak bu özgür insanlarýn her ortamda çekinmeden gerçeði savunmalarý düþüncelerini ölümsüz kýlmýþ-

týr. Çünkü düþüncelerin doðruluðu zaman
ve mekânla sýnýrlanamaz. Tavîl dinin tabiatýnda felsefe ve bilimle hiçbir çeliþki bulunmadýðýna inanmýþ, aralarýnda sadece
metot farký olduðunu söylemiþtir.
Tevfîk et-Tavîl, Hýristiyanlýk’ta ve Ýslâm’da dinî baskýdan söz edilemeyeceðini belirtir ve Æý½½atü’l-i²¹ýhâdißd-dînî fi’l-Mesî¼iyye ve’l-Ýslâm adlý eserinde bu dinleri baskýdan tenzih etmek gerektiðini söyler. Dinde asýl olan kinci ve kavgacýlara sevgi mesajý vermek, savaþ isteyen ve kan
dökme meraklýsý olanlarý barýþa davet etmek, þiddet ve intikam peþindeki insanlara merhamet ve hoþgörü çaðrýsýnda bulunmaktýr. Ona göre Hz. Îsâ müridlerini
sevgiye çaðýrdýðý halde sonradan onun çizgisinden saptýrýlan Hýristiyanlýk insanlýk tarihinde Hz. Îsâ adýna en büyük suçlarý iþlemiþtir. Ýslâmiyet’in kýlýç gücüyle yayýldýðý iddiasýný öne sürenler, müminlerin kâfirlere karþý savaþ açma sebebinin dinlerini fitneye karþý savunmaktan ibaret olduðunu bilmeyenlerdir. Sevgi mesajlarýnýn
çokça yer aldýðý Kur’ân-ý Kerîm ayný zamanda hoþgörüyü benimsemiþ, dinde dayatma ve zorlama bulunmadýðýný (el-Bakara 2/256), Hz. Muhammed’in görevinin
Allah’ýn vahyini insanlara zor kullanmadan
teblið etmek olduðunu (el-Gaþiye 88/2122) bildirmiþtir. Dinde esas olan imanla
hoþgörüyü bir arada yürütmektir. Ýmanla
taassup birleþmez. Ancak hoþgörü dinden uzaklaþmak, dinî emirleri ihmal etmek ve savunmamak anlamýna gelmez;
aksine inancý savunup korumayý ve dinî
görevleri aþýrýlýk ve taþkýnlýktan uzak bir
þekilde yerine getirmeyi ifade eder. Vicdan
özgürlüðü insanlarýn kazandýðý en önemli deðerlerden biridir. Düþmanlarýna karþý
saldýrgan davranýþlarý bir yöntem biçiminde kullanan baðnazlar, insanlarýn büyük
bedeller ödeyerek kazandýðý bu özgürlüðü yok etmeye çalýþýrken kendi dinlerine
zýndýk ve mülhidlerden daha fazla zarar
vermiþlerdir. Tevfîk et-Tavîl’in en çok meþgul olduðu konulardan biri de Arap kültür
mirasý meselesidir. Arap-Ýslâm medeniyetinin asaleti üzerinde önemle durmuþ, bu
medeniyetin dünya medeniyetleri üzerindeki etkilerini, özellikle Ýslâm ilimlerinin
Batý’daki bilimsel geliþmelere katkýsýný göstermeye çalýþmýþtýr.
Eserleri. Telifleri: Æý½½atü’l-kifâ¼ beyne Roma ve Æar¹âcenne (Kahire 1936);
et-Ta½avvuf fî Mý½r ibbâne’l-fet¼i’l-£O¦mânî (Tavîl’in 1938’de tamamladýðý yüksek lisans tezi olup 1946’da Kahire’de yayýmlanmýþtýr); el-A¼lâm fi’l-fikri’l-Ýslâ-

mî (doktora tezidir, Kahire 1945); eþ-Þa£rânî: Ýmâmü’t-ta½avvuf fî £a½rihî (Kahire 1945); et-Tenebbüß bi’l-³ayb £inde
müfekkirî el-Ýslâm (Kahire 1945); Æý½½atü’½-½ýrâ£ beyne’d-dîn ve’l-felsefe (Kahire 1947); Æý½½atü’l-i²¹ýhâdißd-dînî fi’lMesî¼iyye ve’l-Ýslâm (Kahire 1947); Üsüsü’l-felsefe (Kahire 1952); Me×hebü’lmenfa£a el-£âmme fî felsefeti’l-aÅlâš
(Kahire 1953); Mesâßil felsefiyye: el-Ýlzâmü’l-Åuluš¢ ve ma½daruhû (ortak çalýþma, Kahire 1954); Müþkilât felsefiyye:
el-Ýstišrâß ve’l-ba¼¦i’l-£ilmî (ortak çalýþma, Kahire 1955); el-£Arab ve’l-£ilm fî
£a½ri’l-Ýslâm e×-×ehebî (Kahire 1961);
Felsefetü’l-aÅlâš: Neþßetühâ ve te¹avvürühâ (Kahire 1960, 1979); el-Fikrü’ddînî el-Ýslâmî fî mißeti’l-£âmi’l-aÅîre (Beyrut 1967); ÆaŠâyâ min ri¼âbi’l-felsefe
ve’l-£ilm (Kahire 1986); el-¥aŠâratü’l-Ýslâmiyye ve’l-¼aŠâratü’l-Evrubbiyyedirâse mušårine (Kahire 1990); Episte
Mological Scepticism, Apresentation
and Aproposed Refutation (Cambridge 1949). Tercümeleri: Türâ¦ü’l-Ýslâm
(Alfred Guillaume’ýn The Traditions of Islam adlý eserinin çevirisidir, Kahire 1936);
£Âlemü’l-³ayb fi’l-£âlemi’l-šadîm (Cicero’dan tercümedir, Kahire 1949); TârîÅu £ilmi’l-aÅlâš (Cambridge Üniversitesi
Ahlâk Felsefesi Kürsüsü Baþkaný Henry Sidguick’tan çeviridir, Ýskenderiye 1949); Eflâ¹ûn ve’l-ašademiyye (George Alfred Léon
Sarton’dan tercümedir, Kahire 1961). Tevfîk et-Tavîl birçok dergi ve gazetede felsefî, edebî vb. konularda araþtýrma ve makaleler yazmýþ, mülâkat yapmýþ, konferanslar vermiþtir. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tevfîk et-Tavîl hâtýrasýna bir armaðan kitap yayýmlanmýþ (elKitâbü’t-Ti×kârî li’l-mer¼ûm el-üstâ× edduktûr Tevfîš e¹-ªavîl, Kahire 1995), el-

Meclisü’l-a‘lâ li’s-sekafe adlý kurum da edDuktûr Tevfîš e¹-ªavîl müfekkiren £Arabiyyen ve râßiden li’l-felsefeti’l-Åulšýyye adýyla bir anma kitabý neþretmiþtir
(Kahire 1995). Ayrýca el-Kâtibü’l-£Arabî,
Mecelletü’l-£Arabî el-Küveytiyye, Mecelletü’l-Ýbdâ£, Mecelletü’l-Müntedâ,
Mecelletü’l-Æåhire, Mecelletü £Âlemi’lkitâb gibi dergilerde hakkýnda makaleler
çýkmýþtýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ahmed Abdülgaffâr, ¥adî¦ fi’l-kütüb, Kahire
1947, tür.yer.; Ahmed Fuâd el-Ehvânî, Mîzânü’l¼aš, Kahire 1953, s. 41-54; Zekî Necîb Mahmûd,
Min Zâviyetin felsefiyye, Kahire 1982, s. 2526; M. Mehdî Allâm, el-Mecma£iyyûn fî Åamsîne £âmen, Kahire 1406/1986, s. 263-264; Hasan
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Fâzýl Cevâd, el-AÅlâš min man¾ûrin fikriyyin
£Arabiyyin mu£â½ýr (yüksek lisans tezi, 1988),
Câmiatü Baðdâd, tür.yer.; ed-Duktûr Tevfîš e¹ªavîl müfekkiren £Arabiyyen ve râßiden li’l-felsefeti’l-Åulšýyye: Bu¼û¦ £anh ve dirâsât mühdât ileyh (nþr. Âtýf el-Irâký), Kahire 1995; el-Kitâbü’t-Ti×kârî li’l-mer¼ûm el-üstâ× ed-duktûr Tevfîš e¹-ªavîl, Kahire 1995; Ahmed Abdülhalîm Atýyye, Tevfîš e¹-ªavîl ve dirâsâtü’l-šýyem fi’l-£Arabiyye, Kahire 2001; Âtýf el-Irâký, Kaçâyâ min rihâbi’l-felsefe ve’l-.ilm”, £Âlemü’l-kütüb, sy. 14
(1978), s. 19-24; a.mlf., “Rahîlü’l-bâhiþ .ani’l-meþeli’l-.ulyâ”, Mecelletü’l-Æåhire, sy. 114 (1991),
s. 46-50; Mirfet Ýzzet Bâlî – Ahmed Abdülhalîm
Atýyye, “et-Tavîl, Muhammed Tevfîk”, Mv.AU,
XIX, 302-305.
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Allah’ýn zâtýnda, sýfatlarýnda,
mâbud oluþunda bir ve tek olduðunu
zihin ve kalp yoluyla
kabul etme anlamýnda terim.

˜

™

Sözlükte “tek ve bir olmak” anlamýndaki
vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen
tevhîd “bir þeyin bir ve tek olduðunu kabul etmek” demektir. Mâtürîdî kelâmcýlarýna göre ilâhî fiiller Allah’ýn zâtýyla kaim
ve kadîm mânalar olduðundan tevhidin
anlamý içinde yer alýr. Ancak söz konusu
fiiller taným bakýmýndan sýfat kavramý içinde mütalaa edilmiþtir. Mu‘tezile’ye göre
ilâhî fiiller hâdis olup zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilmez. Eþ‘arîler ise fiilleri müstakil
bir sýfat kabul etmeyip kudretin taalluku
çerçevesinde düþünmüþtür. Tevhidin karþýtý þirktir. Bu sebeple Kur’an’da Allah’ýn
birliðini konu edinen kavram ve ifadelerin
yanýnda O’nun þerikinin bulunmadýðýný belirten beyanlar da vardýr, bunlarýn sayýsý
diðerlerinden çok fazladýr. Kur’ân-ý Kerîm’de tevhid kelimesi geçmez, ancak “vahd”
kökünden gelen vâhid, ahad, vahde(hû)
yer alýr. Eþ‘ariyye kelâmcýsý Ebû Abdullah
el-Halîmî’ye göre Kur’an’da ve hadiste Allah’a nisbet edilen “kâfî” (kulunun bütün
ihtiyaçlarýný karþýlayan) kelimesinin yaný
sýra “alî, azîm, refî” gibi isimler O’nun birliðini telkin eder (el-Minhâc, I, 190) Ayrýca
Tevhîd adý da verilen Ýhlâs sûresindeki “samed” (ihtiyaçlarý sebebiyle herkesin yöneldiði ulular ulusu müstaðni) ismini de
bunlar arasýnda zikretmek gerekir. Aslýnda Kur’ân-ý Kerîm’de yaratýlmýþlara özgü
acz ve eksiklik bildiren bütün sýfatlardan
zât-ý ilâhiyyeyi tenzih eden ve sayýsý çok
fazla olan âyetler tevhid ilkesini açýklýða
kavuþturan deliller konumundadýr. Çeþitli hadis kaynaklarýnda tevhid kelimesinin
yaný sýra bu kökten türeyen fiil kalýplarý,
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ayrýca vahdehû, vâhid kelimeleriyle (Wensinck, el-Mu£cem, VII, 157-159) ahad ve samed isimleri (Ýbn Mâce, “Du.â,”, 10; Ebû
Dâvûd, “Vitir”, 23; Nesâî, “Cenâ,iz”, 117)
yer almaktadýr.
Kâinatý yaratan ve yöneten en yüce varlýðýn mevcudiyeti inancý insanýn selim fýtratýnýn önemli bir özelliðini teþkil ettiði gibi (er-Rûm 30/30) O’nun bir ve tek oluþu
kanaati de beþer türünün ayrýlmaz bir vasfýdýr. Bezm-i elestte yaratýlýþlarý sýrasýnda
Allah ile insanlar arasýnda yapýlan sözleþmede âdemoðullarýnýn þirke düþmemeleri de þart koþulmuþtur (el-A‘râf 7/172173). Kur’an’da putlarýn onlara tapanlar
tarafýndan “Allah katýnda þefaatçýlar” diye
nitelendirildiði (Yûnus 10/18) ve putlarýn
kendilerini Allah’a yaklaþtýracaðý (ez-Zümer 39/3) vehmini taþýdýklarý ifade edilmiþtir. Yine Kur’an’da insanlarýn selim fýtratlarýna, vicdanlarýna hitap edilerek tabiatýn yaratýlýþý ve insan hayatýnýn devamýna elveriþli hale getirilmesinin hangi varlýk tarafýndan gerçekleþtirildiði sorulurken
þuurun perdelenmesine fýrsat vermeyen
dehþetli bir olaya mâruz kalan bir kimsenin kimden yardým istediði, bu kiþinin feryadýna hangi varlýðýn cevap verdiði de sorulur. Böylece þirkin insanýn ruh yapýsýnda iðreti bir psikolojik halden ve bir dejenerasyondan ibaret olduðu vurgulanýr (enNeml 27/60-64). Bir âyette insanlara teblið edilmek üzere her peygambere, Allah’tan baþka hiçbir ilâhýn bulunmadýðý ve sadece O’na ibadet edilmesinin gerektiði yolunda vahiy gönderildiði belirtilir (el-Enbiyâ 21/25). Diðer bazý âyetlerde Nûh, Hûd,
Sâlih ve Þuayb’ýn kendi kavimlerine tevhid
inancýný teblið ve telkin ettikleri haber verilir (el-A‘râf 7/59, 65, 73, 85).
Ýslâmiyet’in ve diðer ilâhî dinlerin inanç
esaslarýna göre Allah’tan baþka bir varlýða yaratýlmýþlýk üstü bir konum verilmesi, ona hayatýnda veya ölümünden sonra
yaratýlmýþlýk üstü saygý gösterilmesi tevhid ilkesini bozan davranýþlardandýr (krþ.
eþ-Þûrâ 42/13). Bu sebeple Ýslâmiyet’in ilk
dönemlerinde Hz. Peygamber kabir ziyaretini yasaklamýþ, daha sonra buna müsaade edip kabirlerin temiz tutulmasýný
öðütlemekle birlikte kabirlerin ibadet yeri
haline getirilmesini ve orada hayvan kesilmesini menetmiþtir (Ebû Dâvûd, “Cenâ,iz”,
68; bk. Wensinck, Miftâ¼u künûzi’s-sünne,
“Kubûr” md.). Yine tevhid inancýný koruyup þirk tehlikesini ortadan kaldýrma baðlamýnda Allah’tan baþkasýnýn üzerine yemin edilmesi yasaklanmýþ (Müsned, II, 69;
Tirmizî, “Nücûr”, 8), Allah’tan baþkasý adý-

na kesilen hayvanýn etinin yenmesi haram
kýlýnmýþtýr. Resûl-i Ekrem’in geçmiþ peygamberler dahil bütün insanlarýn en faziletlisi olduðu hem naslar hem ümmetin
icmâýyla sabittir. Allah’ý sevmek ve O’nun
affýna eriþmek için Peygamber’e uyulmasý emredilmiþ, Resûlullah’a itaatin Allah’a
itaat mânasýna geldiði belirtilmiþtir (Âl-i
Ýmrân 3/31; en-Nisâ 4/80). Bununla birlikte onun beþer üstü bir konumunun bulunmadýðý naslarda vurgulanmýþtýr. Kur’ân-ý
Kerîm’de tevhid dinine baðlý olan yahudilerin Üzeyir’in, hýristiyanlarýn Mesîh Îsâ’nýn Allah’ýn oðlu olduðunu söyledikleri zikredilir. Onlarýn lânetlenmesine yol açan bu
telakkinin önceki kâfirlerin sözlerine benzediði ve haktan bâtýla dönüþ niteliði taþýdýðý bildirilir (et-Tevbe 9/30). Bu ilâhî beyan
karþýsýnda Hz. Peygamber þöyle buyurmuþtur: “Hýristiyanlarýn Meryem oðlu Îsâ’yý insan üstü vasýflarla övdükleri gibi siz de
beni övmeyin. Ben sadece Allah’ýn bir kuluyum; benim için O’nun kulu ve resulü
deyin” (Müsned, I, 23, 24, 47, 55; Buhârî,
“Enbiyâ,”, 48; Dârimî, “Rikak”, 68).
Kitap ve Sünnet’te tevhid ilkesine büyük önem verilmesi, maddî ve mânevî özellikleri bakýmýndan yaratýlmýþlarýn en üstünü olan insanýn vicdan hürriyetini saðlama hedefine yöneliktir. Ýnsan yalnýz en
yüce varlýða boyun eðmelidir; O’ndan baþka hiçbir mevcudu kutsamamalý ve ona
kulluk etmemelidir. Allah’a kul olmak en
büyük þeref, baþkasýna kul olmak en büyük zillettir. Ýnsanýn, özgürlüðü açýsýndan
Allah’a da kul olmamasý gibi bir iddia ontolojik bakýmdan geçersizdir; zira insanýn
bir yere dayanma, bir varlýkla iliþki içinde
bulunma psikolojisiyle baðdaþmaz. Ýslâm
dininde imandan sonra en önemli ibadet
namazdýr. Namazlarda günde kýrk defa
okunan Fâtiha sûresinin baþlangýç kýsmý
hamd ve senâ, son kýsmý dua ve niyazdýr.
Arada kalan âyet kulluðun yalnýzca Allah’a
yapýlacaðýný ve yardýmýn sadece O’ndan
isteneceðini belirtir. Bu da müslümanýn
zihninin yoðunlaþtýðý, gönlünün Allah’a yöneldiði günün beþ vaktinde bezm-i elestte
Cenâb-ý Hakk’la yaptýðý ahidleþmenin tazelenmesinden ibarettir.
Ýslâm Düþüncesinde Tevhid. Allah’ýn birliði konusuna akaid / kelâm literatürü içinde ilk defa yer veren kiþi Ebû Hanîfe olmuþtur. Dört halife döneminden itibaren
hýzla geliþen fetihler sonunda kendilerini
Ýslâm dünyasý içinde bulan, çeþitli inanç
ve düþüncelere mensup insanlar arasýnda
çok tanrýlý sistemi, ayrýca antropomorfizmi benimseyen gruplar mevcuttu. Ebû

