
?KELİME-İ TEVHİD
NEDİR?

İslam dininin temeli,
Kur’an-ı Kerim’in üzerinde en çok durduğu temel mesajı,
Tarih boyunca bütün peygamberlerin uğrunda mücadele ettiği,
Peygamber Efendimiz’in toplumlara ‘kurtuluş reçetesi’ olarak gösterdiği,

Kelime-i Tevhid’i Biliyor Musunuz?

FURKAN NESLİ DERGİSİ
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KELİME-İ TEVHİD ‘LA İLAHE İLLALLAH’ SÖZÜDÜR

Hayatlara Tesir Eden Tevhidin Asıl Manası Nedir?
Yıllarca bize Tevhidin manasını yanlış anlattılar. Bu sözün manasının ‘Allah 

vardır; Allah yaratandır’ demek olduğu söylendi. Oysa Mekkeli müşrikler de 
‘Allah vardır; Allah yaratandır’ diyorlardı. Kur’an-ı Kerim onlar hakkında: 
“Andolsun onlara: ‘Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı sizin yararınıza kim 
boyun eğdirdi?’ diye sorsan, ‘Allah’tır’ derler”1  buyurur. Peki o zaman Mekkeli 

müşriklerin reddettiği şey neydi?
İslam dini sadece ‘Allah vardır; birdir’ demeyi iman olarak kabul etmedi. 

Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, insanları sadece Allah’ın 
varlığına inanmaya değil Allah’tan başka bir ilahın olmadığını kabul etmeye 

davet etti. İşte Mekkeli müşriklerin kabul etmek istemediği de buydu.
Tevhidin orijinal-gerçek manası ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ demektir. 

Peki, ilah ne demektir? İlah: İbadet edilen, itaat edilen, kanun koyan, en çok 
sevilen demektir. O halde bir Müslüman ‘La ilahe illallah’ derken ‘Allah’tan 
başka ibadet edilecek, itaat edilecek yoktur; Allah’tan başka otorite, kanun 

koyucu yoktur; Allah’tan daha fazla sevilecek yoktur’ demiş olmaktadır.
Daha açık ifade etmek gerekirse bir Müslüman ‘la ilahe illallah’ derken 

şunları demiş olmaktadır: İşime gelen-gelmeyen her konuda Allah’ın dediği gibi 
yaşayacağım. Hayat programımı Allah belirler. Emretme ve yasaklama yetkisi 
O’nundur. Helal kılma ve haram kılma yetkisi O’na aittir. Hayata dair her işte O’nun 
hükmüne riayet edeceğim. Nasıl evleneceğimden, nasıl boşanacağıma, parayı nasıl 
kazanacağımdan, nasıl harcayacağıma Allah karışır. Neleri yiyip-yemeyeceğime ve 
nasıl giyineceğime Allah karışır. Devlet işlerinden sosyal hayata, kamusal alandan 
kişisel alana hükmedecek olan Allah’tır. İnsanların Allah’ın hükümlerine aykırı 

hüküm koyma yetkileri yoktur! Çünkü Allah’tan başka ilah yoktur!
Kelime- i Tevhid ‘Muhammedur Rasulullah’ demeyi de kapsayan bir cümledir. 

Yani Tevhid’i söyleyen kişi, Allah’ın peygamber olarak gönderdiği Hz. Muhammed 
(sav)’ e de inanmak zorundadır. Bunu kabul etmeyen kişi, Tevhid ehli olarak, yani 

iman etmiş olarak kabul edilmez.

Müslümanlar olarak Tevhid’i sürekli zikrettiğimiz halde Allah’a hakiki manada kulluk 
yapamıyoruz ve hayatımızda büyük değişimler gerçekleşmiyor. Halbuki Peygamber 
Efendimiz Tevhid’i anlattığında sahabe iman ediyor, şirk ve günah dolu hayatını bırakarak 

kendisine tertemiz bir sayfa açıyordu. 

Peki, Neden Allah’ın Dediği Olmalıdır?

İşte bu cümle, Kelime-i Tevhidi özetle ve net bir şekilde anlamamızı sağlayan 
en açıklayıcı ve en çarpıcı cümledir. Evet, ‘Allah’tan başka ilah (otorite) yoktur’ 

derken ‘Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olsun’ demiş oluyoruz. 

ALLAH’IN DÜNYASINDA ALLAH’IN DEDİĞİ OLMALI

Çünkü kâinatı, dünya ve içindekileri O yaratmıştır, sahibi O’dur ve Allah 
yarattıkları üzerinde hak sahibidir. Her şeyin sahibi O ise hükmetme hakkı 
neden O’nun olmasın! Basit bir misalle ‘Bir ceket benimse benim dediğim olur, 
bir kalem benimse tasarruf hakkı bendedir. Madem dünya Allah’ındır, o halde 
O’nun dediği olmalıdır.’ Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Yaratıp 
düzene koyan, takdir edip YOL GÖSTEREN O’dur.”1

Hayatımıza hükmetme yetkisi O’nundur. Allah insanı yarattıktan sonra 
onun hayatına hükmetme hakkını başkasına vermemiştir. Ehl-i Kitap’tan ve 
müşriklerden Allah’a hükmetme hakkını vermek istemeyenler ‘yarattı ve bir 
kenara çekildi’ inancını kabul etmek istediler. İslam bunu reddeder. Rabbimiz 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “De ki, ‘Yaratmak da hükmetmek de ancak 
Allah’a aittir.”2 Bugün Allah’ın hükümlerini rafa kaldırarak, insana kendileri 
hükmetmek isteyenler Allah’ın yetkisini yok saymakta ve hükmetme hakkını gasp 
etmektedirler.

Çünkü insanı yaratan ve en iyi tanıyan Allah’tır. Şu bir gerçektir ki, insanın 
insanı hakkıyla tanıması mümkün değildir. Bu sebeple kurduğu tüm nizamlar ve 
koyduğu kanunlar insanlığa zarar getirmiştir. Oysaki insanı ve onun nasıl mutlu ve 
huzurlu olacağını hakkıyla ancak onu yaratan Allah bilebilir. Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyuruyor: De ki: ‘Hiç yaratan yarattığını bilmez mi?’3 ,  ‘Siz mi 
iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?’4, ‘Siz bilmezsiniz Allah bilir.’5

Çünkü kâinatı yaratan Allah, onu mükemmel bir şekilde idare etmektedir. 
Kâinatı, dünya ve içindekileri yani insandan çok daha büyük mahlûkatı mükemmel 
idare eden ALLAH AZZE ve CELLE insanı idare edemez mi? O halde insanı da 
en iyi şekilde idare edecek olan Allah’tan başkası olamaz! 

1- Ankebut, 61
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“Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a 
kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilahınız yoktur!”1

“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka 
hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin’ diye vahyetmişizdir.”2

Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda bütün peygamberlerin kavimlerini  ‘La İlahe 
İllallah’a davet ettiklerini görüyoruz:

Bütün Peygamberler ‘La İlahe İllallah’a Davet Etmiştir

Allah Azze ve Celle, Tevhid’den uzaklaşarak şirke düşen toplumlara peygamberler 
göndermek suretiyle doğru istikamete sevk etmiştir. Her peygamber kendi toplumuna karşı 
Tevhid mücadelesi vermiştir. Peygamberler başka davalar ileri sürerek insanları aldatmamışlardır.

PEYGAMBERLERİN ORTAK ÇAĞRISIDIR TEVHİD!

Peygamber Efendimiz Sallalahu Aleyhi ve Sellem de hayatı boyunca ‘Tevhid 
Hakikati’nin anlaşılması için mücadele etti. İlk günden itibaren “La İlahe İllallah” 
dedi başka da bir şey demedi. Kendisine Kelime-i Tevhid’in dışında farklı 
söylemlerde bulunmasını teklif eden müşriklere “Vallahi ‘La ilahe İllallah’ derim 
başka da bir şey söylemem!” buyurdu. Kendisine çeşitli menfaatler teklif ederek 
karşılığında bu söyleminden vazgeçmesini isteyenlere  “Vallahi  güneşi sağ elime, 
ayı da sol elime verseler ben bu davadan asla vazgeçmem!” diye cevap verdi.

Peygamberimiz ‘Tevhid Hakikati’nin anlaşılması uğrunda nice çileler çekti. 
Allah’ın hakimiyetini istemeyenler tarafından başına deve işkembesi döküldü, alay 
edildi, iftiralara maruz kaldı, tehditlere uğradı. Tüm bu engellemelere, hakaret ve 
tehditlere rağmen Tevhid’i anlatmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Öyle ki girmediği 
çadır, çalmadığı kapı, anlatmadığı kimse kalmamıştı. Peygamber Efendimiz 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Tevhid Davası hususundaki kararlılığını şu hadis 
çok net bir şekilde ortaya koyar. “Ben insanlarla, ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ 

deyinceye kadar mücadele etmekle emrolundum.”3

1- Ala, 2
2- Araf, 54
3- Mülk, 14
4- Bakara, 140  

5- Bakara, 216
6- Neml, 65
7- Fatır, 15

1- Hud, 61
2- Enbiyâ, 25
3- Müslim, İman, 8

Çünkü geçmişi bildiği gibi geleceği de bilen sadece Allah’tır. İnsana kanun 
koyanlar, koydukları kanunların gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağını 
bilemezler, bundan dolayı sürekli kanun ve yasaları değiştirmek zorunda kalırlar. 
Hâlbuki toplumlar deney faresi değildir, olmamalıdır. O halde yaşadığımız-
yaşayacağımız tüm çağları bilen Allah hüküm koymalıdır. Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyuruyor: “De ki: “Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse 
geleceği bilemez.”6

Çünkü hiçbir menfaate ihtiyacı olmayan Allah’tır. İnsanlar kanun 
koyduklarında menfaat hesabı da yaparlar ve bu sebeple çoğu zaman doğrudan 
ve adaletten vazgeçerler. O halde hiçbir menfaate muhtaç olmayan Allah 
kanunları koymalıdır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Allah ise 
mutlak, sonsuz ve hiç eksilmez servet sahibidir, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç 
değildir.”7

Çünkü sonunda Allah’a döndürüleceğiz ve yaşadığımız hayatın hesabını 
O’na vereceğiz. Madem hesabımızı sadece Allah’a vereceğiz o halde O’nun 
istediği gibi yaşamalı ve O’nun kanunlarına uymalıyız. 
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Ya bütünüyle izzet, şeref ve özgürlük olan yüce Allah’a 
kulluk… Ya da tamamıyla zillet ve mahkumiyet olan 
Allah’ın kullarına kulluk… Dileyen dilediğini seçsin! 
(Seyyid Kutub)

En iyi söz insanları Allah’a çağırmaktır. 
Ve Allah’a davet, Kur’an-ı Kerim ışığında 

insanları Tevhid’e çağırmaktır. 
(Mevdudi)

İslam dininin özgürlük, bağımsızlık ve 
hakimiyetten daha azına razı olmadığını onlara 
öğretin.
(Hasan El Benna)

Suçum Allah’tan başkasına kulluk etmemekti… Bize 
kulluk et dediler… Ben de ‘asın!’ dedim.
(Şehid Abdulkadir Molla)

Tevhid, hayata istikamet verir
(Bediüzzaman Said Nursi) 

TEVHİD UNUTULUNCA NELER OLDU?

GELİN! “LA İLAHE İLLALLAH” DİYELİM KURTULALIM!

İnsan; nefsine, şeytana ve kendi gibi başka insanlara kul oldu.

Toplumun temelini teşkil eden aile yapısı önemini yitirdi.

İnsan insanlıktan çıkarak fıtri özelliklerini ve güzelliklerini  kaybetti.

Merhamet ve dayanışma gibi insanî değerler son derece azaldı.

Kardeşlik yok oldu, anarşi baş gösterdi ve terör çözümlenemez bir dert oldu.

Suç oranları arttı, her türlü ahlaksızlık had safhaya ulaştı.

Haksızlıklar çoğaldı, adalet kayboldu, zulüm ayyuka çıktı.

Depresyon ve bunalımlar artarak intihar edenlerin sayısı rekora koştu.

Hayatımıza Allah’tan başkaları; insanı tanımayan ve menfaat hesaplarından 
kurtulamayanlar yön vermeye, hükmetmeye başladı ve;

Gelin! Tevhid ile ÖZGÜRLEŞELİM! Nefsimizin ve ideolojilerin esaretinden kurtulalım! 

Gelin! Tevhid ile DÜNYAYI DEĞİŞTİRELİM, haksızlık, hukuksuzluk ve zulümlere ‘dur’ diyelim!

Gelin! Tevhid ile ADALET getirelim!

Gelin! Tevhid ile dünyayı huzursuzluk diyarından SELAMET YURDUNA çevirelim!

Gelin! Tevhid ile Peygamber Efendimizin vaadettiği gibi dünyaya ÖNCÜLÜK edelim ve 

zalimlere fırsat vermeyelim!

Gelin! Tevhid ile gerçek bir medeniyete, İSLAM MEDENİYETİNE erişelim!
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