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Muhterem Müminler!
İlk insan ve aynı zamanda ilk
peygamber Hz. Âdem (a.s.)’den, son
peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
kadar, Allah’ın mesajlarını insanlara
ulaştırmak
için
gönderilen
tüm
peygamberlerin tebliğ ettikleri dinin ortak
adı “İslam”dır. İslam’ın temeli de tevhiddir.
Tevhid, Allâh’ın zatında, sıfatlarında ve
ilah oluşunda bir ve tek kabul edilmesidir.
Bir adı da tevhid olan ve fazileti
hakkında Peygamberimiz (s.a.v.)’in: “Bu
sûreyi okuyan Kur’an’ın üçte birini okumuş
gibidir”1 buyurduğu İhlas sûresinde Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

 َ هAllah Samed’dir,
ُص َم ٌۚد
َّ ّٰللاُ ال
Yüce Allah kimseye muhtaç
olmadığı gibi, her şeyin var olmak ve
varlığının
devamını
sağlamak
için
kendisine muhtaç olduğu bir varlıktır. Bu
nedenle varlığı zorunludur ve kendisine
kulluk yapılması gereklidir.
ْ لَ ْم يَ ِلدْ َولَ ْم يُولَدDoğurmamış ve doğmamıştır,
Yaratılma özelliğini taşıyan hiçbir özellik
Allah’a ait değildir.
 َولَ ْم َي ُك ْن لَهُ ُكفُوا ً ا َ َحدHiçbir şey O’na denk
değildir.”
Yukarıda sayılan vasıflarından dolayı
Allâh’ın eşi ve benzeri yoktur ve varlık
düzeyinde de hiçbir şey O’na denk değildir.

Aziz Müminler
Allâh’ın sıfatlarını ve varlığa
yansıyan eserlerini kavramaya çalışmak ve
böylece Yaratıcımız hakkında bilgi sahibi
olmak için Kuran’ı Kerim ve sahih hadis-i
şeriflerden yararlanmak en doğru yoldur.
Bununla birlikte, Rabbimizin eseri ve
bizlere emaneti olan kâinat ve insan
kitaplarını da okumak ve idrak etmek O’nu
tanımaya yardımcı olacaktır.
Tevhid üzere yaşayabilmek
hayırlı cumalar diliyorum.

ّٰللاُ اَ َح ٌۚد
“ قُ ْل ه َُو هDe ki, O Allah tektir,
Yani Allah; zâtında, sıfatlarında ve
fiillerinde tektir. Her şeyi yaratan ve yaşatan
O’dur.
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