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Kıymetli kardeşlerim, 

 

Yüce Rabbimizin varlığını ve birliğini gönülden tasdik 

etmek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah’ı yalnız 

ibadet edilen bilmek tevhid, ona zatında, sıfatlarında veya 

fiillerinde ortak veya denk tanımak, ilâhlık vasıflarından 

herhangi birini Allah’tan başkasına vermek de şirktir. Şirk 

ise küfürdür. İnsanın yaratılış gaye ve hikmeti tevhide 

inanmaktır. İnsanlık yaratıldığı günden itibaren tevhid ve 

şirk mücadelesine sahne olmuştur. Bütün peygamberler, 

tevhid inancını yeryüzünde egemen kılmak üzere 

gönderilmiştir. Onlar bu uğurda çetin mücadeleler vermiş, 

ağır imtihanlara tabi tutulmuşlardır.  

 

Muhterem mü’minler, 

 

Yüce Allah, Kerim Kitabımızda şirkten uzak durmamızı, 

Tevhide inanmamızı emretmekte ve tevhid inancının nasıl 

olması gerektiğini bize bildirmektedir. Kendisini bize 

tanıttığı Ayete’l Kürsi1 diye bildiğimiz Bakara suresinin 

255. Ayetinde şöyle buyurur: 

 .”Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur اَّللهُ َلا ِإلاها ِإَله ُهو

Rabbimizin bu ayette bize öğrettiği ilk hakikat tevhidtir.  

Yalnız onu ilah biliriz. Hepimiz O’nun yardımına, 

rahmetine, affına muhtacız. Dünyanın türlü meşakkatleri 

karşısında el açıp aman dileyebileceğimiz, yegâne 

sığınağımız, dayanağımız O’dur. Bize düşen, Rabbimize 

hakkıyla kul olmaktır.  

 

Aziz Kardeşlerim! 

Rabbimiz     ُّي مُ و اْلحايُّ الحقا ’dur. O, her daim diridir, bâkidir. 

Hayatı veren de alan da O’dur. Her şeyin varlığı O’na 

bağlıdır. Bize düşen, dünyanın fani, hayatın bir emanet 

olduğu bilinciyle yaşamaktır.  

ٌم َلا َتاحُخُذُه سِ  ناٌة واَلا ن اوح  Allah, yaratılmışlara özgü 

niteliklerden uzaktır. O, ne unutur ne de uyur,  her anımıza, 

                                                           
1 Bakara, 2/255. 
2 Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, III, 83. 

her davranışımıza hâkimdir. Rabbimiz bizlere şah 

damarımızdan daha yakındır. 

ارحضِ  اوااِت واماا ِف اْلح ما  Kâinatta var olan her şey لاهُ ماا ِف السه

Allah’a aittir. Mülk O’nundur, Hüküm O’nundur. Nimet 

O’nundur. Varlık da yokluk da, darlık da bolluk da 

O’ndandır. Bize düşen, her durumda zikreden bir dile, 

şükreden bir kalbe, tefekkür eden bir zihne sahip olmaktır. 

ُه ِإَله ِبِِذحنِهِ مانح ذاا اله  ُع ِعنحدا فا ِذي ياشح  Rabbimizin izni 

olmadan hiç kimsenin bize ne faydası olabilir ne de zararı 

dokunabilir. Allah katında bizi değerli kılan, O’na olan 

imanımızdır, teslimiyetimizdir, sadakatimizdir, sâlih 

amellerimizdir.  

 

Aziz Müminler! 

ُهمح  لحفا ا أايحِديِهمح واماا خا  Âyete’l-Kürsi’nin bizlere ي اعحلاُم ماا باْيح

öğrettiği bir hakikat de, Rabbimize hiçbir şeyin saklı, gizli 

kalmayacağı gerçeğidir. O, dilimizden dökülen her bir sözü, 

gönlümüzden geçen her bir duyguyu, zihnimizdeki her bir 

düşünceyi bilir. Bize düşen, kötülükten sakınmak ve elimizi, 

dilimizi, zihnimizi, gönlümüzü iyiliğin merkezi yapmaktır. 

اءا  ٍء ِمنح ِعلحِمِه ِإَله ِباا شا يح  Rabbimiz, ilmin واَلا ُيُِيطُونا ِبشا

ve hakikatin yegâne kaynağıdır. O bildirmezse biz 

bilemeyiz. O duyurmazsa biz duyamayız. O söyletmezse biz 

söyleyemeyiz. O göstermezse biz göremeyiz. Bize düşen, 

her daim hakkın yanında yer almaktır. Hakikatin tercümanı 

olmaktır. Gücümüz nispetinde hak ve hakikatin önündeki 

engelleri kaldırmaktır.  

ارحضا واَلا ي اُئوُدهُ  اوااِت وااْلح ما ِسعا ُكرحِسيُُّه السه حفظهما وا  

Rabbimizin kudreti, yüceliği, azameti ve ilmi, her şeyi 

kuşatmıştır. O hiçbir zafiyete düşmeden her şeyi yönetendir. 

Bize düşen, kulluğu ve ibadeti yalnızca Âlemlerin Rabbine 

has kılmaktır.  

ُهوا الحعاِليُّ الحعاِظيمُ   Her türlü yücelik ve üstünlük Allah’a وا

mahsustur. Bizler bu gerçeği namazlarımızın her rek’atında 

dile getiririz. Rükûlarımızda secdelerimizde “Şanı yüce olan 

Rabbim! Her türlü noksanlıktan uzaksın” diyerek Rabbimizi 

yüceltiriz. 

 

Aziz Kardeşlerim! 

Rasulullah (s.a.v.) bu ayet hakkında şöyle buyurmuş; "Kim 

farz olan her namazın ardından Âyetü'l-kürsi okursa, 

ondan sonraki namaza kadar korunmuş olur."2 Bu hadis 

sebebiyle her farz namazdan sonra Âyetü'l-kürsi okuruz. 

Geliniz! Ayete’l-Kürsi’yi bu anlattığımız şekilde tefekkür 

edelim. Her gün namazlarımızın akabinde okuduğumuz 

Âyete’l-Kürsi, Rabbimizle aramızda iman misakımız olsun. 

Bu âyet, bizleri kötülerin şerrinden, bela ve musibetlerden 

korusun. Rabbimiz, bizleri Âyete’l-Kürsi’nin 

hakikatlerinden, Yüce Kitabımızın ilkelerinden bir an olsun 

ayırmasın. ÂMİN 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 


