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ÖN SÖZ
İnsanın yaradılışı, doğuşu, belirli bir yaşam süresine tabi oluşu ve bu Dünya’dan ayrılışı ne
karmaşık bir olay ne de bir sırdır, herkes tarafından görünüp izlenen İlahi bir düzendir. Bu
yaşam sürecinde takip edilecek olan hayat düzeninde ise insana doğru ve yanlış olan yollar
gösterilmiş, doğruyu seçmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte seçme hakkı da verilmiştir.
İnsanların görevi olan bu seçimin yapılmasında dinsel, kültürel, cinsel, kişilik, karakter,
eğitim ve terbiye gibi faktörlerin birçok etkileri görülür. İnsan, bu karmakarışıklık içerisinden
öyle bir düzen seçmek durumundadır ki, sadece kendi ruhunu ve bedenini İlahi düzen ile
uyum içerisine koymakla kalmasın, bütün insanlar ve diğer yaratıklar arasındaki her türlü
ilişkilerde de uyum sağlayarak, yanlış veya şüpheli yerlerde oyalamadan adaletin, eşitliğin ve
hürriyetin doruğuna, sonunda da ebedi mutluluğa ulaşma imkânı bulsun.
İslam inancına göre, bu düzen İslam’ın beş ana prensiplerinin birincisi olan Kelime-i
Tevhidin, yani ‘La İlahe İlla Allah, Muhammed ün-Resul Allah’ın içerisinde yatmaktadır.
Bu düzenin özü ise ancak ‘İlah’ın kelime manasının eksiksiz bir bütün olarak anlaşılması ve
‘Muhammed ün Resul Allah’ın anlamının öğrenilmesi ve hayata uygulanması ile elde
edilebilir.
Bir şeyi eksiksiz inceleyip anlamak için, ya bütünden bireye, ya da bireyden bütüne gidilerek
parçalar tek tek incelenerek yerlerine konulur ki tüm manzara bütün ayrıntıları ile ortaya
çıksın. Aksi takdirde yap-boz yığını halinde duran parçalar, eksiksiz de olsa hiçbir zaman tüm
manzaranın görünmesini sağlamayacaktır.
Ne yazıktır ki, ‘Kelime-i Tevhidin tüm parçaları insanın önünde bir yap-boz yığını halinde
durmakta, parçalar yerlerine konulmadığı için, eksiği, fazlası olup olmadığının bilinmesi bir
yana, tüm manzara da görülüp anlaşılamamaktadır. Her seferinde bir parça alınıp, Tevhidin
anlamı budur veya şudur denerek geçiştirilmektedir. Bu tür anlam vermek yanlış olmasa bile,
parçalar bir araya konulup genel anlam görülüp öğrenilmediği sürece tam bir anlam elde
edilmiş olamayacak ve daima eksik anlaşılmış olmaya mahkûm kalacaktır.
Bu kitaptaki ana gaye, birinci bölümde, İlah kelimesini meydana getiren parçaların yerlerine
konulmasına ve bu kelimenin daha geniş ve derin çapta anlaşılmasına ışık tutmaya
çalışmaktır. İkinci bölümde ise, insanın Yaratanı tarafından gönderilen insan bir örneğe
neden ihtiyacı olduğu konusu açıklanmaya çalışılarak, bu konularla ilgili örneklerin
bulunması kişisel gayretlere bırakılmıştır.
Her iki bölüm de çok öz bir şekilde sunulmuş, başka eserlerle karşılaştırmaya ve örnekler
vermeye yer verilmemiştir. Fakat Allah’ın izni ile ileride bu çok öz olan temeli genişleterek,
gerekli karşılaştırılmalara, destekleyen hadislere yer vermeye ve günümüz yaşantısından
örneklerle hayata uygulanması konusuna daha geniş şekilde yer vermek muradımızdır.
Gayret bizden, başarı muhakkak ki Allah’tandır (cc). Aynı zamanda, bu fırsatı kullanıp,
kitaba yardımı geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla
Şükran Karataş

