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gibi (Âl-i Ýmrân 3/18) tevhid biri Allah’ýn
kendi birliðine, diðeri meleklerin ve ilim
ehlinin O’nun birliðine þahit olmasýdýr. Ha-
kiki ve mükemmel tevhid Hakk’ýn kendi-
sini tevhid etmesidir. Böyle bir tevhid ya-
ratýklar için mümkün deðildir; yaratýklar
vecd suretiyle kýsmetlerine düþen miktar-
da O’nu tevhid eder. Burada geçen haki-
kat ve vecd kelimeleri keþif ve zevki esas
alan tevhide iþaret etmektedir. Tevhidin
mertebelerini Yûsuf b. Hüseyin er-Râzî
avamýn, hakikat ehlinin ve havassýn tev-
hidi þeklinde üçe ayýrmýþtýr. Bir müminin
tevhidi, Allah’ýn þeriki ve benzeri bulunma-
dýðýný kesin bir þekilde tasdik etmesiyle
gerçekleþir. Hakikat ehlinin tevhidi sebep-
leri deðil müsebbip olan Hakk’ý görme esa-
sýna dayanýr. Havassýn tevhidi kulun ruhu,
gönlü ve vecd haliyle Allah’ýn huzurunda
gibi durmasý, kendisinde tasarruf edenin
sadece Hak olmasýdýr. Bu durumda kul
varlýk alanýna gelmeden önce elest bez-
minde olduðu gibi olur (a.g.e., s. 50).

Kuþeyrî tevhidin üç türünden bahseder.
Hakk’ýn Hakk’ý tevhid etmesi, Hakk’ýn hal-
ka yönelik tevhidi, kulun Hakk’ý tevhid et-
mesi (Risâle, s. 582). Kulun Hakk’ý tevhid
etmesi ve O’nun birliðini idrak etmesi ne
kadar mükemmel olursa olsun eksik ve
kusurlu bir tevhiddir. Sûfîler Allah’ýn bir-
liðinin kul tarafýndan tam bilinemeyece-
ðini çeþitli þekillerde ifade etmiþtir. Ýnsan
Allah’ý ne kadar mükemmel tasavvur eder-
se etsin tasavvur veya hayal ettiði þey Al-
lah deðildir; hakikat onun ötesindedir. Tev-
hidi tasavvur eden onun kokusunu bile ala-
mamýþtýr (Kelâbâzî, s. 135; Kuþeyrî, s. 587).
Ýbn Atâ’ya göre tevhid tevhidi unutmak-
týr. Tevhide eren susar, ondan bahsetmez.
Sûfîler Allah’ýn zâtý hakkýnda tefekkürü
doðru bulmaz. O’nun zâtý bilinmeyince bir-
liði de tam anlaþýlamaz. “Tevhid bir de-
mek, bir görmek ve bir bilmektir” diyen
Hâce Abdullah-ý Herevî avamýn ve havas-
sýn tevhidini anlattýktan sonra Hakk’a has
olan tevhidden bahseder ve bunun ya-
nýnda diðer iki tevhidin çok eksik kaldýðý-
ný söyler (Menâzil, s. 52; ªabašåt, s. 215).

Gazzâlî tevhidin dört mertebesinden
bahseder ve bunu ceviz örneðiyle açýklar.
Cevizin biri yeþil, diðeri onun altýnda sert
iki kabuðu; biri cevizin içi, diðeri bunun
içindeki yað olmak üzere iki özü vardýr.
Gazzâlî’ye göre inkâr halinde dille “lâ ilâ-
he illallah” demek münafýklarýn tevhididir.
Bunu söyleyen kimse þer‘an müslüman
sayýlýr, ancak Allah katýnda müslüman de-
ðildir. Kelime-i tevhidi dille söylemek ve

kalple tasdik etmek avamýn tevhididir. Bu
tevhid üzere ölenler âhiret azabýndan kur-
tulabilir. Bu anlamdaki tevhid günah ve
bid‘atlarla zayýflar, birtakým tedbir ve çare-
lerle kuvvetlenebilir. Tevhidin üçüncü mer-
tebesinde bulunan kiþi eþyadaki çokluðu
görür, fakat bu çokluðun “bir”den kay-
naklandýðýný Hakk’ýn nuruyla görür. Haki-
kat apaçýk ortaya çýktýðýndan bu merte-
bedeki tevhid ehli Allah’tan baþka fâil bu-
lunmadýðýný müþahede eder. Dördüncü
mertebedeki tevhid ehli birden baþkasýný
görmez, kül olaný çokluk deðil bir olarak
görür. Gazzâlî, tevhidde nihaî mertebe-
nin sûfîlerin “tevhidde fenâ” dedikleri bu
mertebe olduðunu, bu mertebedeki mu-
vahhidin tevhidde fâni olmasýndan dolayý
ne kendini ne tevhidini gördüðünü söyler
(Ý¼yâß, IV, 240). Gazzâlî’ye göre tevekkü-
lün temeli tevhiddir. Tevekkül de ilim, hal
ve amelden meydana gelir. Kelime-i tev-
hidin ve, “Mülk O’nundur, hamd O’nadýr,
O her þeye kadirdir” âyetinin (et-Tegabün
64/1) anlamý ve hükmü kulun kalbinin ay-
rýlmaz niteliði haline gelirse iman ve tev-
hid gerçekleþmiþ olur. Aslýnda tevhid mü-
kâþefe ilmine dahil bulunduðu için onu ge-
reðinden fazla açýklamak sakýncalýdýr. Fa-
kat mükâþefe ilmi kýsmen hallerle olan iliþ-
kisi sebebiyle ayný zamanda amellerle de
ilgili bulunduðundan muamelenin gerek-
tirdiði kadar ondan bahsedilebilir. Gazzâ-
lî’ye göre tevhidin dördüncü mertebesi bir
sýrdýr ve ona dalmak sakýncalýdýr (a.g.e.,
IV, 240-253).

Gazzâlî, Miþkâtü’l-envâr’da (s. 55, 57,
60) mecaz çukurundan hakikat semasýna
yükselen âriflerin apaçýk bir müþahede ile
varlýkta Allah’tan baþkasýnýn bulunmadý-
ðýný, ayrýca O’nun vechinden baþka her þe-
yin helâk olacaðýný (el-Kasas 28/88) gör-
düklerini ve bu konuda ittifak ettiklerini
söyler. Bazý ârifler bunu bir ilim ve irfan
olarak, bazýlarý ise hal ve zevk olarak tec-
rübe etmiþtir. Kendilerinden çokluk ta-
mamýyla zâil olmuþ, mutlak teklik içinde
müstaðrak olmuþlardýr. Mânevî sarhoþluk
(sekr) hali içinde bulunduklarýndan akýlla-
rý baþlarýndan gitmiþ, ne Allah’tan baþka-
sýný ne kendilerini hatýrlamaya mecalleri
kalmýþtýr. Bu durumda “enelhak” gibi þat-
hiye türü söz söyleyenler de vardýr; ancak
bu halden çýkýp Allah’ýn yeryüzündeki te-
razisi olan aklýn hükmüne döndüklerinde
bunun bir ittihat deðil benzeri bir hal oldu-
ðunu anlarlar. Gazzâlî bu hali âþýðýn sev-
gilisine, “Ben senim, sen bensin” demesi-
ne benzetir ve bu halin buna müstaðrak
olan kimseye izâfeten mecaz diliyle itti-

™ TASAVVUF. I ve II. (VII ve VIII.) yüzyýl-
larda yaþayan zâhid ve âbidlerin tevhid an-
layýþý bütün müslümanlarca kabul gören
anlayýþtan pek farklý deðildi. Ýlk sûfîlerin
fenâ, cem‘, yakýn, muhabbet, mârifet, vecd
ve sekr gibi kavramlarla dolaylý ve müp-
hem bir þekilde temas ettikleri tasavvufî
anlamdaki tevhid III. (IX.) yüzyýlda açýklýk
kazanmaya baþlamýþtýr. Sülemî, Baðdat’-
ta tevhid dili ve tasavvufî hallerin hakikat-
leri konusunda görüþ bildiren ilk sûfînin
Serî es-Sakatî (ö. 251/865) olduðunu söy-
ler (ªabašåt, s. 48). Daha sonra onun öð-
rencilerinden Cüneyd-i Baðdâdî tasavvu-
fî tevhidle ilgili görüþlerini geniþ biçim-
de ortaya koymuþtur. Cüneyd’e göre tev-
hid hâlis ve tam yakýnin adýdýr (Kuþeyrî,
s. 57); muhabbet ve tevekkül tam olursa
yakýn hali gerçekleþir. Tevekkül kalbin ame-
li, tevhid ise kulun ikrarýdýr. Cüneyd, tev-
hidi elest bezminde ruhlarýn Allah’ýn rab-
leri olduðunu ikrar etmeleriyle de (el-A‘râf
7/172) açýklar. Onun, “Tevhid kulun olma-
dan evvelki gibi olmasýdýr” þeklindeki ifa-
desi (Serrâc, s. 51; Kuþeyrî, s. 49), tasav-
vufî mânadaki tevhide ulaþmak için fenâ-
nýn zorunluluðunu vurgular. Cüneyd’e gö-
re tevhid konusunda aklýn vardýðý son nok-
ta hayrettir. Bu hususta en doðru söz þu-
dur: “Tenzih ederim o Allah’ý ki O’nu taný-
manýn biricik yolu O’nu tanýmaktan âciz
olmaktýr.”

Sûfîler kendilerine has tevhid anlayýþý-
na “tevhîd-i sûfiyye, tevhîd-i hâlî, hakî-
kat-i tevhîd, tevhîd-i amelî” gibi isimler
vermiþtir. Bu ifadeler onlarýn tevhidi sa-
dece bilgi ve sûretten ibaret görmedikle-
rini ortaya koymasý bakýmýndan önemli-
dir. Sûfîlere göre tevhid duygu ve sevgi
aðýrlýklýdýr, keþif ve ilhama dayanýr ve sü-
lûkü gerektirir. Sûfîler tevhid konusunda
kendilerine özgü, anlaþýlmasý güç bir dil
kullanýr. Bu dil vecd ehlinin iþaret dilidir.
Sûfîler bu dilin açýklanmasý ve yorumlan-
masý halinde daha kapalý duruma gelece-
ðini söyler. Tasavvufî tevhid ibadet, ahlâk
ve duygularla ilgili olduðu için ayný zaman-
da amel yönü aðýr basan bir tevhiddir. Ebû
Bekir eþ-Þiblî’nin tevhidi beþerî ve ilâhî diye
ikiye ayýrýp beþerî tevhidi “cezadan kork-
mak”, ilâhî tevhidi “saygý duymak”; Ru-
veym b. Ahmed’in “beþerîliðin izlerini sil-
mek, huylarý deðiþtirmek ve ezelî olanla
sonradan olaný birbirinden ayýrt etmek” di-
ye tanýmlamasý da bunu göstermektedir
(Serrâc, s. 51, 54).

Tasavvufta tevhidin çeþitli mertebelerin-
den bahsedilir. Kur’an’da da iþaret edildiði
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þitli mertebelerdeki tecellilerinin bulundu-
ðunu müþahede etmektir.
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ÿSüleyman Uludað

Diðer Dinlerde. Tevhid kavramýnýn Ba-
tý dillerindeki karþýlýðý monoteizmdir (Gr.
mono=tek; theos=tanrý). Dünyanýn çeþitli
kültürlerinde tezahürlerine rastlanan mo-
noteizm (tek tanrýcýlýk), Tanrý’nýn birliðini /

tekliðini, mükemmelliðini, evreni yoktan
var eden ve onu kuþatan mutlak güç ve
þahsiyet oluþunu esas alan bir inanç ve dü-
þünce sistemidir. Bu yönüyle monoteizm,
ilâhî varlýklarýn çokluðunu kabul eden sis-
temlerden (henoteizm ve politeizm) ay-
rýlmaktadýr. Tevhidin, felsefedeki karþýlýðý
teizmdir. Tanrý-evren iliþkisi baðlamýnda
teizm deizmden de farklýdýr. Teizmde Tan-
rý âlemi “yoktan yaratýcý” þeklinde açýkla-
nýr. Yahudi, hýristiyan ve Ýslâm dinlerinde
kabul edildiði þekliyle Tanrý yarattýðý âlem-
den ayrý, zaman ve mekândan münez-
zeh, eþi ve benzeri olmayan, üstün, mut-
lak bir güç ve daima etkin bir varlýktýr.
Deizme göre ise Tanrý âlemi kendi (tabii)
kanunlarýyla birlikte yaratmýþ, sonra da
onu kendi iþleyiþine býrakmýþtýr. Buna gö-
re âlemdeki hareket ve ahlâk kanunlarý
ilâhî gücün tabii sonucu olarak görülmek-
te, mevcut âlem tabiat kanunlarýyla açýk-
lanmaktadýr. Teizmle baðlantýlý bir diðer
kavram olan panteizmin Tanrý-âlem iliþki-
sinde evrenin doðuþu “zuhur” diye ifade
edilmektedir. Buna göre görünen maddî
âlem Tanrý’nýn tezahüründen ve tecellisin-
den baþka bir þey deðildir.

Çok tanrýyý tâzim veya çok tanrýnýn var-
lýðý kabul edilmekle birlikte bunlarýn ara-
sýndan birinin yüceltilmesi (henoteizm) kar-
þýsýnda tevhid inancý (monoteizm) tek tanrý-
nýn mutlak otorite ve gücünü evrenselleþ-
tirmekte, daha aþaðý konumdaki ilâhlarýn
varlýðýna veya daha zayýf ilâhî varlýklarla
güç paylaþýmýna izin vermemektedir. Bu-
na göre tek tanrýnýn otorite ve gücü bü-
tün evrene, bütün insanlýða ve iyi kötü
bütün varlýklara þâmil olmaktadýr. Tevhid
inancý her türlü çok tanrýcýlýðý dýþlamakta,
ibadeti tek tanrýya özgü kýlmaktadýr. Bu
düþünceye göre tanrýnýn deðiþik sýfatlarý
olabilmekte, fakat bu sýfatlar teist düaliz-
me veya politeizme yol açabilecek düþün-
ce kapýlarýný kapatmaktadýr. Tevhid inan-
cýnýn tanrýsý daima bütün gerçeðin, hayýr
ve þerrin kaynaðýdýr. Tevhidci düþünce þer-
rin, cin ve þeytan gibi kötü varlýklarýn da
tanrý tarafýndan yaratýldýðýný ve O’nun oto-
ritesi altýnda olduðunu öngörür. Bu þer
varlýklar veya güçler tanrýnýn gücüne ve
otoritesine karþý duran varlýklar olmayýp
varlýðýn deðiþik görüntüleridir, çokluktan
teke yükselen idrakin kademeleridir. Eze-
lî ve ebedî olan ise sadece tek tanrýdýr. O
âlemi yoktan yaratmýþ veya âlem O’nun
varlýðýndan sudûr etmiþtir. O her yerde ve
her zaman mevcuttur. Ýyilikler O’nun pla-
nýnýn bir parçasýdýr. O’nun icraatý evrenin
tarihinde kýyamet ve haþre doðru ilerle-
mektedir.

hat, hakikat diliyle tevhid diye isimlendi-
rildiðini belirtir.

Genel olarak tasavvufî tevhidle ilgili ge-
liþmeleri anlatmak için üç türlü tevhid-
den bahsedilir. Kusûdî tevhid veya kusûd-
da fenâ sâlikin kendi kastýný ve iradesini
Allah’ýn iradesinde ifnâ etmesidir. Bu mer-
tebede sâlik iradesini bir yana býrakýp bü-
tün ibadetlerinde ve ahlâkî davranýþlarýn-
da Allah’ýn iradesini ve rýzasýný esas alýr.
Bu tevhid ve fenâ, “Mâbudum, maksu-
dum, matlubum sadece Allah’týr” þeklin-
de ifade edilir. Þühûdî tevhid veya þühûdî
fenâda sâlik Allah’a olan muhabbeti ve
aþký sebebiyle O’ndan baþkasýný görmez,
her þeyde O’nu ve O’nun tecellilerini tema-
þa eder. Muhammed b. Vâsi‘in, “Hiçbir þey
görmedim ki onda Allah’ý görmemiþ ola-
yým”; Þiblî’nin, “Her þeyde Allah’ý gördüm”
ifadeleri þühûdî tevhidi anlatýr. Hücvîrî bu-
nun sýhhatli bir yakýn hali olduðunu, bas-
kýn bir muhabbet ve coþkulu bir müþahe-
deyle gerçekleþtiðini söyler (Keþfü’l-ma¼-
cûb, s. 428). Gazzâlî’ye göre bu mertebe-
deki sâlikin hali gözü sevgilisinden baþka
bir þey görmeyen, her yerde ve her þeyde
sevgilisini gören âþýðýn haline benzer. Bun-
lar “lâ meþhûde illallah” (görünen ancak Al-
lah’týr) derler (Ý¼yâß, IV, 413-417). Bâyezîd-i
Bistâmî’nin tevhidle ilgili sözleri bu çerçe-
vede deðerlendirilir. Bu hal sâlikin, dinî his
ve heyecanlarýn galebesi altýnda bulundu-
ðu zaman meydana gelir, geçicidir. Ayn-ý
vahdet veya vahdet-i þühûd denilen vah-
det hali budur. Sûfîler, “Her þeyde Allah’ýn
birliðine delil olan bir âyet vardýr” sözüyle
bu tevhidi kastederler. Vücûdî tevhid veya
vücûdî fenâ mertebesinde her þey Hakk’ýn
ve O’nun çeþitli seviyedeki tecellilerinden
ibaret bilinir, görülür ve bu husus hal ve
zevk olarak da yaþanýr. Vahdet-i vücûdun
tohumlarý ve belirtileri daha önce de bu-
lunmakla beraber onu ilk defa sistemli bir
hale getiren Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’dir.
Þühûdî tevhid, “Her þey O’ndandýr”, vücû-
dî tevhid, “Her þey O’dur” þeklinde de ifa-
de edilir.

Öte yandan Allah fiilleri, sýfatlarý ve zâtý
itibariyle tek ve eþsiz olduðundan sûfîler
tevhîd-i ef‘âl, tevhîd-i sýfât ve tevhîd-i zât
mertebelerinden bahsederler. Tevhîd-i ef‘âl
bütün fiilleri ve hareketleri Allah’ýn fiilleri-
nin tecellileri olarak görme anlamýna ge-
lir ve “lâ fâile illallah” ifadesiyle özetlenir.
Tevhîd-i sýfât bütün kuvvet ve algýlamala-
rý, bunlara nisbet edilen sýfatlarý Allah’ýn
tecellileri þeklinde görmektir. “Lâ mevsû-
fe illallah” ifadesi bunu anlatýr. Tevhîd-i
zât varlýkta sadece Allah’ýn ve O’nun çe-


