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SUNUŞ
Günden güne gelişen teknik ve m edeniyet insanlara,
pek çok rahat ve kolaylıklar sağlarken birtakım problem leri
de beraberinde getirdi. Günümüz insanının, eskiye göre
daha rahat olsa da, m utlu olduğunu söylemek m üm kün
değildir.
Sosyal ve Ekonom ik sebeblerin ortaya çıkardığı
bunalımlar, ruh î ve m anevî gerginlikler, onu yıpratmakta,
huzursuz kılmaktadır. O artık kendi evinde her an bütün
dünya ile birlikte yaşamakta, dünyanın gam ve gasvetini
sırtında hissetmektedir.
Ömründe hiç sinemaya gitm e diğ in i söyleyerek övünen
bazı m uhafazakâr ailelerde bile sinema (televizyon) evin baş
köşesine oturm uş bütü n haşmetiyle hükümranlığını sürdü
rüyor.
S üratli haber ulaşımı, sinir bozucu, gürültülü ışıklar,
sakin, düşünen, duyan insanı ortalıktan alıp götürüyor. Bu
ortam, m üstesna zekaların, b ü y ü k kafaların doğup
gelişm esini engelliyor.
Günümüz insanının büyük hacim li kitap şöyle dursun,
okumağa bile vakti yok. O, dinlemek ve seyretmekle avu
nuyor.
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El kitapları serimiz b e lli konuları,

m illî ve m anevî

değerlerim izi az-öz ve doğru bir m uhteva ile okuyucuya
sunma amacını taşımaktadır.
Çeşitli düşünürlerin kaleme aldığı 9 makaleden m ey
dana gelen bu kitap, serideki diğer kitaplardan ayrı b ir özellik
taşımaktadır. Bu makalelerde çeşitli konulara değişik
açılardan ışık tutulm akta, gelişme ve hamlenin ta kendisi
olan İslâm anlatılmaktadır.
Bu yayınlarımızla irfan hayatımıza az da olsa b ir hizm et
edebilirsek kendim izi bahtiyar sayarız. Yüce Mevtanın
yardımlarını dileriz.
T Ü R K İY E D İY A N E T VAKFI
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İSLAMDA
EĞ İTİM - AHLÂK MESELELERİ
ve TO PLU M KALKINMASI
•

M ustafa ÇAĞ RICI

İSLA M ’DA
İMAN İB A D ET V E A H LA K
A- İSLAM ’DA İMAN VE
İMAN ETMENİN GEREKLERİ
a) A llah’ın Varlığının D elilleri
« B ilim d en , s a n ’attan ve felsefed en y o k su n insan top
lulukları geçm işte var o lm u ştu r, şim d i d e vardır. Fakat
dinsiz b ir toplum k esinlikle m ev cu t olm am ıştır.» ( 1)

Çağımızın ünlü filozoflarından Henri Bergson’un bu
sözü, Dinler Tarihi araştırmacılarının vardıkları sonucun
özünü teşkil eder.
İlk insanlar din fikrine nereden vardılar? İlim adam 
ları bu konuda ortak bir görüşe varamamışlardır. Bu
durum bizi, kabul etmek zorunda kalacağımız ilmi bir
neticeye bağımlı olmaktan mahrum bırakmaktadır.
İslam aleminde özellikle Gazzâlî, Batı’da da özel
likle Kant’ın ısrarla belirttikleri gibi, bizim bilgi imkanımız
zaman ve mekanla sınırlıdır. Oysa Allah, zaman ve
mekandan münezzehtir. Şu halde, ilmin yegane metodu
olan tecrü b e ve m ü şa h ed e ile A llah’ın ne varlığını ne de
yokluğunu isbat etmek gücüne sahip değiliz. İşte insan
ların V a h y ’e ihtiyacı, en başta buradan ortaya çıkmakta
dır.
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Öte yandan biz, bilhassa XIX. Asrın koyu ilim cili
ğinden sıyrılmış olarak, ilme saygımız olmakla beraber,
her sahada son sözün ilme ait olmadığını biliyoruz.
Bugün artık inkarcı mütefekkirler dahi XIX. Asır ilim an
layışının serkeşliğini reddetmektedir. Nitekim bir İngiliz
ateist filozofu olan Bertrand Russel şöyle demektedir:
« G a rip d eğil m i? Sıra d an insan ilm e tam in a n m ışk en
lab oratua r adam ı inancını k a y b ed iy o r.» (2 ) Şu hade ilmi

kendi sahasının dışına taşırmak, doğrudan doğruya ilme
saygısızlıktır.
Şurası muhakkak ki, insan bildikleri ile yetinm e
mektedir. Onun kabul ettiği, benimsediği şeyler, sadece
ilmin isbatından geçmiş şeyler değildir. İnsan, bazı şey
leri de varlığını sezdiği, varlığına inandığı için kabul eder.
Onun, varlığını sezdiği ve inandığı şeyi kesinkes isbat
edememesi, kendisini inkara götürmez. Hatta çok
zaman, isbat edebildiğinden daha da ısrarlı ve kararlı
olarak kabul eder. Kur’ an-ı Kerim, kabulün bu şeklini
« G a y b ’a im an ■ ifadesi iie anlatmıştır.
İslam düşünürleri Allah’ın varlığını isbat için bazı
deliller gösterm işlerdir ki, bu delillerin belli başlılarını
gözden geçirmek yararlı olacaktır:
1- H udûs d elili: Alemde her şey sonradan var ol
muştur ve her şey sonludur, işte eşyayı var eden ve
onların varlığına son veren bir üstün kudret sahibi vardır
ki bu Allah’tır.
2 - İm k â n d e lili: Alemde her şey «mümkin»dir; yani
variığı zorunlu değildir. Var olabileceği gibi olmayabilirdi
de. Eşya yaraiılm azdan önce var olma ve olmam a ihti
mali eşit idi. Şu halde bu eşitliği bozan, varlığı y o k lu ğ a
tercih ed en , irade ve kudret sahibi bir Yaratıcı’nın var
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olması gereklidir ki bu, A llah’tır.
3- G âyelilik ve nizâm delili: İslâm düşünürleri,
alemde, daha fazlası düşünülmeyecek mükemmellikte
bir «nizâm » olduğunu kabul ederler. Alemdeki bu nizâ
mın tesadüfen gerçekleşmiş olduğunu kabul etmek gü
lünç bir iddia olur. Çünkü «nizâm» bir «gâye»dir. Tesa
düfte ga y en in y eri y o k tu r. Kâinâttaki her varlık, her olay
bize, tesadüfün kör gidişini değil, şuurlu ve iradeli bir
planın tatbikini göstermektedir. Şu halde bu plan ve
projeyi hazırlayan ve şâyânı hayret bir ustalıkla uygula
yan bir yaratıcı bulunmalıdır ki bu, Allah’tır.
4- H are k et delili: Alemde her «mevcûd» hareket
halindedir. Her hareket edenin bir hareket ettireni vardır.
Bir varlığı bir başka varlık, onu da bir başka varlık, onu da
bir başkası... hareket ettirir. Böylece, hareket eden ve
ettiren zinciri geriye doğru devam eder ve zarurî olarak
bir «tik H a rek et E ttirici» y e dayanır ki bu, A llah’tır.
5- İnayet delilleri: Alemde her varlık, kendi tabia
tına en uygun olana ulaşmak için bir Üstün G ıiç’ün ina
yetine iştiyak duyar. Şuursuz varlıklarda bu iştiyak,
mekanik olarak varlığın kendi özünde saklıdır; insanda
ise çok zaman bir dilek, bir duâ halinde dışa vurulur. İşte,
yaratılmışların, lütuf ve inâyetine iştiyak duyduğu bu
Üstün V arlık, Allah’tır.
6- Ekmel V arlık delili: Biz insanlar, zihnimizde,
zatı, sıfatları ve fiilleri ile bir « E n M ü k e m m e l V arlık»
varlık tasavvur ediyor, böyle bir varlığın mevcudiyetini
seziyoruz. Bu sezgi bir kuruntu olamaz. Kur’an-ı Kerim ’deki tabiri ile O, bir «Gayb»dır; yani elle tutulur, gözle
görülür bir varlık değildir. Ama yine de varlığını seziyo
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ruz. O ’na olan imanımız, her şeyden önce bu sezgiden
gelmektedir.
7Kabûl-ü âm m e delili: İnsanlar, yalnız biçim ba
kımından, bir takım duyu organlarına sahip olmak bakı
mından birbirine benzemezler. Bunun yanında bütün
insanlar düşünen bir akla, sezen ve inanan bir kalbe
sahiptirler. Bu sebeple A llah’ın varlığı hakkındaki sezgi
ve iman, -az önce de bahsedildiği gibi- bütün insanlarda
mevcuttur. Esasen bir kısım insanların Allah’ı şu veya bu
şekilde isimlendirmeleri, vasıflandırmaları ve yorum la
maları, bir yaratıcının var olduğu yönündeki genel ka
naati temelinden sarsmaz. Hatta, bir kısım düşünürler
daha da ileri giderek, inkarcıların dahi, ruhlarının derin
liklerinde A llah’ın var olduğu hakkında bir tasdik bulun
duğunu, ancak, O ’nu izah edememek, bunun sonunda
da şüphe ve tereddüde düşmek yüzünden, izah etm e
nin güçlüğü karşısında kolay yolu seçtiklerini savunur
lar. Nitekim, normal şartiar altında A llah’ın varlığı ile hiç
ilgilenmeyen, bir iman kaygısı taşımayan, hatta belki de
O ’nu inkar eden birçok kimseler, çok olağanüstü bir
faica ile karşı karşıya geldiklerinde, ölüm döşeğindeki
hastanın teslim iyetine benzer bir samimiyet, bir ciddiyet
ve bir itiraf halet-i ruhiyesi ile üstün bir G üç’e inanma,
sığınmak ve güvenme ihtiyacını duyarlar; çok derin
manalı bir samim iyetle O ’nun inayetini isterler. Kimi in
sanlar, her zaman inanmış ve kulluk etmiş olmanın ver
diği aşinalıkla, A llah’a olan dileklerini alenen sunarlar
ken, o ana kadar O ’nu inkâr etmiş, ya da iman kaygısı
taşımamış olanlar, bu durumlarının verdiği bir tür mah
cubiyetle dileklerini dışarıya vurmaktan sakınırlarsa da
kalb ve vicdanlarında O ’na yakarmaktan kendilerini
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alamazlar.
İnsanların, felaketler karşısında bir Üstün G üç’ü
aramaları, O ’ na sığınmaları üstün körü bir tem ennî de
ğildir; aksine, bir hükümdür; her güçlüğün üstesinden
gelecek, bize göre olmazı olur kılacak, kudreti sınır ta 
nımayan bir Ulu Varlık’ın mevcut olması gerektiğine
imandan gelen kesin bir hükümdür.
8Ahlâk delili: Allah’ın varlığına iman, ahlâk niza
mının tamamlayıcı bir unsurudur. Ünlü Alman filozofu
İmmanuel Kant’ın açıkça gösterdiği gibi ahlâkî hayata
iman, zarurî olarak A llah’ın varlığına inanmayı gerektirir.
(3)

İnsanlık hayatını hayvani yaşayıştan ayıran temel
faktörlerden biri ahlâktır. Çünkü hayvan sadece duygu
ları, içgüdüleri ve ihtirasları ile hareket eder. İnsan ise bu
yönden hayvana benzer. Bu bakımdan, sırf duygularının
istekleri yönünde yaşayan insanların, ahlâkçılara göre,
hayvanlardan farkı yoktur. Çünkü genel olarak ahlâkın
bizden istediği her vazife bir külfettir ve mutluluğu, raha
tı, hazzı ve zevki arayan duygularımız vazifeden hoş
lanmaz. Ama insanlık için vazife, aklın ve vicdanın vaz
geçilmez emridir.
Ahlâk kanunu, yerine göre duygularımıza karşı
koymak pahasına, mutsuz olmak, elem ve ızdırap çek
mek, hatta bazen hayatımızı feda etmek pahasına vazi
femizi yapmamızı emreder. Nitekim, peygamberler
başta olmak üzere hemen bütün ahlâk kahramanları
vazife uğruna çile çekmişler, ağır sıkıntılara katlanmış
lardır. Öte yandan, nice faziletsiz insanlar da vardır ki,
nimetlere boğulmuşlar, gerçekte hak etmedikleri halde
ilgi ve takdir toplamışlardır.
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Şüphesiz, faziletli insan bu dünyada vazifesini ye
rine getirmek uğruna çile çekmiş olsa bile, onun, göre
vini yerine getirmekten duyduğu vicdan huzuru, kötüle
rin elde ettikleri maddi imkanlarla, geçici huzur ve rahat
lıkla mukayese edilemeyecek kadar kıymetlidir. Öte
yandan, faziletsiz insanlar, insani ve ahlâkî görevlerini
yerine getirmekten kaçınanlar, öyle sanıyoruz ki, ger
çekte hak etmedikleri halde elde ettikleri birçok imkan
lara rağmen, kendi vicdanlarının huzursuzluğu ile bed
baht duruma düşmekten kurtulamazlar. Ayrıca, kötüle
rin, daha bu dünyada kötülüklerinin cezasını çektikleri,
ilahi adaletin, daha bu dünyada kendilerini yakaladığı
çokça görülmüştür.
Şüphesiz, adaletin icrası bu dünyada olmuş bitmiş
değildir. Öyle ise, faziletli insanın, hak ettiği saadete en
mükemmel şekliyle ulaşacağı, faziletsiz insanın ise,
müstehak olduğu betbahtlığı, hatalarına denk bir şekilde
çekeceği bir başka alem olmalıdır; o aleme geçiş için ve
kendini bekleyen saadet veya bedbahtlığa ulaşmak için
ruh ölümsüz olmalıdır; nihayet, fazilet ile saadeti en
mükemmel şekliyle birleştirecek, böylece hayr-ı âlâ’yı
(en yüksek iyi’yi) gerçekleştirecek bir Üstün ve Adil Kud
ret bulunmalıdır ki bu, Allah’tır.
Allah’a inanılmadığı takdirde ahlâk kanunlarının
bize yüklediği külfetlere katlanmanın hiç bir anlamı kal
maz. O zaman ahlâk, fazilet olmaktan çıkar ve bir
hesap-kitap işi olur. Bu durumda insan, ahlâkî bir emir ile
karşı karşıya kalınca, önce bu işin kendisine ne getirip
ne götürdüğünü düşünür. Oysa böyle bir hesap kaygısı
bencillikten başka bir şey değildir. Ahlâk ise bizi, aksine,
fedakarlığa, şefkate, sevgiye, karşılık beklemeden yar
13

dıma çağırır. İnanan insan, karşılık beklenmeden ver
mesini bilir. Çünkü iyiliğin bu olduğunu, çünkü inandığı
A llah’ın karşılık beklemeden verdiğini ve işte inandığı
A llah’ın s ırf iyi olduğunu düşünür. Böylece inanan
insan, iyilikte ilahi bir kutsallık görür ve ona aşkla yönelir.
Aşkta bencilliğin yeri yoktur. Şu halde inanan insan
bencil olamaz. Çünkü o ideal olarak iyiliği seçmiştir.
Herşeyi maddenin basitliğine icra eden her türlü
materyalizmde aşkla yönelip bağlanılacak hiçbir şey
kalmamıştır. Burada artık ahlâk kanunları, ahlâk değer
leri her türlü kutsallığını yitirmiştir; çünkü bu kanunlarda
ve bu değerlerde, kendisine saygı gösterilmesini sağla
yan hiçbir manevi muhteva kalmamıştır.
XIX. Yüzyıl Fransa’sında başlayan ve kısa za
manda önce Batı toplumlarını saran, arkasından da
dünyanın başka yerlerine uzanan inkarcılık cereyanları
nın sefil birtelkini olan ve insanların ruh asaletini bayağı
laştıran «elinin tuttuğu ve gözünün gördüğü dışında her
şeyi inkar etmek» şeklindeki fikir tenbelljği ve iman yok
sulluğu, kısa zamanda toplumlar için büyük bir ahlâk
bunalımını beraberinde getirdi. Bugün hâlâ pek çok top
lumlar bu bunalımların acısını en şiddetli bir şekilde
çekmektedir. Asrımızda, imansızlığın ferdi ruhlarda or
taya çıkardığı sarsıntı ve çalkantıların, insanlığın prob
lemlerinin temel sebebi olduğu, her akl-ı selimin kabul
ettiği bir gerçektir.
b) B encillik ve M addecilik Karşısında
İm an Şuuru
İslâm düşünürleri insanın çift kutuplu varlık oldu
ğunu söylerler. Bu düşünceye göre insan, ruhî-m anevî
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yönü ile meleklere; bedeni ve duygusal yönü ile de
hayvanlara benzer. Yani biz insanlar ne melekler kadar
kötülükten habersisiz, ne de hayvanlar kadar iyilik ve
kötülüğün dışındayız. Gerçekten melekler sırf akıl ve ruh
varlığıdırlar. Onlarda şehvet ve öfke gibi aşağı duygu ve
ihtiraslar yoktur. Kötülük kapısı kendilerine kapalı oldu
ğundan sadece iyilik yapar, itaat ederler. Hayvanlar ise
yalnızca arzu ve ihtiraslar varlığı olduklarından onlarda
da iyilik ve kötülük şuuru yoktur. İnsana gelince, o, bir
yandan akıl, irade, vicdan, ruh ve kalb dediğimiz üstün
kabiliyetleri, diğer yandan da şehvet, öfke, arzu ve ihti
raslardan oluşan duygusal kabiliyetleri birlikte taşıyan
tezadlar varlığıdır. İşte insandaki ahlâkî hayat bu üstün
kabiliyetlerle aşağı kabiliyetlerin çatışmasından doğ
maktadır. İnsan topluluklarını sü rü olmaktan kurtarıp
cem iyet yapan da, hayvani duyguların akıl, irade, vicdan
gibi üstün kabiliyetlerin kontrolü altında tutulması ile
gerçekleşir.
Vahye dayanan dinler ve onların insanlığa sunduğu
tebliğler hakkında da az çok mâlumat sahibi olanlar
bilirler ki, bütün bu dinlerin mesajlarının vaz geçilmez
hedefi, insanlığı sürü hayatından mükemmel bir cemiyet
hayatına geçirmektir. Bütün peygamberlerin birer ahlâk
kah ra m a n ı olduğunu savunan düşünürlere hak vermek
gerekir. Nitekim Dinler Tarihi şimdiye kadar zalim, gad
dar, bozguncu ve merhametsiz bir peygamberden ke
sinlikle bahsetmemiştir. Şunu da belirtelim ki, bildiğimiz
kadarıyla peygamberler daha çok içtimai düzeni bozul
muş, ahlâkî hayatı tefessüh etmiş toplum larda zuhur
etmiştir. Ayrıca, şüphe götürm ez bir hakikat de şu ki,
insanlık tarihi boyunca dini hayatın gevşemesi ile içtimai
15

hayatın bozulması ve ahlâkî disiplinin zayıflaması ara
sında sıkı bir münasebet vardır.
Bütün ilahi dinlerin -farklı ölçülerde de olsa-ortak bir
tavırla karşı çıktıkları iki temel beşeri tutku vardır: B en c il
lik v e m a dd ecilik . Çünkü, bencilliğin kaçınılmaz sonucu
zulüm ve bozgunculuktur. Öte yandan gerek düşünce
siyle, gerekse davranışlarıyla maddenin üstünde bir
değer, bir gerçek tanımayanlar, kaçınılmaz olarak, içti
mai nizamın temel taşı olan ahlâkî değerleri, ya açıktan
açığa veya dolaylı olarak inkâr ederler. Çünkü ahlâki
değerler kutsal kabul edildiği sürece saygı görürler.
Maddi menfaatlara ulaşma ihtirası bu değerlere saygıyı
ortadan kaldırır ya da en azından, bu ihtiraslarla yüklü
insanlar yüksek değerleri, menfaatları ile çatışmadığı ve
işlerine yaradığı sürece kabul ederler. Bu insanlar akıllı
ve zeki olabilirler. Fakat -bir Batı’lı yazarın dediği gibi«salt akla yer verildiği, bilhassa faydacılığa çok müte
mayil olunduğu devirlerde saygı duygusu kalmaz.» (4)
Oysa saygı, ahlâkî ve içtimai dirlik ve düzenliğin sağ
lanmasının temel şartıdır.
Dinler Tarihi araştırmaları açık seçik göstermiştir ki,
insanlarda saygı hissini din ve Allah şuuru uyandırmıştır.
Bu şuurun kitlelere yayılması, saygının ma’şeri bir
duygu halini almasını ve böylece bencil arzulardan, kişi
sel çıkarlardan fedakarlık uğruna ahlâkî ve içtimai düze
nin gerçekleşmesini sağlamıştır.
Ancak, özellikle XIX. Asır Batı toplumlarında din ve
Allah şuuruna karşı şiddetli bir şekilde tahrip faaliyetle
rine girişildi. Bu-faaliyet o zamana kadar kutsal ve saygı
değer olarak kabul edilen bütün yüksek kıymetlere karşı
açılmış bir savaş noktasına kadar götürüldü. Bu yüzden
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de, kutsallık damgası taşıyan, saygı duyulan ve insanlık
tarihi boyunca vicdanlardan süzüle süzüle o vakte kadar
gelen kıymetler bırakılarak, maddi menfaat ve bedeni
haz sağlayan değerler baş köşeye oturtuldu.
Faydacı nazariyeler, günümüz Batı toplumlarının
sosyal, ekonomik ve ahlâkî yapısının temelini oluşturur.
Bugün pek çok kusurları olduğu herkesçe kabul edilen
iki dünya görüşü, yani kapitalizm ve komünizm, büyük
ölçüde bu nazariyelerin farklı yorum ve uygulamaların
dan başka bir şey değildir; temelinde faydacı oldukları
için de maddecidirler.
Şurası muhakkak ki, «kutsal»a saygısını yitirmiş
olan insan tabiatı -J.J. Rousseau’nun göklere çıkardığı
bu tabiat-, doymak bilmeyen ihtiraslarla yüklüdür. Sırf
bu yönüyle insan, artık gerçek anlamıyla «insan» değil
dir.
İslâm düşünürlerinin deyimi ile «hayvani nefis»
bütün ihtirasları ve iştihaları ile insanın içinde uyumakta
idi. İşte, din hayatındaki zayıflama ile birlikte teknik im
kanların baş döndürücü bir sür’atle gelişmesi, bu uyu
yan nefsi uyandırmakla kalmayıp iştihasını daha da art
tırmıştır. Böylece, insanın ruh-beden dengesinin, beden
ve onun arzu ve ihtirasları lehine bozulması, gerek fert
lerin kendi varlık yapılarında, gerekse İçtimaî yapılarda
ciddi buhranlara ve çalkantılara yol açmıştır. Bir çok
çağdaş düşünürleri, ahlâkçıları, eğitimcileri, din adam la
rını ve yöneticileri, hatta zaman zaman kitleleri kara kara
düşündüren terör hareketleri, isyanlar, ihtilâller, uyuştu
rucu madde salgını, uluslararası kaçakçılar ve cinayet
şebekeleri, milletlerin kaderini etkileyecek boyutlara
kadar varan rüşvet skandalları, haksız kazanç yolları,
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aşırı seks düşkünlüğü ve cinsiyet sapıklığı, beyaz kadın
ticareti, israf-açlık tezadı, silahlanma yarışı., hep «kut
s a lc ı saygı tanımayan maddeci ve bencil bir dünya
görüşünün zaruri sonuçlarıdır.
Kötülüklerin temelini insan nefsinin bencil istek ve
ihtiraslarında gören Kur’an-ı Kerim, inkarcılar için «kötü
arzularını tanrılaştıranlar» tabirini kullanmış,(5) Allah
inancını ahlâk ve faziletin, hak ve adaletin, sulh ve sükû
nun teminatı kabul etmiş ve bu sebeple Allah’a iman
etmeyi, bütün insanlara ilk ve temel insanlık vazifesi
olarak yüklemiştir.
c) İslam ’da Allah İnancı
« D e k i: O A lla h tektir. O, b ü tü n varlıkların k e n d i
sin e sığındığı A lla h ’tır. N e d o ğ u rm u ş , n e d e d o ğ ru lm u ştur. H içb ir varlık O ’n u n d en g i d eğ ild ir.» ( 6 )
« G ö k le r ve y e rd e n e varsa A lla h ’ı tesbih ed er. O,
izzet ve h ik m et sa h ibid ir. G ö k lerin ve y erin hakim iyeti
O ’na aittir. O, yaşatır ve ö ld ü rü r. O ’n u n h e r şey e g ü c ü
yeter. İlk ve so n , za h ir ve batın O ’d u r. O, h e r şeyi h a k 
kıyla bilir.» (7 )
« A lla h ’ın zatından başka h e r şey y o k o lu cu d u r.» (i)
«A lla h h e r şeyin yaratıcısıdır.» (9 )
« D o ğ u da Batı da A lla h ’ın d ır.» ( 10)
«B ilin k i A lla h h e r şeyi k uşatm ıştır.»(n)
«K u lla rım sana b e n i s o rd u k la rın d a (sö y le o n la ra )
b en g erçek ten y a k ın ım . B a n a dua ettiğinde dua ed en in
niyazına karşılık veririm . Ş u h a ld e insanlar, d o ğ ru lu ğ a
ulaşm ayı u m u y o rla rsa b e n d e n dilekte b u lu n su n la r ve
bana inan sın la r.» ( 12)
«O , h e r an yaratm a h a lin d ed ir.»

( 13)

« O ’n u n a y n en b en z eri olan h içb ir şey y o k tu r.» ( 14)
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