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Giriş: 
Allah kâinatı kendi varlığına, birliğine, ilim, irade ve kudretine delil olması için yarattı. 

İnsanı da kâinata bakarak aklı ile Allah‟ın varlığını birliğini anlayıp iman etmesi için 

yaratmıştır. Bu nedenle insanın vazife-i asliyesi imandır. İnsanın yaratılış amacı Allah‟ın 

tanımak olunca en büyük günah bu amaca aykırı olan şirk ve küfür olmuştur. Yüce Allah bu 

sebeple “Allah şirki affetmez, bunun dışında bütün günahları affeder” (Nisa, 4:48) buyurdu. 

 Tüm peygamberler ve kutsal kitaplar insanlara Tevhidi yani Allah‟ın birliğini ders 

vermişlerdir. Onların varisleri olan Ehl-i Beytin imamları, Mücedditler ve Alimler hep iman 

hakikatlerini ders vermişlerdir. 

Bu çalışmamızda Ehl-i Beytin önemli imamlarından Hz. Ali (ra) imam Cafer-i Sadık ve 

Muhammed Bakır‟dan tevhit hakikatine ait bazı gerçekleri nazar-ı dikkate sunmayı bir görev 

olarak kabul ettik. Bu çalışmayı yaptık. Kaynak olarak da Şii kaynaklarından Kulenî‟nin 

“Usûl-i Kâfî” isimli hadis kaynağından istifade ettik. 

Çalışmak bizden hidayet Allah‟tandır.  

M. Ali KAYA 

 

1. Marifetullah: 

İmam Cafer-i Sadık‟a (ra) birisi geldi ve tartışmak istedi. “Ben Allah‟ın varlığına 

inanmıyorum. Bana ispat et” dedi. İmam Cafer-i Sadık ona adını sordu. O da “Ebu Abdullah 

Abdülmelik” dedi. İmam “Bu melik kimdir ki sen onun kulu oluyorsun?” dedi. Adam cevap 

veremedi. Bunun üzerinde imam dedi: “O melik yerin maliki midir veya göğün maliki 

midir?” Adam yine cevap vermedi. 

Sonra imam ona sordu: “Yerin altının ve üstünün olduğunu biliyor musun?” Adam 

“Evet, biliyorum. Bu yerin altı da üstü de vardır” dedi.   

İmam sordu: “Yerin altına gitmiş misin?” Adam: “hayır!” dedi. İmam, “Peki üstüne 

çıkmış mısın ve oradan ne olduğunu biliyor musun?” dedi. Adam “Hayır, gitmedim ama 

zannediyorum hiçbir şey yoktur” dedi.  

İmam dedi: “Zannetmek bir şey bilmemenin ve acizliğin ifadesidir” dedi. Sonra devam 

etti: “Senin durumuna hayret edilir. Yerin altına gitmemişsin, göğe çıkmamışsın ve orada ne 

olduğunu bilmiyorsun ama inkâr ediyorsun?” dedi.  

Adam “Senden başkası benimle böyle konuşmadı” dedi. 



İmam sordu: “Bizim Allah‟ın varlığı ve birliği konusunda asla bir şüphemiz yoktur. 

Ancak onun hakkında hiçbir şey bilmeyene nasıl delil getirebilirim ki. Cahile delil getirmenin 

ispata çalışmanın bir faydası yoktur. Ancak şu kadar diyebilirim. Görmüyor musun ki güneş, 

ay ve dünya bir mecburiyet ve zorunluluk tahtında hareket ediyorlar. Onları bu işe zorlayan 

elbette onlardan daha büyük, daha güçlü ve daha kuvvetlidir. Gök neden yücelmiş, yer neden 

alçalmıştır. Görünen bu âlemdeki düzeni kim kurmuştur? Her şeyi bu düzene uymaya kim 

zorlamıştır?  

Bunun üzerine adam “Elbette ki Allah‟dır. Allah onların Rabbi ve Seyyidi‟dir” dedi. 

Böylece inkârı imana dönüştü. Cafer-i Sâdık (ra) yanındakilere dönerek “Ona gerçekleri 

öğretin” dedi.  

 

2. Allah Her Şeye Kadirdir: 

Birisi İmam Cafer‟e (ra) sordu: “Allah her şeye kadir midir?” İmam “Amennâ Allah her 

şeye kadirdir” diye cevap verdi. O zaman adam şöyle dedi: “Peki Allah yumurtayı 

büyütmeden, dünyayı küçültmeden yumurtanın içine koyabilir mi?” dedi.  

İmam adama sordu: “İnsanın azaları içinde en küçüğü hangisidir?” dedi. Adam cevap 

vermedi. İmam “Göz değil midir?” dedi. Adam “Evet” dedi. İmam “Görmez misin Allah gözü 

büyütmeden, güneşi ve dünyayı mesafesiyle küçültmeden senin gözüne sokmuyor mu?” dedi. 

Adam “İşte şimdi Allah‟ın her şeye kadir olduğuna iman ettim” diye cevap verdi.  

 

3. Allah’ın Sıfatları: 

Birisi Cafer-i Sadık‟a (ra) sordu: “Allah nedir?” İmam Cafer-i Sadık (ra) cevap verdi: 

“Allah cisim değildir, şekil değildir, görülmez, temas edilmez ve beş duyu ile idrak edilemez. 

O Allah akıllarla da idrak edilemez. O Allah kulağı olmadan duyan, gözü olmadan görendir. 

O yaratıcı mabuddur. Hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey ona muhtaçtır. O mahlûkattan 

ganidir, azizdir ve her şeyden yücedir” dedi. 

Adam dedi: “Sen O‟nu sınırladın!” İmam dedi: “Hayır, O‟nu ispat ettim. O tatil ve 

teşbih haddinin dışındadır. Kim onu nefyederse inkâr etmiştir; teşbih ederse onu mahlûk ile 

kıyaslamıştır. Allah hiçbir şeye benzemez.” “Allah‟ın zatı mahlûkatın zatından ayrıdır. Allah 

her şeyin yaratıcısıdır. Eşi ve benzeri yoktur. O her şeyi bilen ve görendir. “Leyse ke-mislihî 

şey‟ün ve hüve‟s-Semîu‟l-Basîr!” 

5. Allah’ı nasıl tanımalıyız? 

Hz. Ali (ra) “Allah‟ı Allah ile tanıyınız. Peygamberi risaleti ile, imamı ve emir sahibini 

de iyiliğe, ihsana ve adalete daveti ile tanıyınız” demiştir. Allah‟ı Allah ile tanımak her şeyi 

yaratan, terbiye eden, rızkını veren ve yaşatan olarak tanımaktır. Her şeyin içine cevher, araz, 

a‟yan, ruhu yaratan olarak tanımaktır. A‟yan bedenler, cevher de ruhlardır. O Allah ruh, 

beden ve nurdan uzaktır. Bunlar da O‟nun mahlûkudur. Kim Allah‟ı nur ve ruh olarak bilirse 

Allah‟ı tanımamış demektir. 

 

6. Allah ne zamandan beri vardır? 

Yahudiler Hz. Ali‟ye (ra) sordular: “Allah ne zamandan beri vardır?” dediler. Hz. Ali 

(ra) “Allah evvel, ahir, zahir ve batındır. Zamanı yaratan da Allah‟tır ve Allah zamandan 

öncedir. Zamandan önce vardı ve zamandan sonra da var olacaktır. O Allah kemiyet ve 

keyfiyetsiz olarak vardır” diye cevap verdi.  

 

7. Allah’ın Zatî Vasıfları: 

Peygamberimize (asv) Yahudiler geldiler ve “Rabbinin soyunu bize beyan et!” dediler. 

Resulullah (asv) onların cahilane bu sorusuna üzüldü ve evine çekildi. Yüce Allah “Kul 

Hüvallahü Ehad” Suresini inzal buyurdu. Bu surede yüce Allah buyurdu: “Allah birdir, hiçbir 



şeye muhtaç değildir, ezelidir, ebedidir, hiçbir varlık ona benzer ve denk değildir.” Allah zatî 

sıfatlarını bu surede haber verdi ve hiçbir mahlûkta olmayan bu sıfatları insanlara öğretti.  

 

8. İhlas ve Hadid Suresinin Tevhit Dersi: 

İmam Zeyne‟l-Abidin‟e (ra) Tevhid hakkında soruldu. İmam “Allah içinizde „muhakkik 

ulemanın‟ olacağını bildiği için İhlas ve Hadid Surelerini inzal buyurdu. Kimin inanç ve 

itikadı bunların dışında olursa helak olur” dedi.  

 

9. Rü’yetullah: 

Yüce Allah dünyada dünya gözü ile görülemez. “Gözler onu idrak edemez; O ise bütün 

her şeyi idrak eder; O Latîf‟tir ve Habîr‟dir.” (En‟am, 6:103) “İlim de onu ihata edemez.” 

(Taha, 20:110) Onun misli gibi bir şey yoktur; ve O her şeyi kemaliyle işitir ve her şeyi layık-

ı vechile görür.” (Şura, 42:11) 

Ahirette ve cennette ise peygamberimizin (asv) miraçta gördüğü gibi mü‟minler 

görürler ve Cemalullahı temaşa ederler. “Nice yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlar. Rablerine 

bakarlar” (Kıyame, 75:22-23) ayeti bunu ifade eder.  

 

10. Allah’ı Görerek İbadet Etmek: 

Peygamberimiz (asv) "İhsan Allah'ı görüyor gibi ibadet etmektir. Sen O nu 

görmesen de O seni görüyor" buyurmuşlardır.  

Bir adam imam Muhammed Bakır‟a (ra) gelerek “Ya Ebu Câfer! Neye ibadet 

ediyorsun?” diye sordu. İmama “Allah‟a ibadet ediyorum” dedi. Adam “Onu gördün mü?” 

dedi. İman “Onu gözler idrak edemez ancak İman hakikatleriyle kalpler onu görür. Allah‟ın 

ayetleri ile vasıflandırılır ve yeryüzündeki ayetleri, delilleri ile bilinir” diye cevap verdi.  

İmam-ı Ali (ra) da aynı şekilde cevap vermiş ve “Ben görmediğim Rabbime ibadet 

etmiyorum. İman nuru ve kalp gözü ile gördüğüm Allah‟a ibadet ediyorum” demiştir. 

 

11. Besmelenin Tefsiri: 

Cafer-i Sadık‟a (ra) “Bismillah” kelimesinin tefsiri soruldu. İmam Cafer-i Sadık (ra) 

“Ba: Bahaullah‟tır. Sin: Senâullah‟tır. Mim: Mecdullah ve Mülküllah‟tır. Rahman Allah‟ın 

tüm varlıklara rahmet etmesidir. Rahim ise inananlara şefkatle ve afla muamele etmektir” diye 

cevap verdi.  

 

12. “Allahü Ekber!” Ne Demektir? 

Adamın biri İmam Cafer-i Sadık‟a sordu: “Allahü Ekber! Ne demektir?” Cevap verdi: 

“Allah her şeyden büyüktür demek onu sınırlamaktır. Bu nedenle Allah-ü Ekber demek o , 

övülmekten, vasfedilmekten ve idrak edilmekten daha büyüktür demektir. “Sübhanallah da 

O‟nu her şeyden arındırmaktır” dedi.  

 

13. Allah’ın Arşa İstiva Etmesi: 

Birisi İmam Cafer‟e “İnnallalahe ala‟l-Arşi‟stevâ” ayetinin manasını sordu. İmam “O 

her şeye her şeyden daha yakındır ve her yerde hazır ve nazırdır ve her şeye aynı yakınlık ve 

uzaklıktadır. O her şeye yakındır; ama mahlûkat ondan uzaktır” diye cevap verdi. 

Bunun üzerine “Hüvellezî fi‟s-semâi ilâhun ve fi‟l-arzı ilâh” ayeti hakkında soruldu. 

“Senin adın burada da Ali, Şam‟da da Alidir. Bu ayette de yerde de Allah‟a ibadeti edilir, 

gökte de Allah‟a ibadet edilir demektir” dedi.  

Birisi Hz. Ali‟ye (ra) “Arş ve Allah‟ı taşır, yoksa Allah mı Arş‟ı taşrı?” diye sordu. Hz. 

Ali (ra) “İnnellahe yümsiku‟s-sevmâvâti en tezûlâ …” (Fatır, 35:41) ayetini okuyarak “Allah 

süşmesin diye semavat ve arzı taşır. Her şey ancak Allah‟ın kudreti ile ayakta kalır” dedi. 

Adam tekrar sordu: “O zaman Allah niçin „Ve haymilü arşe Rabbike yevmeizin semâniyeh‟ 



(Hakka, 69:17) O gün Rabbinin arşını sekiz melek taşır‟ buyurdu?” dedi. Hz. Ali (ra) 

“Allah‟ın dört arşı vardır. Bunlaru dört ayrı nurdan yaratmıştır. Birincisi, kırmızı nurdan olan 

arş ki bütün kırmızı renkler rengini ondan aldı. İkincisi beyaz nurdandır ki tüm beyazlar 

rengini ondan almıştır. Üçüncüsü ilim arşıdır ki ilimlerin kaynağı odur ve ilim mü‟minlerin 

kalbini aydınlatmıştır. Cahiller bu nedenle ona düşman olmuşlardır. Bir de kudret arşı vardır. 

Arş, Allah‟ın ilim, irade ve kudretinin ismidir, Allah değildir. Onu da melekler taşır. 

Meleklerin arşı taşıması onların ibadetleridir. Melekler arşın etrafında Allah‟ın ilim, irade ve 

kudretinin eserlerini temaşa ederek tesbih ve hamd ederler. Nitekim Yüce Allah “Arşı taşıyan 

melekler onun etrafında Rablerini hamdle tesbih eder ve ona iman ederler. (Yani imanlarını 

artırırlar) İman edenlere de „Ya Rab senin rahmet ve ilmin her şeyden daha geniştir, 

mü‟minlere rahmet et ve onları cehennem azabından koru!‟ diye dua ve istiğfar ederler” 

(Mü‟min, 40:7) dedi.  

 İslam bilginleri istivayı, istila ve kuşatma olarak açıklamışlardır. Yüce Allah ilim, irade 

ve kudreti ile her şeyi istila ettiği ve her şeyin içini, dışını, altını ve üstünü kuşattığı için her 

şeye her şeyden daha yakındır ve her yerde hazır ve her şeye aynı anda nazırdır. Allah‟ın isim 

ve sıfatlarının her şeye nispeti birdir. Melekler onun ilmi ile işlerini yaparlar. Mahlûkatın 

fiillerini ve amellerini yazarlar.  

 

14. Kürsi: 

İmam Cafer-i Sadık‟a “Allah‟ın kürsisi semavat ve arzdan daha geniştir” (Bakara, 

2:255) ayeti soruldu. İmam cevap verdi: “Kürsi Allah‟ın hüküm ve hâkimiyetidir. O her şeye 

hükmetmekte ve her şeyi bizzat idare etmektedir. Bu nedenle Allah‟ın hâkimiyetinin ifadesi 

olan kürsisi, arşı da, semavat ve arzı da tamamen kuşatmıştır. Her şeye hükmünü geçiren ve 

atommların içine de hükmeden ve onları idare eden Allah‟tır” dedi. 

 

15. Ruh nedir? 

İmam Cafer-i Sadıka (ra) “Ben ona ruhumdan üfledim” (Hicr, 15:29) ayeti hakkında 

soruldu.  İmam dedi ki o Allah‟ın ruhu değildir; yaratıklarının ruhudur. Rîh, rüzgâr demektir. 

Hz. Âdem‟e de Hz. İsa‟ya da ruh veren Allah‟tır” dedi. Allah‟ın nebatata üflemesi rüzgârları 

göndererek tomurcukları çatlatması ve daneleri yarıp hayat vermesidir. “Allah‟ın Âdem‟i 

Rahman Suretinde yaratması” da bu nevidendir. Allah Âdem‟i Rahmetini en mükemmel 

şekilde tecelli edecek surette yaratmıştır. Yüce Allah mahlukatı kendisine nispet etmiştir.  

 

16. Allah’ın vechi/rızası dışındakiler helake götürür: 

Câfer-i Sadık‟a (ra) soruldu: “Küllü şey‟in hâlikün illâ vecheh” ne demektir? Cevap 

verdi: “O Allah‟a giden yoldur. O‟nun dışında her şey helâk olacaktır. O yol ise Allah 

resulünün yoludur. Çünkü yüce Allah “men yutıırresûle fekad etâallah!” “Kim resulüne itaat 

ederse Allah‟a itaat etmiş olur.” (Nisa, 4:80)  

Vechullah‟ın anlamı: Allah‟ın zatıdır. Allah‟ın rızasına götüren amellerdir. Allah‟ın 

dinidir. Her şeyin hakikati ve Allah‟a ait olan her şeydir. 

 

17. Allah’ın İlmi: 

İmam Câfer-i Sadık‟a (ra) soruldu: “Allah‟ın ilmi nasıldır?” Buyurdular ki: “Allah‟ın 

ilmi her şeyden öncedir. Allah bilir, irade eder, takdir eder, hükmünü verir ve kudreti ile 

yaratır.” 

Gökte ve yerde hiçbir şey yedi nitelikten yoksun olmaz. Kader, kaza, irade, meşiet 

(istek) izin, kitap, ecel… Kim bunların dışında bir şey zan ederse Allah‟a yalan isnat etmiş 

olur. Bu Allah‟ın nizamıdır.  

 

 



18. Allah’ın İradesi: 

Hz. Ali (ra) buyurdu: “Allah‟ın iki irade ve meşieti vardır. İrade-i hatm ve irade-i azm. 

Emreder, istemez. Nehyeder, ister. Allah Âdem‟in yasak ağaçtan yemesini yasakladı; ama 

yemesini irade etti. Şeytana secdeyi emretti; ama secde etmesini irade etmedi. Hz. İbrahim‟e 

(as) İsmail‟i (as) kurban etmesini emretti; ama kurban edilmesini istemedi. 

Allah insanı ve şeytanı hür yarattı. Zorlama ve cebir yapmadı. Tercihi onlara bıraktı. 

(Yani, Allah‟ın iradesi ve rızası vardır. İradesi hikmetine muvafık, rızası emir ve 

nehyine uygundur. Hikmeti gereği emreder ama dilemez, ister; ama ondan razı olmaz.) 

 

19. Kulun İradesi: 

İmam Rıza (ra) dedi: Yüce Allah buyurdu: “Ey Âdemoğlu! Senin kendin için istediğin 

benim isteğime bağlıdır. Senin vacibatı yerine getirmen benim irade ve kudretim iledir. 

Benim nimetim ile günahlardan arınırsın. Seni duyan, gören ve kudretli olarak yaratan benim. 

“Mâ esabeke min hasenetin fe-minellahi, ve mâ esâbeke min seyyietin fe-min nefsik!” (Nisa, 

4:79) “Sana ulaşan her hayır Allahtan, kötülük ise nefsindendir.” Hasenatı isteyen ve yaratan 

benim. Seyyiatı isteyen sensin, yaratan benim.. “Lâ yes‟elü ammâ yef‟alü ve hüm yes‟elûn..” 

(Enbiya, 21:23) Sen yaptıklarından sorumlusun; ama ben dilediğimi yaparım, kimse bana 

soramaz. 

İmam Cafer-i Sadık (ra) “Darlık, yoksulluk, genişlik ve zenginlik hepsi Allah‟ın iradesi, 

meşieti, kazası ve imtihanı iledir. Allah her şeyi insanları imtihan için yaratmıştır” demiştir. 

Kabz ve bast hali, yolsulluk ve zenginlik, üzüntü ve sevinç, hastalık ve sıhhat, 

başarısızlık ve başarı gibi insanın bütün hallerini kapsar. Her halin kendisine mahsus imtihanı 

ve dini hükmü vardır. Bu da sevabı ve ikabı gerekli kılar.  

 

20. Allah’ın Kader ve Kazası: 

İmam Cafer-i Sadık (ra) buyurdu: “Yüce Allah mahlukatı yaratmadan önce saadet ve 

şakâveti yarattı. Allah kimi said olarak yaratmış ise ona asla buğzetmez. O kişi şer işlese de 

onun şerrini sevmez ama onu sever. Ona kısa zamanda tövbe nasip eder. Kimi de şaki olarak 

yartmış ise onu asla kendisine dost tutmaz. Salih amel işlese de onun amelini sever ama 

kendisini sevmez. Allah‟ın ilmi değişmez ve her şey Allah‟ın ezeli ilminde olduğu gibi vukua 

gelir. Bunu da Allah‟tan başka kimse bilemez. Allah‟ın işlerini ancak Allah bilir ve Allah‟ın 

ilmi kimsenin malumu değildir.”  

Evet, ameller sonucuna göre değer kazanır. Her şey açık ve net olmuş olsaydı insanlar 

yanılmaz, şek ve şüpheye düşmezlerdi ve imtihan olmazdı. Allah ilmini gizlemiş ve insanlara 

cüz‟î bir ilim vererek akıllarını çalıştırmalarını dilemiştir. İnsanlar da akıllarına göre hareket 

etmektedirler ve böylece aklını ilimle geliştirip alim olanlar ile cahilane hareket edenler 

amelleri ile birbirlerinden ayrılarak aralarında dereceler ve mertebeler oluşmuştur.  

 

21. İnsanlar Hür Yaratılmıştır: 

İmam Cafer-i Sadık (ra) buyurdu: “Allah insanları günah ilemeye zorlamamıştır. Cebir 

yoktur. Onları hür, kendi hallerine bırakmıştır. Tefviz ile kendi kendilerine de bırakıp onları 

terk etmemiştir. Onlara emretmiş ve nehyetmiştir. Rızasını ve gadabını bunlara bağlamıştır. 

Emrini yapan ve nehyinden kaçan rızasını kazanır. Emrine aykırı davranan ve nehyini 

yapanları da azap eder. İnsanları hür bırakmıştır yapamayacaklarını da teklif etmemiştir. Kul 

ne isterse Allah onu yaratır. Sonra ameline, niyetine ve ihlasına göre ceza veya mükafat verir.  

 

22. İnsanın Vazifesi ve Allah’ın Hakkı: 

İnsanların üzerinde Allah‟ın hakkı kitapları ve peygamberleri aracılığı ile kendisini 

tanımalarıdır. Tanıdıktan sonra da kabul edip itaat etmeleri ise vaciptir. Allah bir kuluna hayır 

dilerse o kulun kalbine nurunun bir parçasını koyar, kulaklarını açar onlar da hak söz 



dinlerler. Kur‟ân-ı Kerimde buyurur: “Allah kimin hidayetini dilerse onun göğsünü İslam‟a 

açar. Kimin de dalaletini murat ederse onun göğsünü de semaya çıkan birisi göğsü daralır” 

(En‟am, 6:125) buyurmuştur. 

Yaptıklarınızı Allah rızası için yapınız ki Allah‟ın rızasına eresiniz ve ameliniz sizden 

kabul edilsin. Dininizi korumak için insanlarla tartışmayınız. Yersiz mücadele kalpleri hasta 

eder. Allah buyurdu: “Muhakkak ki sen sevdiğine hidayet veremezsin; lâkin Allah kimi 

dilerse ona hidayet verir.” (Kasas, 28:56) Allah bir kulun bir işte olmasını murat ederse o 

kuşun yuvasından uçmasından daha tez meydana gelir. Allah bir kuluna hayır murad ederse 

bir melek seçer o da onu boğazından tutar ve çeker.    

    

 

 

 

Hz. Ali’nin (ra) Hutbelerinden: 

 

1. Tevhit Hakkında Bir Hutbesi: 

“Elhamdü lillahi‟l-Vahidi‟l-Ahadü‟s-Samedi‟l-Müteferridi-llezî lâ min şey‟in kâne ve lâ min 

şey‟in haleka. Mâ kâne mâ kâne kudreten bi-enne bihâ mine‟l-eşyâi ve bi-Ente‟l-eşyâe minhü. 

 

Hamd Allah‟a hastır. O Allah birdir, Ehaddir, Sameddir ve hiçbir şeye muhtaç değildir. 

O her şeyi kudreti ile yoktan yaratmıştır. Her şey onun eseridir ve O her şeyden ayrıdır. Hiçbir 

şeye denk ve benzer değildir. Onu anlatmaya ne kelimeler ve ne de kitaplar yetmez. Bütün 

tefsirler ve yorumlar onu anlatmaktan acizdir. Akıllar onu kavrayamaz. Her şeyin bir sonu 

vardır, ama Allah‟ın sonu yoktur ve hiçbir şey onu sınırlayamaz ve kayıt altına alamaz.  

Her şeyden pak ve temiz olan Allah‟ın evveli yoktur, ahir ve sonu da yoktur ve 

olmayacaktır. O mahlûkattan ayrı olmakla beraber ilim, irade ve kudreti ile her yerde hazır ve 

her şeye nazırdır. Her şeyi bilir ve görür, sonsuz sıfatları olan semi ve basar sıfatı ile her şeyi 

kuşatmıştır. Hiçbir şey ondan gizlenemez. O her sırrı bilir. Tüm gizlilikler O‟na ayandır. 

O‟nun isim ve sıfatları güneşin ışığının her yeri kuşatması gibi her şeyi ihata etmiştir. Her işi 

bizzat yapar ve her şeyi bizatihi idare eder. O “Fa‟âlün limâ yürîd”dir. dilediğini dilediği gibi 

yapar. Uyuma, uyuklama ve yorulma söz konusu olamaz. Bir şeyin olmasını murad ederse 

“Kün/Ol!” de o da hemen oluverir. 

Allah her şeyi maddesiz yoktan yaratandır. Şu anda da her şeyi yoktan ve hiçten adem-i 

sırftan yaratmaktadır. Var olan maddeye şekil ve suret veren de odur. Her şeyi örneksiz ilk 

anda ve en mükemmel yaratır. Yarattıklarını zaman içinde kemale erdiren de O‟dur. Onun 

ilim, irade ve kudretinin dışında hiçbir varlık hiçbir şeye müdahil olamaz. Allah ezelde ne ise 

şimdi de O‟dur. O saltanatı güçlensin diye mahlûkatını yaratmış değildir. Rahmetinden ve 

şekatınden yarttıklarını hayata, nimete ve rahmete mazhar etmek için keremi ve lütfu ile 

yaratmıştır. Kendisini böylece mahlûkata tanıtmak istemiştir. Yarattığı şeylerde de binlerce 

hikmet ve maslahat vardır. Bütün varlıklar ona minnettardır ve bu nedenle sadece Allah‟a 

hamd ederler ve mazhar oldukları şeylerle O‟nu metheder, O‟nu över ve O‟nu tesbih ederler. 

Onun varlığına, birliğine, rahmet ve kudretinde şahitlik ederler. Hamd, övgü ve senâ O‟na 

aittir.  

Yüce Allah‟ı biz nasıl vasfedebilir ve onu nasıl tanıyıp tanıtabiliriz ki O kendisini 

Kur‟ân-ı Keriminde ve kelam-ı kadiminde övdüğü ve vasfettiği gibidir. Ehaddir, Sameddir, 

Ezeli ve Ebedidir, hiçbir şey O‟na denk olamaz ve her şey O‟na muhtaçtır; ama O hiçbir şeye 

muhtaç değildir.” (İhlas, 104: 1-4) 

Yüce Allah‟ın eşyada tasarrufu mübâşeretsizdir. Her şey, her hareket ve hareketsizlik 

O‟nun ilim, irade ve kudreti iledir. O zatı ve sıfatları ile ezeli ve ebedidir. Sıfatları da ne 

O‟nun aynı ve kendisidir ve ne de O‟nun gayrıdır. Zatının eşi ve benzeri olmadığı gibi 



sıfatlarının da eşi ve benzeri yoktur. O‟nun saltanatı büyük, nimetleri sonsuz, azameti ve 

kudreti sınırsızdır. Mahlûkat O‟nu tanımaktan ve vasfetmekten acizdir. 

Kim Allah‟a itaat ederse onun şahsiyeti yücelir, ahlakı düzelir ve herkes ona saygı 

gösterir. Kim Allah‟ın emrine uyarsa onun emrine itaat edilir ve ona uyulur. Kim Allah‟ı 

sevindirir ve memnun ederse hiçbir insanın korkusundan endişe etmesin. Kim Allah‟ın 

öfkesinin çekerse Allah onu tüm mahlûkatı ile korkutur. Mahlûkatın korkusunu ona verir de o 

da her şeyden korkar. Ne mutlu yüce Allah‟ın emrine itaat eden ve O‟nun rızasını kazanmaya 

çalışana! 

 

 

 

2. Tevhid’e Dair Bir Diğer Hutbesi: 

Hz. Ali (ra) Kûfe‟de hutbe okurken Zilib adında birisi kalktı ve Hz. Ali‟ye “Ya Ali! 

Allah‟ı gördün mü?” dedi. İmam ona döndü ve “Yazık sana ey Zilib! Bilmez misin ki gözler 

O‟nu idrak edemez; ancak kalpler O‟nu iman nuru ile tanır. Yüce Allah mahlûkatın 

vasıflarından ve cisimlerinden münezzehtir. O‟nun hiçbir vasfı ve hiçbir şeyi mahlûkatın, 

yaratılmışların vasfına ve işine benzemez. O tüm bunlardan yüce ve münezzehtir. Büyüklüğü 

ve yüceliği de öyledir. Onun yüceliği ve büyüklüğü mahlûkatın yüceliğine benzemez. O 

mahlûkatın vasıflarından ve sıfatlarından münezzehtir, a‟ladır ve yücedir.  

O evveldir, tüm mahlûkatı ilim, irade ve kudreti ile kuşatmıştır. Ahirdir, hiçbir fani 

ondan sonraya kalamaz. Ezelidir, ebedidir. Zeval ve fenâ ona arız olamaz. O zahirdir; her şey 

O‟nun ilim, irade ve kudretinin eseridir. Tüm bunlar O‟nun varlık ve birliğini bize gösterir. O 

eserleri ile tanınır. Zira her eser ustasını bize haber verir. Her şey O‟nun isim ve sıfatlarının 

tecellisi ile vardır. O batındır. Hiçbir şey O‟nu tam olarak idrak edip anlayamaz ve kendisine 

layık bir şekilde O‟nu vasfedemez ve övemez. Yaratılmışların hepsi ferden ve nev‟en ona 

muhtaç olduğu halde onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tüm ihtiyaçların mercii, nimetlerin 

yaratıcısı ve şifaların kaynağı O‟dur. 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde kendisini şöyle vasfeder: “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve 

her şeyin vekili de O‟dur.” (Zümer, 39:62) “Gözler onu idrak edemez; ama o bütün gözleri ve 

gördüklerini idrak eder. O Latif‟tir; ilim, irade ve kudreti ile her yerdedir. Habîrdir; her 

şeyden hakkıyla haberdardır.” (En‟am, 6:103) “O Evveldir, Âhirdir, Zâhirdir, Batındır. Her 

şeyi hakkıyla bilir ve idare eder.” (Hadid, 57:3) “Biz her şeyi çift olarak yarattık ki sizler 

umulur ki düşünerek anlar ve idrak edersiniz.” (Zariyat, 51:49) 

Bunun içindir ki hamde, tesbihe, övülmeye, zikre ve ibadete layık olan ancak O‟dur. 

Hamd Allah‟a aittir ve hamdi kullarına ilham eden de yine O‟dur. Her şey O‟dandır ve bizler 

de O‟na döneceğiz.  

Allah kendisinin varlığını mahukatı yaratarak ispat etti. Akıl sahiplerini de mahlûkata 

bakarak halıkın varlığını idrak ederek imana ve itaate davet etti. Kendisini akıl ve şuur sahibi 

varlıklara tanıtmak için mahlûkatı yarattı. Ölümü yaratarak mahlûkatın acizliğini ve yeniden 

yaratarak kendisinin ezeli ve ebedi olduğunu ispat etti. Mahlûkatın benzerlerini yaratarak da 

kendisinin hiçbir şeye benzemediğini ispatladı. 

Yüce Allah kendi vasıflarından ve subutî sıfatlarından “Hayat, ilim, irade, kudret, 

işitme, görme ve konuşma” sıfatlarından cüz‟î olarak mahlûkatına vererek bu sıfatların 

kendisinde sonsuz derece bulunduğunu ispat etti. Mahlûkata verdiği cüz‟î sıfatları kendi külli 

sıfatlarını anlamak için bir vahid-i kıyasi yaptı ve anlamlarını sağladı. Onun yüce sıfatları 

mahlûkatın sıfatlarından ve anlaşılmaktan yücedir. “Ve lillahi‟l-meselü‟l-a‟lâ!” (Nahl, 16:60) 

Allah‟ın vasıfları ve sıfatları mahlukattan yücedir ve bu vasıflar Allah‟ın izzetine uygun ve 

hikmetine göre anlaşılmalıdır. Biz faniler bilgimiz kadar onun varlıklarını tanırız, tanıdığımız 

kadar O‟nu bilir, bildiğimiz kadar imanımız inkişaf eder. İlmimiz kadar marifetullahta terakki 

ederiz. Bununla beraber gözler onu idrak edemez, akılları onu ihata edemez. Mahlûkat O‟nun 



hicabı ve perdesidir; O‟nun vasıflarını bize bildirir ama zatını örete ve perdeler. Bu şekilde O 

bin bir hicabın arkasındadır ve yüce Allah 70 bin perdenin arkasında saklanmıştır. Nasıl idrak 

edilebilir. O‟nu vasfetmek O‟nu sınırlamaktır.” Hz. Ali (ra) hutbesini bitirdi… 

Evet,  

“Perdenin ardı perde, perdenin ardı perde / Her perde açıldıkça hedef daha ilerde…” 

Yüce Allah Kur‟an-ı kerimde kendisini şöyle vasf eder: “Allah kişiye kalbinden daha 

yakındır.” (Enfal, 8:24) “Daneleri ve çekirdekleri çatlatıp hayatlandıran ve ona dilediği gibi 

şekil ve suret verendir.” (En‟am, 6:95) Aynı şekilde “Annelerinizin karnındaki rahimlerde 

size dilediği gibi şekil, suret ve kabiliyet veren O‟dur.” (Âl-i İmran, 3:6) “Gökleri ve yeri altı 

günde yaratan” (Hadid, 57:4) ve “Güneşi ve ayı emrine boyun eğidren de O‟dur.” (Ra‟d: 

13:2) Allah her şeye kadirdir.  

 

 

3. Hz. Ali’nin (ra) Bir Diğer Hutbesi: 

“Elhamdü lillahi‟llezî lâ yemûtü ve lâ tengazâ acâibühû li-ennehû külle yevmin hüve fî 

şe‟n…” İlâ âhirihî… 

Hamd ve senâ ölümsüz olan Allah‟a aittir. O‟un harikaları sonsuzdur. Çünkü O her gün 

ve her an bir iştedir. Her şeyi yoktan ve örneksiz olarak yaratandır. Akıllı insanlar O‟nun 

eserlerinden O‟nun yüceliğini bilirler ve imanlarını artırırlar. Çünkü gökler, yerler ve ikisinin 

içindekiler O‟nun yarattığı eserleri ve sanatlarıdır. Bütün bunlar ilim, irade ve kudretine 

delildir.  

O Allah her şeyi en mükemmel şekilde yaratmıştır. Bunu şuurlu varlıklar kendisini 

tanısın ve iman ederek itaat ve ibadet etsinler için yaratmıştır. Bir O‟na iman eder ve itaat 

ederiz. Yalnız O‟na hamde ve şükreder O‟na minnettar oluruz. Yalnız O‟ndan yardım yardım 

isteriz. İbadete ve övülmeye, kendisinden korkulmaya ve itaat edilmeye layık olan O‟dur. 

Muhammed (as) O‟nun kulu ve elçisidir. O‟nu hak ve hidayet üzere kıldı. O‟nu elçisi 

olarak seçti ve O‟nunla kullarını kendi yoluna davet etti. Kim Allah‟ın bu elçisine itaat ederse 

Allah‟a itaat etmiş olur (Nisa, 4:80) ve o en büyük feyze ve mükâfata mazhar olur. Kim de 

peygamberine itaat etmezse Allah‟a itaat etmemiş ve isyan etmiş olur ve o apaçık bir dalalet 

ve zarardadır.  

Öyle ise Allah‟ın Resulüne itaate koşunuz. Hak ve hidayet üzere olmaya gayret ediniz. 

Kötülüklerden ve günahlardan kaçarak kendinize yardımcı olunuz. Cahillerin ve zalimlerin 

ellerini bağlayınız ve onlara yardımcı olmayınız.  

“Asamenallahü ve iyyâküm bi‟l-hüdâ ve sebbetenâ ve iyayâküm ala‟t-takvâ 

ve‟stağfiirullahe lî ve leküm…” (Allah bizi ve sizi her nevi kötülükten korusun, bizi ve sizi 

takva üzere sabit kılsın. Allah beni ve sizi affetsin…) 
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