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TEVFÎK et-TAVÎL

ayrýca vahdehû, vâhid kelimeleriyle (Wen-
sinck, el-Mu£cem, VII, 157-159) ahad ve sa-
med isimleri (Ýbn Mâce, “Du.â,”, 10; Ebû
Dâvûd, “Vitir”, 23; Nesâî, “Cenâ,iz”, 117)
yer almaktadýr.

Kâinatý yaratan ve yöneten en yüce var-
lýðýn mevcudiyeti inancý insanýn selim fýt-
ratýnýn önemli bir özelliðini teþkil ettiði gi-
bi (er-Rûm 30/30) O’nun bir ve tek oluþu
kanaati de beþer türünün ayrýlmaz bir vas-
fýdýr. Bezm-i elestte yaratýlýþlarý sýrasýnda
Allah ile insanlar arasýnda yapýlan sözleþ-
mede âdemoðullarýnýn þirke düþmeme-
leri de þart koþulmuþtur (el-A‘râf 7/172-
173). Kur’an’da putlarýn onlara tapanlar
tarafýndan “Allah katýnda þefaatçýlar” diye
nitelendirildiði (Yûnus 10/18) ve putlarýn
kendilerini Allah’a yaklaþtýracaðý (ez-Zü-
mer 39/3) vehmini taþýdýklarý ifade edil-
miþtir. Yine Kur’an’da insanlarýn selim fýt-
ratlarýna, vicdanlarýna hitap edilerek ta-
biatýn yaratýlýþý ve insan hayatýnýn deva-
mýna elveriþli hale getirilmesinin hangi var-
lýk tarafýndan gerçekleþtirildiði sorulurken
þuurun perdelenmesine fýrsat vermeyen
dehþetli bir olaya mâruz kalan bir kimse-
nin kimden yardým istediði, bu kiþinin fer-
yadýna hangi varlýðýn cevap verdiði de so-
rulur. Böylece þirkin insanýn ruh yapýsýn-
da iðreti bir psikolojik halden ve bir deje-
nerasyondan ibaret olduðu vurgulanýr (en-
Neml 27/60-64). Bir âyette insanlara teb-
lið edilmek üzere her peygambere, Allah’-
tan baþka hiçbir ilâhýn bulunmadýðý ve sa-
dece O’na ibadet edilmesinin gerektiði yo-
lunda vahiy gönderildiði belirtilir (el-En-
biyâ 21/25). Diðer bazý âyetlerde Nûh, Hûd,
Sâlih ve Þuayb’ýn kendi kavimlerine tevhid
inancýný teblið ve telkin ettikleri haber ve-
rilir (el-A‘râf 7/59, 65, 73, 85).

Ýslâmiyet’in ve diðer ilâhî dinlerin inanç
esaslarýna göre Allah’tan baþka bir varlý-
ða yaratýlmýþlýk üstü bir konum verilme-
si, ona hayatýnda veya ölümünden sonra
yaratýlmýþlýk üstü saygý gösterilmesi tev-
hid ilkesini bozan davranýþlardandýr (krþ.
eþ-Þûrâ 42/13). Bu sebeple Ýslâmiyet’in ilk
dönemlerinde Hz. Peygamber kabir ziya-
retini yasaklamýþ, daha sonra buna mü-
saade edip kabirlerin temiz tutulmasýný
öðütlemekle birlikte kabirlerin ibadet yeri
haline getirilmesini ve orada hayvan kesil-
mesini menetmiþtir (Ebû Dâvûd, “Cenâ,iz”,
68; bk. Wensinck, Miftâ¼u künûzi’s-sünne,
“Kubûr” md.). Yine tevhid inancýný koru-
yup þirk tehlikesini ortadan kaldýrma bað-
lamýnda Allah’tan baþkasýnýn üzerine ye-
min edilmesi yasaklanmýþ (Müsned, II, 69;
Tirmizî, “Nücûr”, 8), Allah’tan baþkasý adý-

na kesilen hayvanýn etinin yenmesi haram
kýlýnmýþtýr. Resûl-i Ekrem’in geçmiþ pey-
gamberler dahil bütün insanlarýn en fazi-
letlisi olduðu hem naslar hem ümmetin
icmâýyla sabittir. Allah’ý sevmek ve O’nun
affýna eriþmek için Peygamber’e uyulma-
sý emredilmiþ, Resûlullah’a itaatin Allah’a
itaat mânasýna geldiði belirtilmiþtir (Âl-i
Ýmrân 3/31; en-Nisâ 4/80). Bununla birlik-
te onun beþer üstü bir konumunun bulun-
madýðý naslarda vurgulanmýþtýr. Kur’ân-ý
Kerîm’de tevhid dinine baðlý olan yahudi-
lerin Üzeyir’in, hýristiyanlarýn Mesîh Îsâ’-
nýn Allah’ýn oðlu olduðunu söyledikleri zik-
redilir. Onlarýn lânetlenmesine yol açan bu
telakkinin önceki kâfirlerin sözlerine ben-
zediði ve haktan bâtýla dönüþ niteliði taþý-
dýðý bildirilir (et-Tevbe 9/30). Bu ilâhî beyan
karþýsýnda Hz. Peygamber þöyle buyurmuþ-
tur: “Hýristiyanlarýn Meryem oðlu Îsâ’yý in-
san üstü vasýflarla övdükleri gibi siz de
beni övmeyin. Ben sadece Allah’ýn bir ku-
luyum; 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 bü-
yük önem verilmesi, maddî ve mânevî özel-
likleri bakýmýndan yaratýlmýþlarýn en üs-
tünü olan insanýn vicdan hürriyetini sað-
lama hedefine yöneliktir. Ýnsan yalnýz en
yüce varlýða boyun eðmelidir; O’ndan baþ-
ka hiçbir mevcudu kutsamamalý ve ona
kulluk etmemelidir. Allah’a kul olmak en
büyük þeref, baþkasýna kul olmak en bü-
yük zillettir. Ýnsanýn, özgürlüðü açýsýndan
Allah’a da kul olmamasý gibi bir iddia on-
tolojik 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 yö-
neldiði günün beþ vaktinde bezm-i elestte
Cenâb-ý Hakk’la yaptýðý ahidleþmenin ta-
zelenmesinden ibarettir.

Ýslâm Düþüncesinde Tevhid. Allah’ýn bir-
liði konusuna akaid / kelâm literatürü için-
de ilk defa yer veren kiþi Ebû Hanîfe ol-
muþtur. Dört halife döneminden itibaren
hýzla geliþen fetihler sonunda kendilerini
Ýslâm dünyasý içinde bulan, çeþitli inanç
ve düþüncelere mensup insanlar arasýnda
çok tanrýlý sistemi, ayrýca antropomorfiz-
mi benimseyen gruplar mevcuttu. Ebû

Fâzýl Cevâd, el-AÅlâš min man¾ûrin fikriyyin
£Arabiyyin mu£â½ýr (yüksek lisans tezi, 1988),
Câmiatü Baðdâd, tür.yer.; ed-Duktûr Tevfîš e¹-
ªavîl müfekkiren £Arabiyyen ve râßiden li’l-fel-
sefeti’l-Åulšýyye: Bu¼û¦ £anh ve dirâsât müh-
dât ileyh (nþr. Âtýf el-Irâký), Kahire 1995; el-Kitâ-
bü’t-Ti×kârî li’l-mer¼ûm el-üstâ× ed-duktûr Tev-
fîš e¹-ªavîl, Kahire 1995; Ahmed Abdülhalîm Atýy-
ye, Tevfîš e¹-ªavîl ve dirâsâtü’l-šýyem fi’l-£Ara-
biyye, Kahire 2001; Âtýf el-Irâký, Kaçâyâ min ri-
hâbi’l-felsefe ve’l-.ilm”, £Âlemü’l-kütüb, sy. 14
(1978), s. 19-24; a.mlf., “Rahîlü’l-bâhiþ .ani’l-me-
þeli’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 ka-
bul etmek” demektir. Mâtürîdî kelâmcýla-
rýna göre ilâhî fiiller Allah’ýn zâtýyla kaim
ve kadîm mânalar olduðundan tevhidin
anlamý içinde yer alýr. Ancak söz konusu
fiiller taným bakýmýndan sýfat kavramý için-
de mütalaa edilmiþtir. Mu‘tezile’ye göre
ilâhî fiiller hâdis olup zât-ý ilâhiyyeye nis-
bet edilmez. Eþ‘arîler ise fiilleri müstakil
bir sýfat kabul etmeyip kudretin taalluku
çerçevesinde düþünmüþtür. Tevhidin kar-
þýtý þirktir. Bu sebeple Kur’an’da Allah’ýn
birliðini konu edinen kavram ve ifadelerin
yanýnda O’nun þerikinin bulunmadýðýný be-
lirten 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 Al-
lah’a nisbet edilen “kâfî” (kulunun bütün
ihtiyaçlarýný karþýlayan) kelimesinin yaný
sýra “alî, azîm, refî” gibi isimler O’nun bir-
liðini telkin eder (el-Minhâc, I, 190) Ayrýca
Tevhîd adý da verilen Ýhlâs sûresindeki “sa-
med” (ihtiyaçlarý sebebiyle herkesin yö-
neldiði ulular ulusu müstaðni) ismini de
bunlar arasýnda zikretmek gerekir. Aslýn-
da 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. Çeþit-
li hadis kaynaklarýnda tevhid kelimesinin
yaný sýra bu kökten türeyen fiil kalýplarý,
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delilini O’nun birliði için de kullanmýþ, Ýbn
Sînâ da “vâcibü’l-vücûd-mümkinü’l-vücûd”
yöntemini benimsemiþtir. Ýbn Rüþd, Mâ-
türîdî’den itibaren delil olarak kullanýlan
âyetlerle istidlâlde bulunduktan sonra te-
mânu‘ delilinin kelâmcýlarca kullanýlan þek-
linin halk tarafýndan anlaþýlamayacaðýný
belirtmiþ, Mâtürîdî gibi temânu‘ âyetinden
ilham alarak evrene hâkim olan nizam de-
lilini öne çýkarmýþtýr (el-Keþf, s. 70-77).

Çeþitleri. Allah’a nisbet edilen birlik “her-
hangi bir sayý dizisinin ilk basamaðý” an-
lamýna gelmeyip “cüzlerden mürekkep
bir varlýk olmayan, benzeri ve dengi bulun-
mayan, yegâne tapýnýlacak varlýk” demek-
tir. Tevhidin çeþitleri ulûhiyyette tevhid,
rubûbiyyette tevhid baþlýklarý altýnda ele
alýnabilir. Kelime-i tevhid ile Fâtiha sûre-
sinin 5. âyeti bu iki tevhidi ifade eder (her
ikisiyle ilgili âyetler için bk. M. Fâris Be-
rekât, s. 28-53). 1. Ulûhiyyette Tevhid. Al-
lah’ýn zâtýnda, sýfatlarýnda ve fiillerinde bir,
yegâne ve benzersiz olduðunu benimse-
mektir. a) Zâtta tevhid. Allah’ýn zâtý ken-
disi demektir. O’nun zâtýnda tevhid ken-
disini tek ve yegâne kabul etmek anlamý-
na gelir. Aslýnda bu özellik insanýn fýtra-
týnda mevcuttur. Ancak bilgisizlik ve olum-
suz etkenler kiþinin bu niteliðini örtebil-
mektedir. “Küfr” kelimesinin sözlük anla-
mý da “örtmek”tir. Ýslâm tarihinde, Ýslâm
dairesinin dýþýnda bulunmakla birlikte müs-
lüman olduðunu ileri süren çok az kimse
tanrýlýk iddiasýnda bulunmuþ, fakat bu id-
dialarýn hiçbiri ciddiye alýnmamýþtýr. b) Sý-
fatlarda tevhid. Sýfat Allah’ýn zâtýna nis-
bet edilen bir mânadýr. Sýfatlarýn bir kýsmý-
nýn âcizlik, eksiklik ve yaratýlmýþlýk özelli-
ði taþýdýðýndan zât-ý ilâhiyyeden nefyedil-
mesi (selbî, tenzihî), bir kýsmýnýn da kemal
ifade ettiði için zâta nisbet edilmesi (sü-
bûtî) gerekir: Varlýðý baþkasýndan deðildir,
varlýðýnýn baþlangýcý ve sonu yoktur; ebe-
dî hayatla diridir, bilendir, güç yetirendir
gibi. Bunlarda tevhid tenzihî sýfatlarý baþ-
kasýna nisbet etmemek, sübûtî sýfatlar-
da ise Allah ile yaratýklar arasýnda benzet-
me yapmamakla olur. Bu çerçevedeki tev-
hidi gerçekleþtiren bir mümin Allah hak-
kýnda O’nun þanýna yakýþacak saygýlý ve
ölçülü ifadeler kullanýr; hiçbir insana be-
þer üstü özellikler nisbet etmez, hiçbir nes-
neye kutsiyet atfetmez. Tarihte pek az
mensubu olan Müþebbihe’nin sýfat anla-
yýþý müslümanlarýn genel tevhid anlayýþý-
nýn yanýnda bir önem taþýmaz. Ancak bir
kýsým tarikat mensuplarýnýn mürþid kabul
ettikleri kiþilerin gaybý bildiði yolundaki id-
dialarý gaybý Allah’tan baþka kimsenin bi-

lemeyeceðini bildiren âyetlerle (meselâ en-
Neml 27/65; el-Cin 72/26) baðdaþmaz. c)
Fiillerde tevhid. Fiilî sýfatlar Cenâb-ý Hakk’ýn
kâinata yönelik tasarruflarýný ifade eder.
Kâinatý ilkin var eden, geliþtiren, deðiþti-
ren ve bu eylemleri her an devam ettiren
Allah’týr. O’ndan baþka yaratýcý yoktur. Es-
mâ-i hüsnânýn yarýsýndan fazlasý insanla
ve kâinatla ilgilidir. Mu‘tezile kelâmcýlarý-
nýn insanlara ait ihtiyarî fiillerin meydana
gelmesinde ilâhî müdahalenin bulunma-
dýðý yolundaki görüþleri Sünnî âlimlerce
kulu kendi fiilinin hâliký durumuna getir-
diðinden eleþtirilmiþtir. Ancak bu eleþtiri
meselenin özü açýsýndan ele alýndýðýnda
isabetli görünmemektedir. Ýki grup ara-
sýndaki fikir ayrýlýðý inanca deðil sistema-
tik yaklaþýma ve ifade þekline yöneliktir.
Nitekim Eþ‘arî kelâmcýlarý müstakil bir fi-
ilî sýfat grubu düzenleme cihetine gitme-
miþ, ilâhî fiilleri kudret sýfatýnýn iþlerliði
(taalluk) çerçevesinde düþünmüþtür.

2. Rubûbiyyette Tevhid. Allah’tan baþka-
sýna tapmamak ve sýðýnmamak demek-
tir. Buna ibadette tevhid veya amelî tev-
hid de denir. Ulûhiyyette tevhid zihnî bir
fonksiyondur ve imanýn teorik yanýný oluþ-
turur; rubûbiyyette tevhid kalbin ameli
olup imanýn gönül hoþluðuyla kabulünü
teþkil eder. Ýman bu ikisinin birleþmesin-
den meydana gelir. Amelî tevhid kiþinin
kalbiyle Allah’ý sevmesi, davranýþlarýyla bu
sevgisini ispat etmesidir. Ulûhiyyette tev-
hid insanýn fikir hürriyetini, ibadette tev-
hid ise duygu hürriyetini saðlar. Rubûbiy-
yette tevhide zarar veren þeylerden biri
Allah rýzasý için olmasý gereken amellerin
ve ibadetin gösteriþ ve dünya menfaati
için yapýlmasýdýr (riya). Diðeri, Hýristiyan-
lýk gibi inançlara özgü mistisizmin Ýmâ-
miyye Þîasý’na nüfuz etmesi gibi bir kýsým
tasavvuf erbabýný etkilemesi ve onlarýn
mânevî mertebelerini yüksek kabul ettik-
leri kimselere karþý beþer üstü bir saygý
göstermeleridir. Halbuki bütün yaratýkla-
rýn en faziletlisi olan Hz. Muhammed böy-
le bir saygýyý kabul etmemiþ ve bunu ya-
saklamýþtýr. Her iki çeþidiyle tevhid akîde-
sinin zihinlerde ve gönüllerde yerleþmesi
için Kur’ân-ý Kerîm’de birçok kavram ve
ifade ile tevhid inancý teblið edilmiþ, söz-
lü ve fiilî sünnet de bunu desteklemiþtir.
Kelime-i tevhid / kelime-i þehâdet, tekbir
ve tesbih müslümanlarýn hayatýnda en çok
tekrar edilen tevhid metinleridir. Günde
beþ vakit ezan okunmakta ve kamet ge-
tirilmektedir; namazlarýn içinde ve bitimin-
den sonra alýnan tekbirlerin sayýsý 450’ye
yaklaþmaktadýr. Ayrýca ramazan ve kur-

Hanîfe, Cenâb-ý Hakk’ýn ortaðý bulunma-
masý anlamýnda bir olduðunu, cisim ve
arazlardan teþekkül etmediðini, denginin
veya zýddýnýn bulunmadýðýný, kendisiyle di-
ðer varlýklar arasýnda benzerlikten söz edi-
lemeyeceðini ifade etmiþtir (el-Fýšhü’l-ek-
ber, s. 301-302; Beyâzîzâde, s. 107-111).
Mâtürîdî tevhid konusunu tarihî, aklî ve
kozmolojik delillerle temellendirmeye ça-
lýþmýþtýr. Tarihî delil olarak geçmiþ zaman-
da yaþayan insanlarýn büyük çoðunlukla
tabiatý yaratan ve yöneten bir yaratýcý-
nýn varlýðýna inandýðýný söylemiþ, bunla-
rýn içinde çok tanrý inancýný benimseyen-
lerin de aslýnda tek tanrýnýn mevcudiyeti-
ni kabul ettiðini, diðer ilâhlarý þefaatçý say-
dýðýný belirtmiþtir. Esasen insanlýk tarihin-
de ciddiye alýnacak birinin tanrýlýk iddia-
sýnda bulunduðu ve peygamber gönder-
diði görülmemiþtir. Mâtürîdî’nin zikrettiði
aklî delilin aslýný Enbiyâ sûresindeki âyet
(21/22) teþkil eder. Literatüre “burhân-ý
temânu‘” adýyla geçen bu delil, birden faz-
la tanrýnýn bulunmasý durumunda bunla-
rýn arasýnda yaþanacak irade çatýþmasý yü-
zünden tabiat düzeninin bozulacaðý esa-
sýna dayanýr. Kozmolojik delil de tabiatta
görülen mükemmel âhenk ve düzendir
(Kitâbü’t-Tev¼îd, s. 37-42). Eþ‘arî ile daha
sonra gelen kelâmcýlar, genellikle tevhid
âyetleriyle (özellikle er-Ra‘d 13/16; el-Ýsrâ
17/42; el-Mü’minûn 23/91) teþbihi redde-
den Þûrâ sûresindeki âyetten (42/11) ha-
reketle tevhid inancýný pekiþtirmeye çalýþ-
mýþtýr.

Mu‘tezile kelâmcýlarýnýn tevhid konusun-
da titiz davrandýðý ve kendilerinin tevhid
ehli olduðunu ileri sürdükleri bilinmekte-
dir. Onlar, Allah’ýn birliði ve yaratýlmýþlar-
la O’nun arasýnda hiçbir benzerliðin bulun-
madýðý konusundaki hassasiyetlerinden
dolayý Ehl-i sünnet’çe benimsenen mâna
sýfatlarýnýn zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilme-
sine karþý çýkmýþlardýr (bk. SIFAT [Mâna Sý-
fatlarý]). Mu‘tezile mensuplarýnýn ihtiyarî
fiillerin meydana gelmesinde kulun tam
kudret sahibi olup ilâhî bir müdahalenin
bulunmadýðý görüþünü kabul etmesi -Sün-
nî âlimlerinin bazan aþýrýya varan eleþtiri-
lerine raðmen- tevhid inancýný bozacak ni-
telikte deðildir. Þîa kelâmcýlarýnýn tevhid
anlayýþý teorik açýdan Mu‘tezile anlayýþýna
paraleldir. Ýslâm filozoflarýndan Kindî, Al-
lah’ýn birliðini birden fazla tanrý anlayýþý-
nýn aklen mümkün olmamasý yoluyla is-
pat eder (Resâßil, s. 164). Kindî’nin kullan-
dýðý yöntem diðer Ýslâm filozoflarý tarafýn-
dan benimsenmiþtir. Fârâbî ayrýca Allah’ýn
varlýðý için baþvurduðu “ekmel-i vücûd”
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cidler Allah’ýndýr; öyleyse oralarda Allah’la
birlikte baþka bir þeye tapmayýn” meâlin-
deki âyette (el-Cin 72/18) her türlü rubû-
biyyet þirki yasaklanmýþtýr.
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ÿMevlüt Özler

ban bayramlarýnda, hac ibadetinin yerine
getirilmesi sýrasýnda Allah’ýn yüceliðinin
ilân edilmesi tevhid inancýna, dolayýsýyla
müslümanýn düþünce ve duygu özgürlü-
ðüne yapýlan vurgulardýr (Topaloðlu v.dðr.,
s. 86-90).

Allah’ýn zâtýný idrak etmek mümkün ol-
madýðý gibi sýfatlarýnýn mahiyetini anlamak
da mümkün deðildir. Çünkü insanýn nes-
ne ve olaylarý algýlayýp tanýyabilmesi mad-
de dünyasýyla sýnýrlý beþ duyunun verileri-
ne baðlýdýr. Bilgi vasýtalarýndan kabul edi-
len haber de duyu algýlarýnýn naklinden iba-
rettir. Akýl ise ya doðrudan veya dolaylý bi-
çimde elde edilen duyu bilgilerini deðer-
lendiren bir mekanizmadýr. Bundan ha-
reketle Ýslâm tarihinde âlimler bu konu-
da iki gruba ayrýlmýþtýr. Bir grup tevhid il-
kesini titizlikle korumak için tenzihî sýfat-
lara aðýrlýk vermiþ, diðeri Allah’ý insanýn
anlayýþ alanýna yaklaþtýrabilmek için sübû-
tî sýfatlara vurgu yapmýþtýr. Bununla bir-
likte tenzih taraftarlarý hiçbir zaman Ce-
nâb-ý Hakk’ýn sadece zihnî bir varlýk oldu-
ðunu söylememiþ, diðer grup da zât-ý ilâ-
hiyyeye âcizlik, eksiklik ve yaratýlmýþlýk sý-
fatlarýný nisbet etmemiþtir. Böylece müs-
lümanlar Allah’ýn varlýðý ve birliði inancýný
zihinlerinde ve gönüllerinde yaþatmýþ, bu-
nu ibadet ve davranýþlarýyla göstermiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm’in hak din olan Ýslâmiyet’in
-müþriklerin hoþuna gitmese de- bütün
dünya dinlerine hâkim kýlýnacaðý (et-Tev-
be 9/33) ve Muhammed ümmetinin orta
yolu izleyen ölçülü ve dengeli bir toplum
olup hakikatin þahitlerini ve canlý örnek-
lerini teþkil edeceði (el-Bakara 2/143) þek-
lindeki beyaný fiilen gerçekleþmiþtir. Bazý
tarikat mensuplarýnýn mürþidlerine karþý
gösterdiði aþýrý saygýnýn tevhid inancýný
zedelediði yolundaki kanaatlerde doðru-
luk payý bulunmakla birlikte bu husus sö-
zü edilen genel tevhid akîdesinin sýnýrlarý-
ný aþmamaktadýr. Bunda, kelâmýn ve özel-
likle fýkhýn mistik özelliklerinden tecrid
edilerek sadece zihne ve pratik hayata hi-
tap eden disiplinler haline getirilmesinin
payý bulunmaktadýr. Kur’an’da Allah’a nis-
bet edilen kayyûm, evvel, âhir, zâhir, bâ-
týn sýfatlarýnda müþahhas muhtevalarýn
bulunduðu yönündeki iddia (ÝA, I, 362),
söz konusu kelimelerin gerek sözlük an-
lamlarý gerekse yer aldýklarý baðlam için-
deki muhtevalarý bakýmýndan isabetli de-
ðildir. Yine bazý Batýlý yazarlarýn ileri sür-
düðünün aksine hacca giden müslüman-
larýn orada Kâbe’ye tapýnmalarý da söz ko-
nusu deðildir (ÝTA, I, 324). Nitekim, “Mes-


