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“Onların (arıların)
karınlarından renkleri
çeşitli bir şerbet (bal)
çıkar ki, onda insanlar için
şifa vardır. Elbette bunda
düşünen bir kavim için
büyük bir ibret vardır.” Nahl, 69

ALLAH’I TANIMAMIZIN YOLLARI
1) KÂİNAT KİTABINA BAKMAK
Allah’ı tanımanın yolu, Allah’ın yarattıklarına bakmak ve mahlûkat
üzerinde düşünmekle mümkündür. İslam buna ‘tefekkür’ der. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim insanı mahlûkata bakmaya ve yaradılış hakkında
düşünmeye sevk eder.

“(Allah) su sayesinde sizin
için ekinler, zeytinler,
hurmalar, üzümler ve diğer
meyvelerin hepsinden
bitirir. İşte bunlarda
düşünen bir toplum için
büyük bir ibret vardır.” Nahl, 11

“Onlar, ayakta dururken,
otururken, yanları üzerine
yatarken (her vakit) Allah’ı
anarlar, göklerin ve yerin
yaratılışı hakkında derin
derin düşünürler.” Âl-i İmrân, 191

“Yeri döşeyen, onda
oturaklı dağlar ve ırmaklar
yaratan ve orada bütün
meyvelerden çifter çifter
yaratan O’dur. Geceyi
de gündüzün üzerine O
örtüyor. Şüphesiz bütün
bunlarda düşünen bir
toplum için ibretler
vardır.” Ra’d, 3

“Sizin Allah’tan başka, dua
edip çağırdıklarınızın (bâtıl
ilahlarınızın) hepsi bir
araya gelseler, bir sineği
yaratamazlar.” Hac, 73
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Daha burada yazamadığımız yüzlerce ayette, Rabbimiz Teâlâ bizleri
kâinata bakmaya, yani tefekküre yönlendiriyor. Çünkü kâinata bakmak,
o kâinatı yaratan Allah’ı tanımamızı sağlayacaktır.

Allah’ın insanı aciz
bırakacak kadar
çok çeşitte mahluk
yarattığını, evrenin uçsuz
bucaksız olduğunu,
karadaki hayvanların,
denizdeki canlıların
çokluğunu gören, Allah’ın
EL-KADİR (kudretini)
ismini görmez mi?

Kâinatı tefekkürle Rabbini tanımaya başlayan insan, mahlûkattaki
özelliklerin Allah’ın isimlerinin tezahürü olduğunu görecektir.
Dolayısıyla;
Bir çiçekteki harikulade
dizaynı ve bir
kelebekteki muazzam
sanatı gören, Allah’ın
EL-MUSAVVİR (çeşitli
şekillerde yaratan)
ismini görmez mi?

Ancak insanoğlu dünya telaşı sebebiyle mahlûkata bakmayı ihmal
etti. Bu ihmalin neticesinde Allah’ı tanımadan Allah’ı sevdiğini iddia
eden insanlar türedi. Oysa bir insanı bile tanımadan o insanı gerçek
manada sevmek mümkün değildir. Tanımadan sevdiğini iddia etmek
ütopik (hayali) bir sevgiden başka bir şey değildir. O halde bugün, Allah’ı
tanımayan insanların Allah sevgisi gerçek bir sevgi değildir.

Küçücük bir
karıncadaki, bir
sinekteki mükemmel
sistemi gören, Allah’ın
EL-ALİM (ilmini) ismini
görmez mi?

2) KUR’AN-I KERİM OKUMAK
Allah’ı tanımanın bir diğer yolu O’nun kitabını tanımaktır. Çünkü
Kur’an, Allah’ın Peygamberimize vahiy yoluyla gönderdiği kelamullahtır. (Kendi sözüdür.) Bizler O’nun kelamını okuyarak O’nu bizzat O’ndan
tanımış oluyoruz. Kur’an’da O’nun sıfatlarını, kullarına adaletini, merhametini, sevgisini, onları iyiliğe sevk etmesini, kötülükten nehyetmesini,
cenneti ile müjdelemesini, cehennemi ile korkutmasını okuduğumuzda, kullarına ne kadar kıymet verdiğini idrak ediyoruz.

Bir kelebeğin
harikulade motiflerini
gören, Allah’ın EL-LATİF
(letafetini) ismini
görmez mi?
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Rabbimizin kendini tanıttığı ayetlerden bazıları şunlardır:
•

“Allah adalet ile hükmeder. Ondan başka çağırdıkları
hiçbir şeye hükmedemezler.”  Enbiya, 112

•

“Allah çok merhametlidir.”  Nebe, 37

•

“De ki “O Allah tektir. Samed’dir. Doğmamıştır,
doğrulmamıştır. O’nun bir dengi yoktur.”  İhlas Suresi

•

“Allah iyilik edenleri sever.”  Bakara, 195

•

“Allah güzel davrananları sever.”  Maide, 13

•

“Dikkat edin! Yaratmak da hükmetmek de ancak Allah’a
aittir.”   Araf, 54

Bu ayetlerin dışında Rabbimizin kitabı Kur’an-ı Kerim’in bahsettiği
birçok temel konu, bize O’nun ilmini ve hikmetini göstermektedir. O konulardan bazıları şunlardır:
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O’NU TANIYAN SEVMEZ Mİ?
Tefekkür eden ve Kur’an-ı Kerim’i düşünerek okuyan
insan Allah’ı tanır ve Allah’ı tanıyanda da Allah sevgisi yani
muhabbetullah oluşur. Bazı alimler muhabbetullahı içi su
dolu testiye benzetmişlerdir. Testi ağzına kadar dolduğunda başka su alamaz. İşte Allah sevgisiyle dolu olan yürekte
başka sevgiler yer bulmaz.
Peki, kalplerimizde Allah sevgisinin oluştuğunu nasıl
anlayacağız? Yani kalpte oluşan sevginin göstergeleri nelerdir?
Birkaçını zikredelim:

Allah’ı seven fedakârlık yapar.

Çağlar üstü hükümleri
İnsanı insan yapan ahlak esasları
İnsanın maneviyatını güçlendiren ibadet esasları
İnsana insanı tanıtan ve insan psikolojisinin 			
temellerini öğreten esasları
Bilime ışık tutan bilimsel ayetleri…
Bugün insan aklını ilahlaştıranlar, Kur’an’ı ciddi bir şekilde okumadıkları için Allah’ı tanımamaktadırlar. Bazı insanlar, Kur’an sanki bu çağa
hitap etmez, 6. asrı tanıyan Allah, bu çağı tanımaz gibi düşünerek kendileri hükmetmek istiyor. Oysa bu insanlar Kur’an’ı objektif bir nazarla
okusalardı, ondaki muazzam ilmi görecekler ve Allah’a hayran olacaklardı.

Allah’ı seven Allah’a ibadet eder.

Allah’ı seven O’nun için mücadele eder.

Allah’ı seven O’nun hükmüne rıza gösterir.

Allah’ı seven Allah’ın mazlum kullarını sever.

Allah’ı seven O’nun sözünün önüne hiç kimsenin sözünü geçirmez.
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Peki, kalbinde Allah sevgisi yer etmemiş insanlar nasıl bir ahlaka sahip olur?
Birkaçını zikredelim:

BİREYSELCİLİK

MADDEPERESTLİK

Bireyselcilik yani egoist yaşantı ön planda olur. Kimse
akrabasını veya komşusunu düşünmez.

Dünya sevgisi kalplere yerleşir. Tüm savaşların ve milyonlarca insanın öldürülmesinin en önemli sebeplerindendir maddeperestlik.

BUNALIMLI GENÇLİK

Gençler nefislerinin esiri olur ve aşkı başka mecralarda
ararlar. Böyle gençler için bunalımlar kaçınılmaz olacaktır.

MERHAMETSİZLİK

Oysa;

Merhamet duygusu yok olur. Merhametsiz insanların
yaşadığı toplumlarda insana, özellikle de yaşlılara kıymet
verilmez ve komşu hakkına riayet edilmez.

ALLAH’I TANIYAN

ALLAH’I SEVER

“LA İLAHE İLLALLAH”

ALLAH’I SEVEN

DER
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Yaklaşık 3 asırdır bize unutturulan,
Birilerinin hatırlatmasından ve Müslümanları uyandırmasından çok
korkulan,
Bugüne kadar nice saltanatları ve imparatorlukları yıkmış olan;

“LA İLAHE İLLALLAH” NEDİR?
BİLİYOR MUYUZ?

Yukarıda kelime kelime izah ettiğimiz “La İlahe İllallah” sözünü, bugün birçok Müslüman yanlış veya eksik bilmektedir. Bu söz “Allah’ın varlığını” ve “bir” olduğunu ifade ettiği gibi Allah’tan başka ilahın olmadığını
ve ilahlık taslayanların reddedilmesi gerektiğini de ifade eder.
O halde biz “La İlahe İllallah, Allah’tan başka ilah yoktur” derken “O’ndan başka itaat edilecek ve boyun eğilecek kimse yoktur” demiş olmaktayız. Yani;
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İnsanların dünya hayatında bağlı kalacakları kanunları ve medeniyet
esaslarını sadece Allah tayin eder. Hiç kimsenin Kur’an’a ve hadislere
aykırı kanunlar ve esaslar koymaya ve kendi düşüncelerine göre insanların hayatına hükmetmeye hakkı yoktur.
İnsan “La İlahe İllallah” deyip Allah’tan başka bütün sahte ilahları reddettiğinde “Tüm kâinata Allah Azze ve Celle hükmettiği gibi benim hayatıma da Allah hükmetsin, kâinatta O’ndan başka otorite olmadığı gibi
benim hayatımda da O’ndan başka otorite olmasın” demiş olur.
Allah Azze ve Celle’nin hükümlerine aykırı hükümler koyanlar ise
bunu yaparken;

1

Ya Allah’tan daha iyi bildiklerini

2

Ya Allah’tan daha fazla hak ve yetki sahibi olduklarını

3

Ya Allah’ın kitabında hatalı hükümler olduğunu

4

Ya Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kitabı olduğuna inanmadıklarını

5

Ya Allah’ın kitabı olsa da kendilerini bağlamadığını
ve ona uymak zorunda olmadıklarını

6

Ya Ku’ran’ın hükümlerinin belirli bir zaman için olduğunu,
kıyamete kadar geçerli olmadığını

7

Ya da Kur’an-ı Kerim’in belirli bir bölgeye veya Araplara geldiğini,
tüm insanlara gelmediğini, söylemiş olmaktadırlar.
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Hükmetmenin sadece Allah’a ait bir hak ve yetki olduğunu ifade
eden onlarca ayetten birkaç tanesi şunlardır;
•

“Hüküm vermek yalnızca Allah’a aittir.”  Enam, 57

•

“Dikkat edin! Yaratmak da hükmetmek de ancak Allah’a
aittir.”  Araf, 54

•

“Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir?”   Tin, 8

•

“O, hükmüne hiç kimseyi ortak kabul etmez.”  Kehf, 26

ALLAH’IN DÜNYASINDA
ALLAH’IN DEDİĞİ OLMALI
İşte bu cümle, Kelime-i Tevhidi özetle ve net bir şekilde anlamamızı
sağlayan en açıklayıcı ve en çarpıcı cümledir. Evet, ‘Allah’tan başka ilah
(otorite) yoktur’ derken ‘Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olsun’ demiş
oluyoruz.
PEKİ NEDEN ALLAH’IN DÜNYASINDA ALLAH’IN DEDİĞİ OLMALI?
İnsanı yaratan ve en iyi tanıyan Allah’tır.

Yine Tevhid inancı yalnızca
Efendimize verilen bir inanç
değildir. Aksine tüm peygamberlere verilmiş bir inançtır.
Kur’an’da anlatılan peygamber kıssaları Tevhid davasının dünyanın en eski davası
olduğunu ve tüm peygamberlerin davasının aynı olduğunu bize öğretmekte ve
davamızın sonradan çıkma
(türedi) bir dava olmadığını
ispat etmektedir.

Kâinatı, dünya ve içindekileri yaratan Allah olduğu için
insan üzerinde hükmetme yetkisi de O’na ait olmalıdır.

Hz. Adem

Kâinatı yaratan Allah, nasıl ki onu mükemmel bir şekilde
idare etmektedir, insanı da en iyi idare edecek olan
O’dur.

Hz. İdris

Hz. NUH
Hz. Salih

Geçmişi bildiği gibi geleceği de bilen sadece Allah’tır.
Hz. Hud

M.Ö. 2500

M.Ö. 3000

Sonunda Allah’a döndürüleceğiz ve yaşadığımız hayatın
hesabını O’na vereceğiz.

Hz. İBRAHİM
M.Ö. 2004

Hz. İsmail
M.Ö. 1990

Hz. İshak
M.Ö. 1890

Hz. Lut
M.Ö. 2004

Hz. Yakub

Hz. MUHAMMED
(Son Peygamber)

M.Ö. 1830

M.S. 610

Hz. Şuayb
M.Ö. 1850

Hz. Davud
M.Ö. 1000

Hz. Eyyub
M.Ö. 1750

Hz. MUSA

Hz. Zülkifl

M.Ö. 1550

M.Ö. 570

Hz. Yusuf
M.Ö. 1760

= Oğlu
= Neslinden

Hz. Yunus
M.Ö. 800

Hz. İlyas
M.Ö. 900

Hz. Harun

Hz. Zekeriyya

Hz. Uzeyr

Hz. Yahya

M.Ö. 1550

M.Ö. 450

= Peygamber

Hz. Süleyman
M.Ö. 900

M.Ö. 100

M.Ö. 3

Hiçbir menfaate ihtiyacı olmayan Allah’tır.

Hak O’nundur,
kainat O’nundur.
Kainatın sahibi Allah ise
O’nun dediğinin
olması gerekir.
Alparslan Kuytul Hocaefendi

Hz. İSA
M.Ö. 0

= Ulu’l Azım Peygamber
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TEVHİD UNUTULUNCA NELER OLDU?
Hayatımıza Allah’tan başkaları; insanı tanımayan ideolojiler ve
menfaat hesaplarından kurtulamayanlar yön vermeye, hükmetmeye
başladı ve;

Merhamet ve
dayanışma gibi
insanî değerler
son derece azaldı.

İnsan; nefsine,
şeytana ve
kendi gibi başka
insanlara kul
oldu.

Kardeşlik yok
oldu, anarşi baş
gösterdi ve terör
çözümlenemez
bir dert oldu.

Toplumun
temelini teşkil
eden aile yapısı
önemini yitirdi.

İnsan insanlıktan
çıkarak fıtri
özelliklerini ve
güzelliklerini
kaybetti.

Suç oranları
arttı, her türlü
ahlaksızlık had
safhaya ulaştı.
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