
D in M askeli Allah Düşm anlığı

ŞİRK
ve

Şirke Tepkinin Felsefeleşmesi: 
DEİZM

Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 
kurucu dekanı

2. BASKI

(ûfeÇğeni 'boyut
İSTANBUL-2013



Yeni Boyut: 53 
Birinci Basım: Ocak 2013

İrtibat:
Telf. 0216 469 40 76-77 
Faks: 0216 469 40 78

ISBN
978-975-6779-66-8

Editör.
Dr. Mustafa Tahir ÖZTÜRK

Kapak:
Serap ERKUL

Baskı:
Ege Basım
0.216 472 84 01



“Onların çoğu, müşrikler durumuna düşmüş olma 
hali dışında Allah'a iman etmez.”

Yusuf, 106

“İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah’ın beri
sinden yedek ilahlar edinirler de onları Allah’ı sev
miş gibi severler. ”

Bakara, 165

“Ey iman edenler! Müşrikler bir pisliktir!”
Tevbe, 28

“Ümmetim adına en çok korktuğum şey, gizli/ sin
si/maskeli şirktir.”

Hz. Muhammed

“Şirk, gece karanlığında siyah kaftanın siyah tüy
leri arasında yürüyen karıncanın sessizliği içinde 
yol alır.”

Hz. Muhammed

“Emevîler’in İslam’a yaptıkları kötülük tevhidin 
tanıtılmasına engel olmak değildi; onların İslam’a 
yaptıkları kötülük, şirkin tanınmasını engelleme
leri id i”

İmam Cafer Sadık



PROF. DR. YAŞAR NURİ OZTURK
(İlahiyatçı, hukukçu, siyasetçi)

Time Dergisi’nin gerçekleştirdiği ‘20. Yüzyılın En Önemli Kişileri’ 
(The Most Important People of 20th. Century) anketinin ‘En 
Önemli Bilim Adamları ve Islahatçılar’ (The Most Important 
Scientists and Healers) listesinde, dünya kamuoyunca belir
lenmiş yüz ismin ilk onu arasında yer alan Yaşar Nuri Öztürk, 
1951 yılında Trabzon’da doğdu. İlk Arapça, Farsça eğitimini, 
aynı zamanda en büyük hocası olan babasından aldı. Lisans eği
timini hukuk ve ilahiyatta, master ve doktora eğitimini İslam 
felsefesi dalında tamamladı. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 
üniversiteye intisap etti.

Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl 
görev yaptı. ABD-New York’ta (The Theological Seminary of 
Barrytown) bir yıl misafir profesör olarak ‘İslam Düşüncesi’ ders
leri okuttu.

Türkiye, ABD, Rusya, Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar’da 
İslam düşüncesi, insan ve insan haklan konularında birçokkon- 
ferans verdi.

‘Kur’an’m Yorum Katılmamış İlk Türkçe Çevirisi’ni yapan bilim 
adamı olarak da anılır. 1993-2011 yıllan arasında üç yüzü aşkın 
baskı yapan bu çeviri, ‘Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Çok 
Baskı Yapan Kitabı’ sayılmaktadır.

‘İslam-Batı İlişkileri ve Bunun KEİ Ülkelerindeki Yansımaları’ 
(Chelovecheskiy Faktör: Obschestvo i Vlast, 2004-4), ‘İslam 
ve Avrupa’ (Die Zeit, 20 Şubat 2003), ‘İslam ve Demokrasi’ 
[Desperately Seeking Europe, London, (Archetype Publications), 
2003, page, 198-210; Europa Leidenschaftlich Gesucht, München- 
Zürich, (PipeF Verlag), 2003, seite: 210-224] gibi uzun maka
leleri ile, İslam, Batı, Laiklik konularındaki uzun röportajları 
[örnek olarak'bakınız, al-Ahram (Weekly), 1-7 February, 2001] 
Batı’da ve İslam dünyasında derin yankılar yapmıştır.

Türkçe, Almanca, İngilizce ve Farsça basılan eserlerinin sayısı 
elliyi aşkındır.

Öztürk’ün düşünce dünyası, değişik üniversitelerde yapılan 
Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca tezlerle incelendi.
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GİRİŞ: 
GİZLİ ŞİRK İSLAM DÜNYASINI NASIL MAHVETTİ?

Bu eser, Kur’an’ın insanlığa tanıtmak istediği temel bela
lardan biri olan şirki, Arap-Emevî ambargosunu yıkarak 
Kur’an’da verildiği şekliyle tanıtan ilk eserdir. Ne demek 
istediğimizi açıklayalım:

Dinin şemsiyesine sığınarak bir ‘rabler hegemonyası’ kurup 
kutsala hürmet adı altında örtülü şirke gidilmesi, Kur’an’m 
dikkat çektiği en büyük tehlikedir.

Kur’an bize gösteriyor ki, bu günahın failleri daima din 
temsilcileri olmuştur. İlahî kitap, yüzlerce ayetinde, doğ
rudan veya dolaylı, bu din temsilcilerinden, üzerine basa 
basa yakınmaktadır. Kur’an bilmektedir ki, peygamberler 
mirası, rabler hegemonyasıyla içinden çürütülmüş ve fatu
rası Allah’a kesilen din, bazı devir ve zeminlerde şeytana 
ve karanlığa hizmet eden bir tahrip kurumuna dönüştü
rülmüştür.

Kur’an idrak ve irfanının en büyük temsilcilerinden biri 
olan Peygamber torunu İmam Cafer Sadık (ölm. 148/765) 
tarih önünde şu muhteşem tespiti yapmıştır:

“Emevîler’in İslam’a yaptıkları kötülük, tevhidin tanıtılma
sına engel olmak değildi; onlann İslam’a yaptıkları kötülük, 
şirkin tanınmasını engellemeleri idi.”

Bu engelleme, Emevîci din uleması tarafından kitaplara ge



çirilip dokunulmaz kılınmış ve böylece, müslüman kitle
ler, asırlardır şirki, Kur’an’ın tanıttığı şekliyle tanımaktan 
mahrum bırakılmıştır. Şirk tanınmayınca tevhit tanınama- 
mış, tevhit tanınmayınca da şirk, İslam camiasını kuşat
mıştır. Şirkin kuşatm asına uğramış bir kitlenin iflahının 
mümkün olmadığı, böyle bir kitlenin ürettiği hiçbir değe
rin işe yaramayacağı ise Kur’an’ın açık beyanları arasın
dadır.

İşte, İslam dünyasının asırlardır hüsrandan hüsrana sü
rüklenmesinin gerçek sebebi burada yatıyor.

İslam dünyasına bir bakalım. Kur’an, “Yemin olsun, mü
minler kurtulmuştur” (Mü’minûn, 1) demesine rağmen 
manzara, bir Batılı istatistiğin şu verilerinde belirginleşen 
dehşet verici görüntüden ibaret:

Müslümanların perişan olduğu ülkeler: Filistin, Afganistan, 
Libya, Irak, Yemen, Suriye.

Müslümanların mutsuz olduğu ülkeler: Cezayir, Mısır, 
Fas, Tunus, İran, Pakistan, Özbekistan, Türkistan, Türk
menistan, Azarbaycan, Lübnan, Suudî Arabistan.

Müslümanların mutlu ve keyifli olduğu ülkeler: Avustralya, 
Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Ame
rika, Norveç, Hollanda, Danimarka.

Yani, müslümanlar, müslüman ülkelerin tüm ünde perişan 
veya mutsuz, müslüman olmayan ülkelerin tüm ünde m ut
lu ve keyifli.

Türkiye, müslüman dünyada bir istisna idi. Neden? 
Petrolü, parası olduğundan mı? Hayır! Tam aksine, pet
rol ve para, o mutsuz müslüman ülkelerin elinde. Türkiye, 
Atatürk ışığı ve Cumhuriyet devrimlerinin getirdiği ay
dınlık ve akılcılık sayesinde farklı idi. Batı bunu gördü ve 
A tatürk’e düşmanlığı din sanan alçak ve aptalları yanma 
alıp Cumhuriyet’in ve A tatürk mirasının altını oyarak

12 ŞİRK
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Türkiye’yi bir istisna olmaktan çıkardı. Şimdi Türkiye’yi 
de en azından ‘m utsuz’ ülkeler arasına koymamız gereki
yor. Böyle giderse bir süre sonra Türkiye ‘perişan ülkeler’ 
listesine girecektir.

Şu şaşırtıcı gerçeği de unutmayalım: Müslümanların it
ham, hatta hakaret ettikleri ülkelerin tümü, topraklarında 
mutlu oldukları ülkeler. O ülkeleri kâfirlikle, kötülükle, 
cehennemlik olmakla suçluyor, bununla da yetinmeyip 
onları hidayete erdirmek istediklerini iddia ediyorlar. “Bu 
tavır; akla, vicdana, insanlığa uygun mu, yakışıyor m u?” 
diye soran yok. Bu tavır gösteriyor ki, müslümanlar m ut
suz ve perişan olmaya ilaveten, yakın bir gelecekte mutlu 
ve huzurlu bir yapıya ulaşmak liyakatinden de yoksun bu
lunuyorlar.

Bu akıl almaz hüsran ve perişanlığın sebebi ne? Cevabı 
biz, aklın, Kur’an’m ve tarihin verilerinde bulduk. Sebep 
kısaca şu: ‘D in’ perdesi altında maskeli bir şirkin hayata 
ve ruhlara egemen olması.

Elinizdeki eser, işte bu meseleyi, bu paradoksu akıl, din ve 
tarih zeminlerinde tahlil ediyor. Başka bir deyimle, eliniz
deki eser, dinî, felsefî ve tarihî tahliller yapan, bu tahliller
den sonuçlar çıkaran bir eserdir.

Şirk konusunda, bugünün Emevî takipçisi siyaset dincile
rinin yolu Emevîlerin yoluyla aynıdır. Onlar da, bir yandan 
yüzbinlerle ifade edilen camilerle, Kur’an kurslarıyla tev
hidi anlatırken öte yandan en azılı Kelimei Şehadet düş
manı emperyalistlerle işbirliği yaparak şirkin tanınmasına 
giden tüm yollan tıkamaktadırlar. Böylece hem müslü- 
manlan memnun ediyorlar hem de İslam’ın düşmanlarını. 
Bu eser, bu karanlık kaderi kıran ve İmam Cafer Sadık’vn 
hasretine yüzyıllar sonrasında cevap getiren ilk eserdir. 
Eseri, bu şuurla müslüman kitlelerin vicdan ve idrakine 
sunuyor, böyle müstesna bir görevin icrasını bana nasip 
ettiği için Cenabı Hakk’a sonsuz şükürler ediyorum.
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Ve şu gerçeklerin de altını çizmek istiyorum:

İnsanoğlu için her devirde, gerçeği kabul etmek, gerçe
ği bulmaktan zor olmuştur. Çünkü gerçek bulunduktan 
sonra onun istismarı süreci başlıyor ve bu süreç gerçeğe 
onlarca, bazen yüzlerce sahte kimlik yapıştırıyor. Bunun 
ifade edebileceği zorunlu anlam şudur: Gerçek bulunana 
kadar bir çile lazımsa bulunan gerçeği asliyeti ile korumak 
için bin çileye ihtiyaç vardır.

Şirk, tevhit dininin yozlaştınldığı anda ortaya çıkan dinin 
adıdır.

Bir tevhit dininde yani semavî dinlerin herhangi birinde 
vücut bulan bir yozlaşma o dini tartışmasız biçimde şirke 
bulaştırır. Bu bulaştırma kısmen olabilir, tamamen olabi
lir. O ayrı meseledir. Tartışmasız olan şudur: Yozlaşan tev
hit dininin yeni kimliği tek olacaktır: Şirk.

Bütün semavî dinlerin akıbeti bu olmuştur. Olmasaydı, 
art arda peygamberler gönderilmezdi.

Hz. Muhammed’in Son Peygamber oluşu, onun en büyük 
mucizesi olan Kur’an’m tahrif ve yozlaştırmalardan ko
runmuş olmasındandır. Eğer Kur’an, eski tanrısal kitaplar 
gibi tahrif ve yozlaşmaya uğramış olsaydı Hz. Muhammed 
Son Peygamber olmayacaktı. Allah’ın peygamberler ve din
ler tarihiyle ilgili yasalarının işleyişi bunu gösteriyor. O 
halde, şirksiz, şüphesiz, Allah’a özgülenmiş bir tevhit dini 
isteyenlerin sığınacağı, yararlanacağı tek kaynak ve kudret 
Kur’an’dır. Kur’an’ı bu iman ve şuurla okuyanlar, her oku
yuşta, âdeta yeni bir peygamberin tevhit dinindeki yoz
laşmalardan birkaçını düzelttiğine tanık olmuş gibi mutlu 
olacaklardır.

Artık insanlığın din adına Kur’an’dan başka gidecek bir 
yeri, başvuracak bir kaynağı kalmamıştır. Kur’an’dan na
sip yoksa varılacak sonuç şu iki felaketten biri olmaktadır:
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1. Şirk, yani yedek ilahları olan din,
2. Ateizm yani Tann’nm tümden inkâr edilmesi.

Şirk, Kur’an’ın gösterdiği şekliyle tanınmadıkça İslam’ı 
Kur’an’m gösterdiği şekliyle anlamak mümkün olmaz.

Müslüman dünya, şirki tanımıyor; tanım a yönündeki tüm  
gayretleri sonuçsuz bırakılıyor. Çünkü şirkin mahiyeti an
laşıldığında, müslüman dünyaya ‘İslam’ adı altında yaşa
tılan dinin gerçek İslam olmadığı ortaya çıkacaktır. Böyle 
bir olgu, dünyadaki bütün çıkar dengelerini sarsar. İşte bu
nun içindir ki, saltanatları ‘güdümlü bir İslam’ın varlığına 
uyarlanmış olanlar, şirkin tanınmaması için her türlü oyu
nu oynuyorlar. ‘Siyasal İslam’, ‘İslam Üzerinden Terörizm’ 
ve nihayet ‘Ilımlı İslam’ bu oyunlardan bazılarıdır.

Şirke isyan etmeyen bir benlik, tevhidin dostu ve mümini ola
maz. İstediği kadar ‘Allah, Allah’ diye bağırsın, istediği kadar 
namaz kılıp oruç tutsun, istediği kadar ikiyüz metreye bir 
cami yaptırsın. O nun içindir ki şirkin iyiden iyiye irdelen
mesi, sinip saklanmasına en küçük bir imkân bırakılma
ması gerekir. Hz. Muhammed, şirkin kendini saklama ve 
insanı aldatma karakterine şu ibret dolu sözüyle dikkat 
çekmektedir:

“Şirk, gece karanlığında siyah kaftanın siyah tüyleri arasında 
yürüyen karıncanın sessizliği içinde yol alır.”

Şirki tanım a seferberliği, Kur’an müminlerinin en hayatî, 
en büyük ve en zorlu seferberliği olmalıdır. Eğer olmuyor
sa ne Kur’an mümininden ne de Kur’an dininden söz ede
biliriz.

Şirk, en kolay yayılan musibettir. Neden böylesine kolay 
yayılıyor? Kur’an’a göre, yayılmayı kolaylaştıran, şirk çev
relerinin dünyalık nimetlere bol bol sahip bulunmaları ve 
dinleri olan açık veya örtülü şirki yaymada bu nimetlerden 
yararlanmalarıdır.
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Yedek ilahların dünyalık dağıtarak başarılı olduklarını, 
bizzat Cenabı H akk’a yönelik bir sitem ifadesiyle şöyle 
söyletiyor Kur’an:

“Derler ki, ‘Tespih ederiz seni; senin beri tarafından ̂ vliya 
edinmemiz bize yaraşmazdı. Ama sen onları ve atalarını öy
lesine nimetlendirdin ki, zikiri/Kur’an’ı unuttular ve helâke 
giden bir topluluk oldular.” (Furkan, 18)

Kullanılan tabir ‘nimetlendirme’dir. Bütün dünyalıkları 
içerir. Paradan kadına kadar...

Nimetlendirilenler ister şirke öncülük eden şeytan evliyası 
olsun ister onların ardı sıra giden sürüleşmiş halk, fark et
mez. İki halde de, bu çevrelerde esas belirleyici rolü nimet 
ve çıkar oynamaktadır. Şirkin en yıkıcısına açıklık getiren 
Mâûn suresinin, mesaj vermeye kamu hak ve imkânlarına 
tasalluttan başlaması sebepsiz değildir.

Elinizdeki eserin adındaki sarsıcı tabir olan ‘Allah düşman
lığı’, Tevbe suresinin 114. ayetinden alınmıştır. O ayet, Hz. 
İbrahim’in müşrik babası münasebetiyle, şirkin bir Allah düş
manlığı olduğunu hükme bağlamaktadır.

Eser, 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de şirkin ma
hiyeti ve boyutları, İkinci Bölüm’de şirkin türleri, Üçüncü 
Bölüm’de şirkin en yıkıcı şekli olan riyakârlık incelenmiş
tir. Dördüncü Bölüm, din sınıfının ürettiği şirke bîr tepki 
olan deizmin Kur’an penceresinden tahliline ayrılmıştır.

İslam düşünce tarihinde beklenen bir devrimi gerçekleşti
receğine inandığımız eserin halkımıza ve insanlığa hayır
lar ve aydınlıklar getirmesini temenni ediyorum.

Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK 
İstanbul, 2013



Birinci Bölüm

ŞİRKİN MAHİYETİ VE BOYUTLARI





EN BÜYÜK DÜŞMANI TANIMAK

Kur’an’m tek düşmanı zulüm, en büyük düşmanı ise zul
mün en kötü görünümü olan şirktir. Gerçek bir Kur’an mü
mini baş düşmanını ararken bir tek soruya odaklanacaktır:

“Şirk, özellikle maskeli şirk nerededir?”

Kur’an mümininin en büyük düşmanı, hayatın her alanın
da, hatta bir mabedin içinde karşısına dikilebilir. Emevî 
ajanlığını imamlık maskesiyle saklayan birçok cami imamı 
temelde katıksız birer müşrikti. Bunun içindir ki, sahabe 
ve tâbiûn nesli, Emevî camilerinde namaz kılmamayı yeğ
lemiştir. Çünkü Kur’an’ın temel düşmanına yardakçılık 
yapanların arkasında tevhidin temel ibadetlerinden biri 
olan namazı kılmak en hafif ifadeyle gaflet ve dalâlettir.

Bir inanç kitlesinin, en büyük düşmanını tanımaması ka
dar büyük bir hüsranı olamaz. İslam dünyası işte bu hüs
ranın tam ortasında debelenmekledir. Çünkü İslam dün
yası şirki tanımamakta, tanımak gibi bir kaygı da taşıma
maktadır.

Şunu unutmamalıyız: İslam’ı en taze çağında zehirleyip 
bir saltanat ideolojisine dönüştüren Emevî krallığının, 
tevhidin anlatılmasına ne derece izin verdiğini tartışabi
liriz ama şirkin tanınmasına asla izin vermediğinden emi
niz. Onlar bilmekte idiler ki tüm  kavramlarını zıtlık ilkesi 
üzerine oturtan ve anlatmak istediği her şeyi o ilkeyi esas 
alarak anlatan Kur’an’m ruhu olan tevhidin gereğince
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kavranması için onun zıddı olan şirkin çok iyi bilinmesi 
kaçınılmazdır. Ve Emevî, İslam’ı rahat sömürebilmek için, 
işte bu kaçınılmazın tanınmasını engellemiştir. O engelle
menin açtığı kahırlı ve karanlık süreç, ne yazık ki asırlar
dır devam ediyor. İslam dünyası bugün de şirki gereğince 
tanımıyor. Böyle olunca da tevhidi tam kavrayıp hayata 
geçiremiyor. Ve ‘din’ adı altında yarı müşrik bir dini yaşı
yor, yaşatıyor.

Nedir Kur’an’m temel düşmanı olan şirk? Ve nedir bu te
mel düşmanın araçları, destekleri, taşıyıcıları, yoldaşları, 
iddiaları, arzu ve amaçları?

Şirk ve şirket, ortaklık demektir. Aynı kökten gelen şerîk 
ise ortak demektir. Kur’an, bu şerîk sözcüğünün çoğulu 
olan şürekâ kelimesini Allah’a ortak koşulanlar anlamın
da defalarca kullanmaktadır. Şirke bulaşana müşrik denir. 
İslam fıkhının anıt isimlerinden biri olan İbnül Kayyım el- 
Cevziyye (ölm. 751/1350), müşrik tipi şöyle tanımlamıştır:

“Müşrik, tanrısal niteliklerde, yaratılmışı Yaratan’a benzeten 
kişidir.” (İbnül Kayyım, ed-Dâu ve’d-Devâ’, 241)

Kur’an’m bir numaralı düşmanı, hatta tek düşmanı şirktir.

“Şirk, gerçekten çok büyük bir zulümdür.” (Lukman, 13)

Şirk, bütün zulümlerin anasıdır. Şirk, sürekli zulüm ve kaos 
üreten lanetli bir doğurgandır. Allah’a karşı en büyük iha
net ve kahpelik de şirktir. Allah, günahları affedeceğini 
yüzlerce kez tekrarlayarak, şirk dışındaki sürçmelerin 
(küfür de dahil) affedilebileceğini söyleyip İslam dini dı
şında kalanlara da ümit ve ufuk açtığı halde söz şirke gel
diğinde, tavrını birden değiştirmektedir:

“Hakikat şu ki, Allah, kendisine ortak koşulmasını/şirki af
fetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği 
kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sa
pıklığa dalıp gitmiştir.” (Nisa, 48, 116)
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Varlık ve oluşu tanımada temel ilke zıtlıktır. Din de zıtlık 
ilkesiyle tanınır. Kur’an dininde bu ilke tevhit-şirk pola- 
ritesi halinde işler. Bunun en çarpıcı görünümü tevhidin 
formül cümlesi olan Kelimei Tevhit’te dikkat çeker:

“La ilahe illellah: Allah’tan başka ilah yok; sadece Allah var!”

Bu formülün kelime kelime çevirisi şudur: Hiçbir ilah yok, 
sadece Allah var. Dikkat edilirse formülde öncelikle sahte 
ilahlar siliniyor, onun ardından gerçek Tanrı öne çıkarı
lıyor. Yani ‘olması gereken’ gösterilmeden önce ‘olmama
sı gereken’ tanıtılıyor. Biraz şairane ifade edersek, ‘İllellah 
sarayı’nın kapısı açılmadan önce ‘la’ (yok) süpürgesiyle yollar 
temizleniyor.

Kelimei Tevhit, Kur’an dininin temel kabullerinden en 
küçük ayrıntılarına kadar tüm alanlarda işler. Dinin adı 
İslam’dır. İslam, teslimiyet demektir. Tevhit formülünü uy
guladığımızda durum şu oluyor : Hiçbir teslimiyet yok, sadece 
Allah’a teslimiyet var. “İslam, Allah’a teslimiyettir” demek, 
işin yarısıdır. Amacın tamamına ulaşmak için şöyle demeli
yiz: İslam, Allah’tan başka hiçbir kudrete teslim olmamaktır.

Şimdi de örnek olarak buyruklardan biri olan namazı ala
lım. Formül cümle, namazın üstüne oturtulm adan ger
çek namazı anlamanız mümkün olmaz. Şöyle demeliyiz: 
Hiçbir namaz yok, sadece Allah için namaz var. Devam etti
relim: Hiç kimseye secde yok, sadece Allah’a secde var. Hiç 
kimse için oruç yok, sadece Allah için oruç var.

Tevhit böylece, hayatı yaşayan insanla hayatı veren kudret 
arasında sürekli bir beraberlik kurar. Buna Kur’an dilinde
‘ihsan’ denir. Ve ihsan, bizzat Cebrail tarafından tanımlan
mıştır: Her an Allah’ı görüyormuşsun gibi davranmak. Sen 
O ’nu görmüyorsan da O seni görüyor. Şirk, işte bu ihsan 
bilincini zedeleyen veya parçalayan illettir. Bunun içindir 
ki dini gönderen kudretin en büyük düşman hedefi, şirktir.


