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Ders : 105 

Konu : TEVHİD KELİMESİ  (Kelime-i Tevhid) 

 

Tevhid kelimesi olan “LA İLAHE İLLALLAH” cümlesine Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i 

şeriflerde şöyle işaret edilmektedir: 

ُسولَ  ِمن قَْبلِكََ ِمن أَْرَسْلنَا َوَما  َ رَّ ه َّلَ أَنَّهَُ إِلَْيهَِ نُوِحي إِّلَّ َ إِلََٰ    فَاْعبُُدونَِ أَنَا إِّلَّ

“Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona: "Benden başka İlah yoktur; şu halde bana 

kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım.”  1          

Lâ ilâhe illallah, Allah Teâlâ'ya iman ettiğimizi dilimizle ifade şeklimizdir. İmanın ilk 

şartıdır. İlk mahluk sözüdür. Ama bu haliyle eksiktir. Lâ ilâhe illallah sözü tek başına 

söylendiğinde eksik kalır. Ancak Muhammedün Resulullah denilince tamam olur.  

Hazreti Adem (a.s.) cennetten dünyaya gönderilince bir rivayete göre 300 sene boyunca, 

gözyaşı döker, tövbe istiğfar eder, ama tövbesi bir türlü kabul olmaz.  

Tâ ki;  birgün duasında 'Ya Rabbi! İsmini, isminin yanına yazdığın zât adına, 

Muhammedun Resulullah adına affet beni.” diyene kadar. O vakit Cenâbı Hak; “Sen O'nun 

ismini nereden biliyorsun?” der. Adem Efendimiz de (a.s.) cennetten çıkartılırken son kez 

arkama dönüp bir bakmıştım. Kapısının üzerinde “Lâ ilâhe illallah, Muhammedun Resulullah” 

yazıyordu, oradan öğrendim” der. Ve böylece tövbesi kabul olur.  

Yani dostlar, Allah Teâlâ Efendimizin Resulü olduğuna imanı, kendisinin tek ilah 

olduğuna imandan ayırmamış, ikisine birden şahit olanı, samimiyetle iman edeni mü’min, yani 

iman etmiş kişi olarak kabul etmiştir.  

“İman etmek bu kadar basit miydi?” diyenler olacaktır, evet bu kadar basit. Bundan sonra 

geriye, o imana göre yaşamak kalıyor ki; samimiyetle iman eden, tasdik eden kimse için dini 

yaşamak bir yük veya külfet değil, saadettir. 2 

Samimiyetle, iman ederek bir kez söyleyen kurtulacak mı? 

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“Kim La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah’a şehadet ederse Allah ona cehennemi 

haram kılar.”  3 

                                                             

1 Enbiya, 21:25 
2 M.Fatih Çıtlak - 7 Temmuz 2014 (Takvim) 
3 Müslim-Tirmizi (Muhtasar Buhari: C.4 S.360 İstizan bah.) (Tac: C.1 S.34 Dinin faziletleri bah.)  (Tergib ve Terhib: C.3  S.363   
   Lailaheillallah'İn fazileti) 
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Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Tirmizi'de geçen bir hadisi-i şerifte özetle 

şöyle buyuruyor: 

 "Bir kul yevm-i mahşerde hesaba çekilir. İyilikleri ve kötülükleri, yani bütün hayatında 

yapmış olduğu tahsilatı Cenâb-ı Hakk'ın kurmuş olduğu mizanda tartılmaya başlar. Bazı güzel 

amelleri olsa da hasenatı (iyilikleri) terazinin kefesinde azıcık bir yer tutar. Kabahatleri ise 

çıktıkça çıkmaya devam eder ve kul artık cehenneme gideceğini düşünür. Amel defterlerindeki 

yaprakların artık sonuncusuna gelinir. Süzülerek yukarından bir yaprak parçası gibi amelinin 

bulunduğu sayfa mizana doğru inmeye başlar. Kul, artık ümidini kesmiş vaziyettedir ve gelen 

günah olsa zaten günahı çoktur, sevap olduğunu düşünse de bu sevabın karşısında dağlar gibi 

duran günahlara fayda etmeyecek bir amel olduğunu düşünür. O küçücük görünen parça 

gelip iyiliklerin bulunduğu kefeye yerleşir. Hemen bununla beraber bir anda ağır basar, 

seyyiata (günahlara) baskın çıkar. Adamcağız şaşırır ve bu inen neymiş diye bir bakar. Bunun 

hayatında samimiyetle söylemiş olduğu “Lâ ilâhe illallah” olduğunu görür ve böylece 

cennetliklerden oluverir, Allah'a hamd ü senâ eder." 

İnsanı ebedi kurtuluşa kavuşturacak “La ilahe illallah” ne demektir; anlamaya çalışalım..  

Kısaca “Allah’tan başka ilah yoktur; Muhammed (s.a.v.) O’nun peygamberidir” anlamına 

gelen bu sözün, insanı ebedi kurtuluşa götürmesi için şu şartları içinde taşıması gerekir.  Bu 

şartlar gerçekleşmezse gerçek manada imana kavuşulmuş olmaz.  

1. Şart: Bu kelimeyi söyleyen ve mü’min olduğunu ikrar eden kişi, söylediği bu sözün 

anlamını çok iyi bilmelidir.  Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:  

هََ َّلَ أَنَّهَُ فَاْعلَمَْ
َ إِلََٰ َُ إِّلَّ َُ َواْلُمْؤِمنَاتَِ َولِْلُمْؤِمنِينََ لَِذنبِكََ َواْستَْغفِرَْ ّللاَّ َوَمْثَواُكمَْ ُمتَقَلَّبَُكمَْ يَْعلَمَُ َوّللاَّ  

“Bil ki, Allah'tan başka ilah yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem de mü’min erkeklerin ve 

mü’min kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız 

yeri de bilir.” 4 

فَاَعةََ ُدونِهَِ ِمن يَْدُعونََ الَِّذينََ يَْملِكَُ َوَّلَ َ الشَّ   يَْعلَُمونََ َوهُمَْ بِاْلَحقَ  َشِهدََ َمن إِّلَّ

“Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar, şefaat edemezler. Ancak, bilerek hakka şahitlik edenler 

bunun dışındadır.” 5  

Rasulullah (s.a.s) ise şöyle buyuruyor: 

.الجنة دخل ّللا إّل إله ّل أنه يعلم وهو مات من  

“Kim La ilahe  illallahın manasını bilerek ölürse cennete girer.” 6 

Öyle ise, “Kelime-i Tevhid”in anlamı nedir? 

                                                             

4 Muhammed, 47:19 
5 Zuhruf, 43:86 
6 Müslim, Bab, 10, Hadis no: 43 (26)   
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“La ilahe  illallah”ın manası, Allah’tan başka ibadet edilen şeylerin tamamını reddederek 

sadece Allah’a ibadet etmek ve ne kadar sahte ve asılsız tapınılan şey varsa hepsini terkedip 

onlardan uzak durmaktır. Bunun devamı olarak da Allah’a ibadet edenleri sevmek ve onlarla 

dost olmaktır.  

“Muhammedün Rasȗlullah” ise, Allah’a ibadet ederken Allah’ın Rasulü’nün öğrettiği ve 

gösterdiği şekilde ibadet etmek demektir. 

2. Şart: Bundan sonraki hayatı bu kelimenin manasına uygun düşecek şekilde 

düzenlemektir. Yani Allah kendisine nasıl ibadet edilmesini öğretti ise, o şekilde 

ibadet etmek ve Allah’ın razı olduğu dininin bütün insanlığa mal olması için 

gücünün son damlasına kadar çalışmaktır. Şirkten ve bu kelimeyi bozacak her çeşit 

inanç, söz ve amellerden uzak durmaktır. 

Kelime-i Tevhid’in daha iyi anlaşılması için “İlah” kelimesini çok iyi kavramak gerekir.  

İlah, kendisine hakkıyle ibadet edilen  ve sadece yardım kendisinden beklenilen varlık 

demektir. 

إِيَّاكَ  ن ْعبُدَُ إِيَّاكَ   ن ْست ِعينَُ و  = “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.” 7 

ayetinde olduğu gibi. Bu cümleyi söyleyen birisi, “ben sadece Allah’a ibadet ederim ve O’na  

yönelirim” demek ister.  

İlah, hüküm koyan ve konulan hükme uygun yaşanılması lüzumlu olan varlık-güç 

demektir.  

ة َ النَّاسَُ َكانََ َُ فَبََعثََ َواِحَدة َ أُمَّ ِرينََ النَّبِي ينََ ّللاَّ  بِاْلَحقَ  اْلِكتَابََ َمَعهُمَُ َوأَنَزلََ َوُمنِذِرينََ ُمبَش 
َ فِيهَِ اْختَلَفََ َوَما فِيهَِ اْختَلَفُوا فِيَما النَّاسَِ بَْينََ لِيَْحُكمََ  َجاَءْتهُمَُ َما بَْعدَِ ِمن أُوتُوهَُ الَِّذينََ إِّلَّ
َُ فَهََدى بَْينَهُمَْ بَْغي ا اْلبَي نَاتَُ َُ بِإِْذنِهَِ اْلَحقَ  ِمنََ فِيهَِ اْختَلَفُوا لَِما آَمنُوا الَِّذينََ ّللاَّ  َمن يَْهِدي َوّللاَّ

ْستَقِيمَ  ِصَراطَ  إِلَىََٰ يََشاءَُ   مُّ

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri 

gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla 

beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller 

geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah 

iman edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola 

iletir.”8   

İlah, rızası  alınacak yegane varlık ve güç demektir. Rızası alınacak yegane güç ise 

Allah’tır. Kelime-i tevhidi söyleyen insan ben sadece Allah’ı razı etmek için kulluk ederim 

demek istemektedir.  

                                                             

7 Fatiha, 1:5 
8 Bakara, 2:213 
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َُ قَالََ َذا ّللاَّ اِدقِينََ يَنفَعَُ يَْومَُ هََٰ  فِيهَا َخالِِدينََ اْْلَْنهَارَُ تَْحتِهَا ِمن تَْجِري َجنَّاتَ  لَهُمَْ ِصْدقُهُمَْ الصَّ
ا ِضيََ أَبَد  َُ رَّ لِكََ َعْنهَُ َوَرُضوا َعْنهُمَْ ّللاَّ    اْلَعِظيمَُ اْلفَْوزَُ َذَٰ

“(Bu konuşmadan sonra) Allah şöyle buyuracaktır: Bu, doğrulara, doğruluklarının fayda 

vereceği gündür. Onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah 

onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur.”   9 

Alınacak  Dersler  

1. İlah, rızası  alınacak yegane varlık ve güç demektir. 

2. İlah, Kendisine hakkıyle ibadet edilen  ve sadece yardım kendisinden beklenilen varlık 

demektir.  

3. Lâ ilâhe illallah, Allah Teâlâ'ya iman ettiğimizi dilimizle ifade şeklimizdir. 

4. Muhammedün Rasȗlullah ise, Allah’a ibadet ederken Allah’ın Rasulü’nün öğrettiği ve 

gösterdiği şekilde ibadet etmek demektir. 

Bu Hafta:  

1. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti anlamlarıyla birlikte kavrayalım. 

                                                             

9 Maide, 5:119 


