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Öz

Allah’a ortak koşmak yani şirk günahların en büyüğüdür. Allah, insanların her tür-
lü günahını bağışlayabilir fakat kendisine ortak koşanı affetmez. Bunu Kur’an ayetle-
rinden anlamak mümkündür.

“Şirk” kelimesi “tevhid” kelimesinin zıddıdır. Allah’a ortak koşmanın ne derece bü-
yük bir günah olduğunu anlayabilmek için “La ilahe illallah”ın önemini ve anlamını 
bilmek gereklidir. Çünkü Kur’an’da geçen dört esastan en önemlisi tevhid inancıdır. 

Allah’ın affetmediği şirk günahını anlayabilmek için öncelikle “Allah’tan başka ilah 
yoktur” kavramını incelemek gereklidir. Bu çalışmada tevhidin önemi izah edilerek 
bunun karşıtı olan şirk düşüncesinin daha iyi anlaşılacağı düşünülmüştür.

İslam’ın beş şartından biri “kelime-i şehadet” yani “Allah’tan başka ilah olmadığını 
ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğunu” söylemektir. Bu şehadet İslam’ın 
diğer en önemli şartı olan namazda söylenmesi gereken bir farzdır. Kelime-i tevhid, 
kelime-i şehadetin en önemli kısmıdır.

Kur’an-ı Kerîm’in en önemli mesajı da tevhiddir. Ezeli Kelam’da insanlar, Allah’ın 
bir olduğuna davet edilmiştir. Allah’ın gerek zatına gerekse sıfat ve fiillerine ortak ko-
şulmasının mümkün olamayacağı ifade edilmiştir. Kur’an’da tevhid emredilirken zıddı 
olan şirk yani ortak koşmak ise şiddetle menedilmiştir.

Kur’an’da “Muhakkak ki şirk, büyük bir zulümdür” ve “Allah, kendisine ortak ko-
şulmasını elbette bağışlamaz. O’ndan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim 
Allah’a ortak koşarsa, büsbütün sapıtmıştır” ayetleri tevbe edilmediği takdirde şirkin 
affedilmeyeceğine dairdir. Bu ayetlerden ve hadislerden “kelime-i tevhid”in ne kadar 
önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışma tevhid hakikatinin anlaşılabilmesi için okuyucuların düşünce ufkunu 
genişletmek amacını taşımaktadır. Elbette Kur’an ayetleri ve hadislerde bu konuda 
çok daha fazla bilgi vardır. İslam âlimlerinin kitaplarından en önemlileri de tevhidin 
anlamını çözmek üzerinedir.
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THE ONE SIN THAT ALLAH HAS NOT FORGIVEN

Abstract

To associate partners with Allah, in other words, polytheism is the greatest of 
sins. God can forgive people all their sins, but he does not forgive those who associate 
partners with him. It is possible to understand this from the verses of the Quran.

The word shirk is the opposite of the word “oneness”. It is necessary to know the 
importance and meaning of “La ilahe illallah” in order to understand how great a sin 
it is to associate partners with Allah. Because the most important of the 4 principles 
in the Quran is the belief of oneness.

In order to understand the sin of shirk that Allah does not forgive, it is necessary 
to examine the concept of “there is no god but Allah”. In this study, it is thought that 
the importance of tawhid will be explained and the idea of shirk, which is its opposite, 
will be better understood.

One of the five pillars of Islam is to say “word of witness”, that is, “there is no god 
but Allah and that Muhammad is God’s servant and messenger”. This martyrdom is 
a fard that must be said in prayer, which is the other most important requirement of 
Islam. The word of oneness is the most important part of the word of shahada.

The most important message of the Quran is oneness. In the Primordial Word, 
people are invited to the unity of God. It has been stated that it is not possible for 
God to associate others in person, in his attributes and actions. The opposite of this, 
associating partners is strictly prohibited.

In the Qur’an: “Surely, polytheism is a great oppression” and “Allah does not 
forgive his being common to him. He forgives sins other than Him to whomever He 
wishes. Whoever associates partners with Allah, he completely perverted.” Its verses 
are that shirk cannot be forgiven. It is understood from these verses and hadiths how 
important is “the word of tawhid”.

This study aims to broaden the thought horizons of the readers in order to 
understand the truth of oneness. Of course, there is much more information on this 
subject in the Qur’anic verses and hadiths. The most important books of Islamic 
scholars are about solving the meaning of tawhid.
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Giriş

Bırakın yeryüzünü kâinatın en ücra köşesine dahi gitseniz her kapıyı açacak, sizi 
koruyacak bir parola ve şifre vardır. Bu ise “La ilahe illallah” kudsi sözüdür. Bu sözün 
kıymetini yazmak için denizler mürekkep olsa da yetmez. 

Allah’a inanmanın ve O’na ortak koşmamanın ifadesi olan bu söz ile ilgili olarak 
Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurur: 

“Benim ve diğer peygamberlerin söylediği en faziletli kelam, ‘La ilahe illal-
lah’ sözüdür.” (Muvatta, Hacc, 246)

Yine bir başka hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Ey Ebu Hureyre! Yapmış olduğun her amel kıyamet günü tartılacaktır. Yal-
nız şehadet kelimesi tartılmaz. Zira sıdk ve ihlâs ile bu kelimeyi söyleyen kişinin 
mizanının bir kefesine bu, diğer kefesine de yer ve gökler bütün içindekilerle 
beraber konsa, şehadet kelimesi onlardan ağır gelir.” (Müslim, Mesâcid, 146)

Bediüzzaman Said Nursi kelime-i tevhidi eserlerinin birçok yerinde işlemiş ve 
öneminden bahsetmiştir. Allah’ın bir olduğunu ve başka ilahlar bulunamayacağını, 
dünya üzerinde gördüğümüz bütün varlıklar üzerinde bir mühür bulunduğunu ifade 
ederek izah etmiştir. 

“Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus 
sikke, birer hususî hâtem, birer taklit edilmez turra koymakla, her şey kendisi-
ne has olduğunu ve kendi eser-i desti olduğunu ve kendisi tek ve yektâ, istiklâl 
ve infirad sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yektâ ve 
misilsiz, nazirsiz, bîhemtâ tanıyınız ve kabul ediniz.”

Kelime-i tevhid; şirki terk etmeyi emretmektedir. Önce “la” yani önce “red” sonra 
“tasdik” ve “kabul” makamı gelir. Yani önce küfre, şirke ve putlara “la” demelidir. 

Bütün peygamberler de öncelikle “La ilahe illallah” diyerek tevhidi dâva etmişler-
dir. “La ilahe” demekle başlamalı ve sonrasında hakikat yolunda yürünmelidir.

Bu manada her hayrın başı olan “Euzu-Besmele” de bize öğütler ki önce şeytanı 
recmet, kov, sonra Rahman’ı zikret. Yani önce “Kovulmuş olan şeytandan Allah’a sığı-
nırım” ve “Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle başlarım” denilmiştir.

Namazda Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet 

Namaz bütün ibadetlerin özeti ve hülasasıdır. Hadis-i şerifte “dinin direği” olarak 
geçen ve günde beş defa yerine getirilmesi farz olan namaz ibadetinde kelime-i tevhid 
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ve kelime-i şehadeti görmek mümkündür. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler isimli ese-
rinde namazın sonunda yapılan tesbihatta kelime-i tevhid’in okunmasını şu şekilde 
ifade etmiştir:

 “Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yani celâline 
karşı kavlen ve fiilen ‘Sübhânallah’ deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lâf-
zan ve amelen ‘Allahüekber’ deyip tâzim etmek. Hem cemaline karşı kalben ve 
lisanen ve bedenen ‘Elhamdülillâh’ deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir 
ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekât 
ve ezkârında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan 
sonra, namazın mânâsını te’kid ve takviye için şu kelimât-ı mübareke, ‘La ila-
he illallah’ otuz üç defa tekrar edilir. Namazın mânâsı, şu mücmel hülâsalarla 
te’kid edilir.” 

İman ve ibadetin öneminin anlatıldığı Üçüncü Söz’de iki yolcu örneğinden yola 
çıkılarak kelime-i şehadet ifade edilmektedir:

“İşte ey nefs-i serkeş! Bil ki o iki yolcu, biri mutî-i kanun-ı ilahî, birisi de âsi 
ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki âlem-i ervahtan gelip ka-
birden geçer, âhirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır.

İbadetin çendan zahirî bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık 
ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü âbid, namazında der: Eşhedü en la ila-
he illallah. Yani ‘Hâlık ve Rezzak, O’ndan başka yoktur. Zarar ve menfaat, onun 
elindedir. O hem Hakîm’dir, abes iş yapmaz. Hem Rahîm’dir; ihsanı, merhameti 
çoktur’ diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua 
ile çalar.

Hem her şeyi kendi Rabb’isinin emrine musahhar görür, Rabb’isine iltica 
eder. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı, ona bir 
emniyet-i tamme verir.”  (Nursi 2012, 45)

Namazın farzlarından olan “Ettahiyyatü” duasında kelime-i şehadet önemli bir yer 
tutar. Bu kısım Bediüzzaman’ın Şualar kitabında şu şekilde ifade edilmiştir:

“Ve o sohbette hissedar olan Hazret-i Cebrail aleyhisselam, emr-i ilahi ile o 
gece ‘Eşhedü enla ilahe illalah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah (Al-
lah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehadet ederim. Ve Muhammed’in, Allah’ın 
elçisi olduğuna da şehadet ederim)’ demesi, bütün ümmet kıyamete kadar 
böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane haber verir. Ve bu 
mükâleme-i kudsiyeyi tahattur ile kelimelerin mânâları parlar, genişlenir.”
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Teşehhüdün mübarek kelimâtı, Miraç gecesinde Cenâb-ı Hak ile Resulünün (asm) 
bir mükâlemeleri olduğu halde, namazda okunmasının hikmetini şu şekilde anlaya-
biliriz:

“Her mü’minin namazı, onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura lâ-
yık olan kelimeler ise Mirac-ı Ekber-i Muhammed aleyhissalâtü vesselâmda 
söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kudsî sohbet tahattur edilir. O tahat-
turla o mübarek kelimelerin manaları cüz’iyetten külliyete çıkar ve o kudsî ve 
ihâtalı mânâlar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru 
teâlî edip genişlenir.”

Ihlâs Suresi ve Tevhid

Kelime-i tevhidin ne derece önemli olduğu Kur’an ve hadislerden anlayabiliyoruz. 
Bu kelimeden anlaşılacak bir mana da şudur. Allah’a ortak koşmamaktır. En çok oku-
nan surelerden biri olan “İhlâs suresi”nde Rabbimiz “Kul huvallahu Ehad, Allahü’s-Sa-
med, lem yelid velem yuled, velem yekullehu kufuven Ehad” buyurmaktadır. 

Bunun mealini söylemek için iyi bir şekilde Arapça bilmeye gerek yoktur. “Allah’ın 
bir olduğu, doğurmadığı ve doğurulamayacağı, onun eşi ve küfüvü bulunmadığını söy-
le” diyen Rabbimiz daha birçok ayette kendisine ortak (şirk) koşmanın affedilemez 
bir günah olduğunu söylemiştir.

Evet, şirk yani Allah’a ortak koşmak büyük günahların en tehlikelisidir. Allah, in-
sanların her türlü günahını bağışlayabilir fakat kendisine ortak koşanı affetmez. Bunu 
çeşitli ayetlerden öğrenebiliriz. Şirkin pek büyük bir günah ve zulüm olduğu (Lokman, 
31/13), Kendisine şerik koşulmasını asla affetmeyeceği, bundan başka olan günahları 
dileyeceği kimseler için affedeceği (Nisa, 4/48) bildirilmektedir.

Tevhidin Zıddı Şirk

“Şirk” kelimesi, ortak koşmak (ortaklık) anlamına gelip “tevhid” kelimesinin yani 
“La ilahe illallah”ın zıddıdır. Şerik ise ortak demektir. Çoğulu “şüreka”dır. Kur’an-ı 
Kerîm’de insanlar, tevhide yani Allah’ın bir olduğuna davet edilmişler, O’na gerek za-
tında gerekse sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik yani ortak kılmaktan, yalnız Allah’a 
mahsus olan ibadette başkalarını O’na ortak etmekten şiddetle menedilmişlerdir.

İnsan, Allah’ın yeryüzündeki halifesi yani bir başka ifade ile vekilidir. Zira yeryü-
zündeki her şey onun emrine ve hizmetine verilmiş, onun idaresine terk edilmiştir. 
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(Bakara, 2/29-30) Öyle ise nasıl olur da, kâinatı idare etmek için yaratılan insan, ken-
disi gibi veya kendi hizmetinde olan şeylerin bazısını ilâh olarak kabul ederek Allah’ı 
bırakıp, onlara ibadet eder veya onları Allah’a şerik koşar?

Şirkin temeli, insanların Allah’a tam manasıyla inanmamaları, O’nun emir ve ya-
saklarına gerektiği gibi uymamaları ve yukarıda arz edilen süfli bir duruma düşme-
lerine dayanır. Bu husus birçok ayette dile getirilmiştir (A’raf, 7/80, 81, 85, 86; Yusuf, 
12/23, 25, 28, 29, 30, 31, 35; Hicr, 15/3 vb).

Şirkin zıddı tevhiddir. O da, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmekle beraber, 
O’nun tasarruflarında tek kudret sahibi olduğunu, hüküm ve iradesinin her şeyin üs-
tünde bulunduğunu kabul etmektir. İslâm dininde tevhid esastır. Şirk bunun tam zıd-
dıdır. Tevhidin ana gayesi ve esas hedefi olan Allah’ın birliğidir. Bu hususta inancın 
zedelenmesi yani Allah’a ortak kabul etmek, büyük günah olarak kabul edilmiştir.

Yüce Allah Kur’an’da “Muhakkak ki şirk, büyük bir zulümdür” (Lokman, 31/13) 
mealinde buyurarak şirki bir zulüm olarak tanıtmıştır. Yüce Allah’ın şirke bakışını ve 
şirkin Kur’an’daki tanımını sergileyen diğer bazı ayetlerin meâli de şöyledir:

“Allah, kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. O’ndan başka gü-
nahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa, büsbütün sapıt-
mıştır.” (Nisa, 4/116)

Büyük Günahlar ve Şirk

Allah’ın Rasûlü Hz. Muhammed (asm), şirki helâk edici büyük günahların başında 
saymıştır. Büyük günahların sıralandığı bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: 

“Helak edici yedi şeyden sakının:

• Allah’a şirk (ortak) koşmak

• Sihirle (büyücülük gibi göz boyayan, aldatıp oyalayan şeyler) meşgul olmak

• Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak

• Yetim malı yemek

• Savaş alanından kaçmak

• Faiz yemek

• İffetli, namuslu, suçtan beri mü’mine kadınlara zina isnâd etmek.”  
(Buharî, Vesaya, 23, Tıb, 48, Hudud, 44; Müslim, İmân, 144; Ebû Davûd, Vesâya, 
10; Nesâi, Vesâya, 12)
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Şirkin dışındaki günahların affedileceği, imân sahibi olan bir insanın bu gibi gü-
nahları işlediği takdirde, cezasını çektikten sonra mutlaka cennete gideceği, ancak 
şirke giren insanların –tevbe etmeden öldüğü takdirde– affedilmeyeceği Resulullah 
(asm) tarafından haber verilmiştir.

Şirk Kavramının Önemini Kaybetmesine Neden Olan Tutumlar 

Buraya kadar kelime-i tevhidin önemini ve bunun zıddı olan şirkin ne derece bü-
yük bir günah olduğunu ifade etmeye çalıştım. Fakat günümüzde bazı insanlar İslami 
kavramları keyfine göre yorumlayıp altını üstüne getiriyorlar. Örneğin “Şu iş şirktir” 
veya “Bunu yapan şirke girer” diye bu en büyük günahı basitleştirip safi zihinleri bu-
landırıyorlar.

Hatta bir siyasi ve yönetim sistemi için “Demokrasi küfür rejimidir” veya “Dalalet 
ve şirk dolu bir felsefi düşünce sistemidir” diyerek kafa karıştırıyorlar. 

İslam inancına en yakın yönetim biçimlerinden bir tanesi demokrasi rejimidir. Yö-
neticiler halkın seçtiği kişiler olarak belirlenir. Çok zulüm ve haksızlığın sergilendiği 
saltanat ve militarist yönetimlere göre üstünlüğü aşikârdır. Fakat yine de şu hususun 
ifade edilmesinde düşünce özgürlüğü açısından bir beis yoktur. “Demokrasiyi beğen-
miyorum, Yunanlılardan gelme bir sistemdir, iyi bir yönetim sistemi değildir” denile-
bilir. Bu söze çok kişi itiraz etse dahi çok geniş bir düzlemde ele alındığında çok fazla 
hücum edilmez. Zira herkesin kendine göre ideal gördüğü bir yönetim sitemi olabilir.

Bir insan, Eflatun gibi aristokratların yönetici olduğu bir sistemini ideal olarak ka-
bul edebilir. Lakin demokrasiyi beğenmeyip küfürle, şirkle bir tutup İslami kavram-
ları ve kâinatın şifresi denilecek derecede önemli bir sözü basitleştirmek büyük bir 
yanlıştır. Bu dehşetli ve büyük günahı heveslerine göre kullanan insanların “dünyanın 
siyasi oyunları”na alet olduğu anlamı çıkmaktadır.

Siyasi fikir ve düşüncelerle ilgili olarak “şirk” değerlendirmesi yapanlar; basit ve 
güncel meseleleri kâinatın en yüce sözü ile bir tutarak çeşitli amaçlara ulaşmak iste-
mektedirler. Dini siyasi amaçlarına alet etmekten başka fitne çıkarmak için de böyle-
sine ağır ifadeleri kullanmaktadırlar. 

Diğer bir kısım insanlar ise yurt dışından finanse edilerek, Müslümanları bölüp 
parçalamayı ve düşmanlık duygusunu körüklemek için bu ağır ithamları yapmakta-
dırlar. Örneğin demokrasi için “Ne kadar terakki etse yine esası, mehazı şirktir” dediği 
yetmiyormuş gibi “Bir Müslüman, bir mü’min ‘Ben demokratım’ diyemez” diyecek ka-
dar ileri gidebilmektedirler.
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Sonuç

Bediüzzaman Said Nursi “Cennet ucuz değil Cehennem dahi lüzumsuz değil” di-
yerek bazı insanların ne derece büyük yanlışlık içinde bulunduğunu çok veciz olarak 
ifade etmiştir. Dini kavram ve kelimeleri pervasızca kullanan insanlar her zaman kar-
şımıza çıkabilmektedirler. 

Her ne kadar iyi niyetle yola çıkarak bazı küçük günahlardan sakındırmak için “Bu 
işi yapmak şirktir” diyen insanların ne derece mübalağa ettikleri ifade edilmeye çalı-
şılmıştır. Özetle Allah’ın affetmediği tek günah olan “şirk” kelimesini kullanırken çok 
dikkat edilmesi elzemdir.
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