49030 - TEVHÎDİN ANLAMI VE KISIMLARI
Soru

Tevhîdin anlamı nedir? Kısımları nelerdir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Tevhîd, sözlük olarak "vahhade" ﬁilinin masdarıdır.Muvahhid kimse ise, vahdâniyyeti yalnızca Allah
Teâlâ'ya nisbet eden ve zâtı veya sıfatlarında Allah Teâlâ'ya ortak olan veya benzeyen her şeyi
O'ndan uzak tutarak, O'nu bu konuda yalnız olmakla niteleyen kimsedir. Muvahhid kelimesindeki
şedde mübâlağa içindir.Yani, "Ben, onu bununla nitelendirirken mübâlağa yaptım", demektir.
Araplar der ki: Vâhid, Ehad, Vahîd yani tek demektir. Allah Teâlâ vâhid (bir)dir.Yani O, her durumda
eşler, benzerler ve şekillerden uzak olarak tekdir.
Dolayısıyla tevhîd, Allah Teâlâ'nın bir olduğunu ve O'nun benzerinin olmadığını bilmek demektir.
Allah Teâlâ'yı böyle bilmeyen veya O'nu bir olmak ve hiçbir ortağı bulunmamakla nitelendirmeyen
kimse, O'nu birlemiş (muvahhid) olmaz.
Terim olarak tanımına gelince, Tevhîd: Allah Teâlâ'yı, kendisine âit olan ulûhiyet, rubûbiyet, isimler
ve sıfatlar konusunda birlemek demektir.
Tevhîdi şöyle de tanımlayabiliriz: Allah Teâlâ'nın bir olduğuna ve rubûbiyet, ulûhiyet, isimleri ve
sıfatlarında O'nun hiçbir ortağının bulunmadığına inanmak demektir.
Bu tevhîd teriminin veya ondan türeyen bir kelimenin bu anlama delâlet etmesi için kullanılması,
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Kur'an ve sünnette sâbittir.İşte bunlardan birisi de İhlas sûresidir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
 اﻟﺦ اﻟﺴﻮرة... ﻪ أﺣﺪﻗﻞ ﻫﻮ اﻟ
٤ – ١ :ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص
"De ki: O Allah birdir.Allah Samed’dir, (her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır). O
doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir." (İhlas Sûresi:1-4)
Yine, Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﻴﻢﺣ اﻟﺮﻦﻤﺣ اﻟﺮﻮﻻ ﻫ اﻟَﻪﺪٌ ﻻ ااﺣ وﻟَﻪ اﻢﻟَﻬاو
١٦٣ :ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ
"(Ey insanlar!) Sizin ilâhınız bir tek ilâh olan Allah'tır. O'ndan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir
ilâh yoktur.O Rahmân ve Rahîm'dir."(Bakara Sûresi: 163)
Başka bir âyette şöyle buyurmuştur:
ﻴﻢﻟ اﺬَاب ﻋﻢﻨْﻬوا ﻣﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻦﺴﻤﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻟَﻴﺎ ﻳﻤﻮا ﻋﻨْﺘَﻬ ﻳنْ ﻟَﻢاﺪٌ واﺣ وﻟَﻪﻻ ا اﻟَﻪ اﻦﺎ ﻣﻣ و ﺛَﻼﺛَﺔﺚ ﺛَﺎﻟﻪنﱠ اﻟ ﻗَﺎﻟُﻮا ا اﻟﱠﺬِﻳﻦﻔَﺮﻟَﻘَﺪْ ﻛ
٧٣ :ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ
"(Hıristiyanlardan:) 'Allah üç ilahtan biridir' diyenler kâﬁr oldular.Halbuki bir tek ilahtan başka ilah
yoktur. Eğer söylediklerinden (bu bâtıl iddiâlarından) vazgeçmezlerse, içlerinden kâﬁr kalanlara
mutlaka acıklı bir azap dokunacaktır." (Bakara Sûresi: 73)
Bu anlamda daha pek çok âyet vardır.
Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle

2 / 10

demiştir:
ْن اَﻟ اﻢﻮﻫﺎ ﺗَﺪْﻋ ﻣلو اﻦ ﻓَﻠْﻴ،ِﺘَﺎبْ اﻟﻞﻫ اﻦ ﻣم ﻗَﻮَﻠ ﻋﻧﱠﻚَ ﺗَﻘْﺪَم ا: ﻟَﻪ ﻗَﺎل،ﻦﻤ اﻟْﻴﻞﻫﻮِ ا ﻧَﺤَﻟ اﻞﺒ ﺟﻦﺎذَ ﺑﻌ ^ ﻣِ اﻟﻨﱠﺒﺚﻌـَﺎ ﺑﻟَـﻤ
نﱠ اﻢﻫﺧْﺒِﺮا ﻓَﺎﻠﱠﻮذَا ﺻ ﻓَﺎ،ﻬِﻢﻠَﺘﻟَﻴ وﻬِﻢﻣﻮ ﻳاتٍ ﻓﻠَﻮ ﺻﺲ ﺧَﻤﻬِﻢﻠَﻴ ﻋض ﻗَﺪْ ﻓَﺮﻪنﱠ اﻟ اﻢﻫﺧْﺒِﺮﻚَ ﻓَﺎﻓُﻮا ذَﻟﺮذَا ﻋ ﻓَﺎ،َﺎﻟ ﺗَﻌﻪﺪُوا اﻟﺣﻮﻳ
.ِالِ اﻟﻨﱠﺎسﻮﻣ اﻢاﺋﺮ ﻛقﺗَﻮ وﻢﻨْﻬ ﻓَﺨُﺬْ ﻣ،َﻚوا ﺑِﺬَﻟﻗَﺮذَا ا ﻓَﺎ،ﻢﻴﺮِﻫ ﻓَﻘَﻠ ﻋد ﻓَﺘُﺮِﻬِﻢﻴ ﻏَﻨﻦﺧَﺬُ ﻣ ﺗُﻮﻬِﻢاﻟﻮﻣ اﺎةً ﻓ زَﻛﻬِﻢﻠَﻴ ﻋض اﻓْﺘَﺮﻪاﻟ
رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, Muaz b. Cebel'i Yemen halkına gönderirken ona şöyle
buyurdu:
- Şüphesiz sen, ehl-i kitaptan olan bir topluluğun bulunduğu tarafa varıyorsun. Onları dâvet
edeceğin ilk şey, Allah Teâlâ'yı birlemeleri olsun.Onlar bunu bilirlerse, Allah’ın, gündüz ve
gecelerinde olmak üzere(günde) beş vakit namazı farz kıldığını onlara haber ver.Onlar namaz
kılmaya başlarlarsa, Allah’ın, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere mallarına zekâtı farz
kıldığını onlara haber ver. Onlar bunu ikrar (kabul) ederlerse, mallarının zekâtını alırsın. (Zekât
alırken) insanların mallarının iyisini almaktan sakın." (Buhârî; hadis no:7372. Müslim; hadis no: 19)
Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
ﺞاﻟْـﺤ و،َﺎنﻀﻣ رﺎمﻴﺻ و،ﺎةﻛ اﻟﺰﻳﺘَﺎءا و،ةَ اﻟﺼﻗَﺎما و،ﻪﺪَ اﻟﺣﻮنْ ﻳ اَﻠ ﻋ:ﺔﺴ ﺧَﻤَﻠ ﻋمَﺳ اﻨﺑ
رواه ﻣﺴﻠﻢ
“İslâm beş esas üzerine bina olunmuştur. Allah’ı birlemek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan
orucunu tutmak ve (Beytullah'ı) haccetmektir." (Müslim; hadis no: 16)
Yukarıda geçen bütün bu naslardaki tevhîd ile kastedilen; "Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık
hiçbir ilâhın olmadığına ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın elçisi olduğuna
şehâdet etmek" demek olan kelime-i şehâdetin anlamını gerçekleştirmektir. Bu ise, Allah Teâlâ'nın,
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elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile gönderdiği İslâm dîninin hakikatidir.
Bunun delili; bu kelime ve terimler, eş anlamda kullanılmıştır. Yine, bu kelime ve terimler, Kur'an
ve sünnette birbirinin yerinde kullanılmıştır.
Örneğin yukarıda geçen Muaz b. Cebel'in hadisinde bazı lafızlar şöyledir:
َﻮا ﻟَﻚﻃَﺎﻋ اﻢنْ ﻫ ﻓَﺎ،ﻪ اﻟﻮلﺳﺪًا رﻤﺤنﱠ ﻣا وﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا ْنﺪُوا اﺸْﻬنْ ﻳ اَﻟ اﻢﻬﻋ ﻓَﺎدﻢﺘَﻬذَا ﺟِﯩﺘَﺎبٍ ﻓَﺎ ﻛﻞﻫﺎ اﻣ ﻗَﻮﺗﺘَﺎﻧﱠﻚَ ﺳ ا...
ض ﻗَﺪْ ﻓَﺮﻪنﱠ اﻟ اﻢﻫﺧْﺒِﺮ ﻓَﺎ،َﻚﻮا ﻟَﻚَ ﺑِﺬَﻟﻃَﺎﻋ اﻢنْ ﻫ ﻓَﺎ،ﻠَﺔﻟَﻴ ومﻮ ﻳﻞ ﻛاتٍ ﻓﻠَﻮ ﺻﺲ ﺧَﻤﻬِﻢﻠَﻴ ﻋض ﻗَﺪْ ﻓَﺮﻪنﱠ اﻟ اﻢﻫﺧْﺒِﺮ ﻓَﺎ،َﻚﺑِﺬَﻟ
ﻧﱠﻪ؛ ﻓَﺎﻈْﻠُﻮمةَ اﻟْـﻤﻮﻋ داﺗﱠﻖ و،ﻬِﻢاﻟﻮﻣ اﻢاﺋﺮﻛﺎكَ وﻳ ﻓَﺎ،َﻚﻮا ﻟَﻚَ ﺑِﺬَﻟﻃَﺎﻋ اﻢنْ ﻫ ﻓَﺎ،ﻬِﻢاﺋ ﻓُﻘَﺮَﻠ ﻋد ﻓَﺘُﺮﻬِﻢﺎﺋﻴﻏْﻨ اﻦﺧَﺬُ ﻣﺪَﻗَﺔً ﺗُﻮ ﺻﻬِﻢﻠَﻴﻋ
.ﺎبﺠ ﺣﻪ اﻟﻦﻴﺑ وﻨَﻪﻴ ﺑﺲﻟَﻴ
رواه اﻟﺒﺨﺎري
"Şüphesiz sen, ehl-i kitaptan olan bir topluluğa gidiyorsun. Onlara geldiğinde onları(ilk önce)
Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına ve Muhammed'in Allah'ınelçisi
olduğuna dâvet et.Onlar sana bu konuda itaat ederlerse, Allah’ın, gece ve gündüz olmak üzere
günde beş vakit namazı farz kıldığını onlara haber ver. Onlar sana bu konuda itaat ederlerse,
Allah’ın, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekâtı farz kıldığını onlara haber ver. Onlar
sana bu konuda itaat ederlerse, (zekât alırken) insanların mallarının iyisini almaktan
sakın.Mazlumun (zulme uğrayanın) bedduâsından sakın. Çünküonunla Allah arasında hiçbir perde
yoktur (onun duâsı, hemen kabul olunur)."(Buhârî; hadis no:1496
Abdullah b. Ömer'in -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste ise, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
مﻮﺻ و،ِﺖﻴ اﻟْﺒﺞﺣ و،ﺎةﻛ اﻟﺰﻳﺘَﺎءا و،ةَ اﻟﺼﻗَﺎما و،ﻮﻟُﻪﺳر وﺪُهﺒﺪًا ﻋﻤﺤنﱠ ﻣا و،ﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا ْن اةﺎد ﺷَﻬ:ٍﺲ ﺧَﻤَﻠ ﻋمَﺳ اﻨﺑ
َﺎنﻀﻣر
رواه ﻣﺴﻠﻢ
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“İslâm beş esas üzerine bina olunmuştur. Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilahın
olmadığına ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet
etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Beytullah'ıhaccetmek ve Ramazan orucunu
tutmaktır."(Müslim; hadis no: 21)
İşte bu, tevhîdin, kelime-i şehâdetin hakikati olduğuna ve bunun da, Allah Teâlâ'nın, elçisi
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile cinler ve insanların hepsine birden göndermiş olduğu
İslâm dînine delâlet etmiştir.Allah Teâlâ bir kimseden, İslâm'dan başka bir dîni asla kabul
etmeyecektir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
 اﻹﺳﻼمﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋنﱠ اﻟﺪِّﻳﻦا
١٩ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
"Allah katında gerçek dîn, İslâm'dır." (Âl-i İmrân Sûresi: 19)
Yine, Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﺮِﻳﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﻦ ﻣةﺮ اﻵﺧ ﻓﻮﻫ وﻨْﻪ ﻣﻞﻘْﺒ ﻳ اﻹﺳﻼم دِﻳﻨﺎً ﻓَﻠَﻦﺮ ﻏَﻴﺘَﻎﺒ ﻳﻦﻣو
٨٥ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ
"Kim, İslâm’dan başka bir dîn isterse, o dîn ondan asla kabul olunmayacaktır. Ve o, âhirette
hüsrâna uğrayanlardan olacaktır." (Âl-i İmrân Sûresi: 85)
Bu bilindiği takdirde, âlimlerin tevhîdi üç kısma ayırdıklarının bilinmesi gerekir. Bunlar:
1. Rubûbiyet tevhîdi.
2. Ulûhiyet tevhîdi.
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3. İsim ve sıfatlar tevhîdi
Rubûbiyet Tevhîdi: Yaratma, hükümranlık, kâinatı çekip çevirme, diriltme ve öldürme gibi ﬁillerinde
Allah Teâlâ'yı birlemektir.
Bu tevhîdin Kur'an ve sünnetten delilleri, pek çoktur.Bu delillerin bazılarını öğrenmek için (13532)
dolu sorunun cevabına bakınız.
Kim, Allah Teâlâ'dan başka bir yaratıcının olduğuna veya kâinata Allah Teâlâ'danbaşka dilediği gibi
tasarrufta bulunan birisinin olduğuna inanırsa, hiç şüphesiz bu tevhîdi ihlal etmiş olur ve küfre
girer.
İlk kâﬁrler (müşrikler), bazı detaylarında bu tevhîde aykırı hareket ediyor olsalar bile, bu tevhîdi
genel olarak ikrar (kabul) ediyorlardı.
Onların bu tevhîdi ikrar ettiklerine dâir Kur'an'dan pek çok âyetler vardır.Bunlardan bazıları
şunlardır:
1. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ﻮنَﻓﻮ ﻳﻧﱠ ﻓَﺎﻪ اﻟﻘُﻮﻟُﻦ ﻟَﻴﺮاﻟْﻘَﻤ وﺲ اﻟﺸﱠﻤﺨﱠﺮﺳ وضراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠَﻖﻦ ﻣﻢﻟْﺘَﻬﺎ ﺳﻦﻟَﺌو
٦١ :ﺒﻮت اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﻟﻌﻨ
"(Ey Peygamber!)Eğer onlara (müşriklere): Gökleri ve yeri (bu eşsiz şekilde) kim yarattı? Güneşi ve
ayı hizmetinize kim sundu? diye sorarsanız, elbette Allah diyeceklerdir. O halde nasıl (Allah’a
ibâdet etmekten) saptırılıyor (ve O’na başkasını ortak koşuyor)lar.?" (Ankebût Sûresi:61)
2. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
َﻠُﻮنﻘﻌ ﻻ ﻳﻢﻫﺜَﺮﻛ اﻞ ﺑﻪﺪُ ﻟﻤ اﻟْﺤ ﻗُﻞﻪ اﻟﻘُﻮﻟُﻦﺎ ﻟَﻴﻬﺗﻮﺪِ ﻣﻌ ﺑﻦ ﻣضر اﻻﺎ ﺑِﻪﻴﺣ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣل ﻧَﺰﻦ ﻣﻢﻟْﺘَﻬﺎ ﺳﻦﻟَﺌو
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٦٣ :ﺒﻮت اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﻟﻌﻨ
"(Ey Peygamber!)Eğer onlara (müşriklere): Gökten yağmur indirip ölümünden (kurumasından)
sonra yeri tekrar canlandıran kimdir? diye sorarsan elbette: Allah’tır diyeceklerdir. De ki: O halde
(huccetini onlara gösteren) Allah’a hamd olsun.Fakat onların çoğu (kendilerine fayda ve zaran
şeyleri) düşünmezler. (Eğer akıl etselerdi, Allah'a başkasını ortak koşmazlardı.)"(Ankebût Sûresi:
63)
3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ﻮنَﻓﻮ ﻳﻧﱠ ﻓَﺎﻪ اﻟﻘُﻮﻟُﻦ ﻟَﻴﻢ ﺧَﻠَﻘَﻬﻦ ﻣﻢﻟْﺘَﻬﺎ ﺳﻦﻟَﺌو
٨٧ :ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف اﻵﻳﺔ
"(Ey Peygamber!) Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorarsan, ‘(Bizi) mutlaka Allah (yarattı)’
diyeceklerdir. O halde nasıl (Allah’a ibâdet etmekten) saptırılıyor (ve O’na başkasını ortak
koşuyor)sunuz." (Zuhruf Sûresi: 87)
Allah Teâlâ bu âyetlerde, kâﬁrlerin kendisinin yaratan, hükümran ve kâinatı çekip çeviren olduğunu
kabul etmelerine rağmen kendisini ibâdette birlemediklerini (ibâdeti yalnızca kendisine
yapmadıklarını) açıklamaktadır.Bu da, onların ne kadar büyük zulüm işlediklerine, iftirada
bulunduklarına ve akıllarının zayıf olduğuna delâlet etmektedir. Oysa bu sıfatlara tek başına sahip
olan ve bu ﬁillerde eşi ve benzeri olmayan Allah Teâlâ'dan başkasına ibâdet edilmemesi ve O'ndan
başkasının birlenmemesi gerekirdi.Ona hamd ederek müşriklerin O'na ortak koştukları her türlü
noksan sıfatlardan O'nu tenzih ederiz.
Bunun içindir ki Rubûbiyet tevhîdini doğru bir şekilde ikrar edenin, zorunlu olarak Ulûhiyet tevhîdini
de ikrar etmesi gerekir.
Ulûhiyet Tevhîdi: Açık-gizli söz ve ﬁillerden meydana gelen bütün ibâdetlerdeAllah Teâlâ'yı
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birlemek ve kim olursa olsun,ibâdeti Allah Teâlâ'nın dışında herkesten reddetmek demektir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
 رﺑﻚ أﻻ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻ إﻳﺎهوﻗﻀ
٢٣ :ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
"(Ey insan!) Rabbin yalnızca kendisine ibâdet etmenizi kesin bir şekilde emretti." (İsrâ Sûresi: 23).
Yine, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ﻪ وﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎواﻋﺒﺪوا اﻟ
٣٦ :ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
"Yalnızca Allah'a ibâdet edin ve O'na hiçbir şeyiortak koşmayın..."(Nisâ Sûresi:36).
Ulûhiyet Tevhîdi'ni şöyle de tanımlamak mümkündür:Kullarının ﬁilleri ile Allah Teâlâ'yı birlemektir.
Ulûhiyet Tevhîdi'nin bu isimle adlandırılmasının sebebi; muhabbet beslemek ve tâzim göstermek
sûretiyle Allah Teâlâ'ya ibâdet etmektir.
Ulûhiyet Tevhîdi; İbâdet Tevhîdi olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü kul, emrettiği şeyleri yerine
getirmek ve yasakladığı şeylerden de sakınmak sûretiyle Allah Teâlâ'ya ibâdet eder.
Ulûhiyet Tevhîdi; taleb, kast ve irâde tevhîdi olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü kul, yalnızca Allah
Teâlâ'nın rızâsını ister, O'na yönelir ve O'ndan ister.Dolayısıyla kul, dîni yalnızca Allah Teâlâ'ya
hâlis kılar.
Tevhîdin bu kısmında ihlal ve bozulmalar meydana gelmiştir.Nitekim bunun için elçiler (rasûller)
gönderilmiş, kitaplar indirilmiş, cinler ve insanlar bunun için yaratılmış ve dînî hükümler farz
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kılınmıştır.Bu tevhîd konusunda peygamberler ve kavimleri arasında düşmanlıklar meydana
gelmiştir.Bu sebeple peygamberlere karşı gelen inatçı topluluklar helâk olmuş ve onlara îmân eden
topluluklar kurtulmuşlardır.
Her kim, ibâdet çeşitlerinden birisini, Allah Teâlâ'dan başkasına yapmak sûretiyle bu tevhîde aykırı
olan ve onu ihlal eden bir şeyi yaparsa, dînden çıkmış, ﬁtneye düşmüş ve dosdoğru yoldan sapmış
olur. Bu durumdan Allah Teâlâ'ya sığınırız.
İsim ve Sıfatlar Tevhîdi: İsimleri ve sıfatları olduğu konusunda Allah -azze ve celle-'yi birlemektir.Bu
sebeple kul, isimleri ve sıfatlarında Allah Teâlâ'nın benzerinin olmadığına inanır.Bu tevhîd iki esas
üzerine kuruludur:
Birincisi:
İsbât: Bu, Allah Teâlâ'nın kendisi için isbât ettiğini kabul etmektir. Veya elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem-'in, Allah Teâlâ'nın güzel isimleri ve yüce sıfatlarını, O'nun celâl ve
azametine yaraşır bir şekilde, tahrif etmeden, anlamını te'vil etmeden (yoruma kaçmadan),
gerçeklerini boşa çıkarmadan veya onlara bir keyﬁyet vermeden kabul etmektir.
İkincisi:
Tenzih: Bu, Allah Teâlâ'yı her türlü ayıp ve kusurlardan tenzih etmek, Allah Teâlâ'nın kendisinden
reddettiği noksan sıfatları O'ndan reddetmektir.
Bunun delili Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:
ء وﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷ
١١ :ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
"(Yarattıklarından, zâtı, isimleri, sıfatları ve ﬁillerinde) O’nun benzeri hiçbir şey oktur. O, hakkıyla

9 / 10

işiten ve görendir." (Şûrâ Sûresi: 11).
Allah Teâlâ, kendisini kullarına benzemekten münezzeh kılmış ve kendisine yaraşır bir şekilde
kemâl sıfatlara sahip olduğunu kabul etmiştir.
Bkz: "el-Hucce fî Beyâni'l-Mehacce"; c: 1, s: 305. ve "Levâmiu'l-Envâri'l-Behiyye"; c: 1, s: 57).
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