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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

Adını konusundan alan sure 4 ayettir. Nüzul sıralamasında Nâs suresinden, tertip sıralamasında Lebeb 
suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin birinci evresinde inen surelerdendir. Her türlü şirki 
reddeden ve tevhidin temel ilkelerini belirleyen bir sure olduğu için ihlâs adını almıştır. Çünkü Kur’an’ın ilk 
muhatabı müşrik Araplar da tıpkı kitap ehli gibi Allah’a çoçuk isnat ediyorlardı. (Necm 21).  

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمِْسب  
Bismillâhirrahmânirrahîm  

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla  

(İhlas 112/1) 

ٌدََحاُ ّٰ( َوُھ ُْلق ۚ	
Kul huva(A)llâhu ehad(un) 

 

1. kul      : de  
2. huve allâhu    : O Allah  
3. ehadun    : bir,tek  

De ki: “O Allah’tır, Ehad’dır.”  
 
Rabbimiz bir ayete “Kul (Deki )” ile başlıyorsa bu ayeti okuyan herkese bir sorumluluk yüklüyordur.  Bizim de  
bunu söylememiz lazım. İnsanlara bu hakikati söylemek bizim içinde farzdır. Allah’ın tekliğini insanlara 
anlatmamız gerekir.   

Yani bu ayet “Huve”ile başlayabilir di. O Allah’dır Ehaddır.O zaman bu bir haber cümlesi olurdu. Fakat 
“kul” dediği anda bu bir haber cümlesi olmaktan çıkıyor, emir kipine giriyor ve bunu insanlara anlatmamız 
gerektiği hale gelip inşaa cümlesine giriyor.   

Buradaki “huve” o demektir. Rabbimizin el-ehad ve el-samed diye iki tane esması var. Vahid bir demek, 
ehad tek demektir. İkiside aynı kökten olan farklı iki isimdir. Bir ile tek arasında Türkçe de de fark vardır. 
Mesela “Bir kişi gelsin diyoruz. Burada vahit ismi kullanılır.   

  

  
1 El-Ehad: Mutlak bir, sonsuz tek  
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Ehad da ise sen teksin, eşin benzerin yok. Arada mahiyet ve mana farkı var. Vahid esması ehad esmasına 
dahildir.   

Bir küme olarak düşündüğümüzde Ehad esması vahid esmasını içine alır. Her ehad vahiddir. Ama her 
vahid ehad değildir.   

Ehad esması Allah’ın zati bir özelliği, vahid esması biraz daha fiilerine bakan bir sıfattır. Vahid ispata, ehad 
ise olumsuzlamaya yakındır. Mesela “Bir adam gördüm” cümlesinde vahid kullanılır. “Hiç kimse 
görmedim” cümlesinde ehad kullanılır. Ehad, mutlak ve sonsuz tek demektir. Bu ifade Allah’ın dışında 
herşey çoktur.   

  

(İhlas 112/2) 

ُدَمَّصلاُ َّٰ( ۚ	
(A)llâhu-ssamed(u) 
 

1. allâhu   : Allah  

2. es samedu  : samed, herşeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması  

Allah Samed’dir!   

Allah samed dir. Samed hiç ihtiyacı olmayan demektir. Es-samed herşeyin dayandığı ilk sebep ve son 
gaye manalarına gelmektedir.   

Her şey zatına dayanan, zatının hiçbir şeye dayanmadığı. Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı, tüm ihtiyaçları 
gideren manasına gelir. Samed esmasının el-gani esmasından bir farkı var. El-gani de mutlak zengin, 
hiçbir şeye ihtiyacı olmayan demek.   

Samed içine bir şey girmeyen. İçinden de bir şey çıkmayan, parçalanamaz bir bütün. Araplar kuran 
inmeden önce kayalara samed diyorlardı.   

Allah’ın bir eşe ve bir evlada  ihtiyacı olmadığı bağlamında geliyor. Cümleye yalnızca ve yalnızca Allah 
sameddir manası katıyor.  
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(İhlas 112/3) 

	َْۙدلُوی َْملَو ْدَِلی َْمل
Lem yelid velem yûled(u) 

1. lem yelid    : o doğurtmadı  
2. ve lem yûled    : ve doğurulmadı  

O, doğurtmadı ve doğurulmadı.  

Öncelikle bu sûrenin, “De ki” ile başladığı için bir soru üzerine indiği anlaşılmaktadır.  Bu sorunun, cevabı 
sûrenin muhtevasından ve dinler tarihinden anlaşılmaktadır. Müşriklerin Kabe’ye koydukları her putun bir 
kabilesi ve dayandığı bir geçmişi vardı. Ayrıca müşrikler meleklere Allah’ın kızları, Yahudiler Üzeyr’i Allah’ın 
oğlu, Hristiyanlar da Meryem oğlu Mesih’in Allah’ın oğlu olduğunu iddia ediyorlardı. Bu sûre tüm bu sapık 
görüşlere bir reddiye olarak tevhid/ihlas sûresi ismi ile anılmıştır. Bzk. Tevbe: 30 İsra: 40.   

Lem telid yerine lem yelid gelmesi Allah’a her tür babalık isnadını önlemeye yöneliktir. Yani 
doğurtmamıştır, baba olmamıştır. Hz. Üzeyr ve Hz. İsa’nın doğmasına rağmen insanlar tarafından ilah ilan 
edilse de “bir ilah doğurulamaz, evlat olamaz.”   

  

(İhlas 112/4) 

	ٌدََحا اًُوفُكُ َھل ْنَُكی َْملَو
Velem yekun lehu kufuven ehad(un) 

 

1. ve lem yekun    : ve olmadı  
2. lehu      : onun  
3. kufuven    : denk, eş  
4. ehadun    : tek,bir  
   

Ve sadece O’nun bir dengi, eşi, benzeri yoktur.  

Kufuv, kelimesi “vav“lı, “hemzeli” bütün kıraatlerinde aynı manadadır. Bir şeye denk olmayı, eşit olmayı 
ifade eder.   

Bu âyette dikkat edilmesi gereken bir hususda, denk olmamanın sadece O’na mahsus olduğunu 
anlatmak için yapılan vurgudur. Bu vurgu, normal gramer kurallarına göre cümlenin sonunda olması 
gereken zarf tümlecinin öne alınması sûretiyle yapılmıştır.   

Yani gramer kurallarına göre ''ve lem yekün ehadun küfüven lehü'' şeklinde olması gereken âyet, zarf 
tümleci öne alınması ile ''ve lem yekün lehü küfüven ehad'' şekline girmiş ve ''Lehu'' öne alınarak “sadece 
O’nun” anlamını kazanmıştır.  


