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CBA

Lâ lâhe llallah/

Kelimesinin artları ve erhi

Cennetin anahtarı olan Lâ ilâhe illallah kelimesinin söyle-

yenine faydası olması için yerine getirilmesi gereken artları

unlardır:

1- lim: Cehâletin zıddıdır.

2-  Yakîn: üphenin zıddıdır.

3- hlâs: irkin zıddıdır.

4-  Sıdk: (Yalan) Kizbin zıddıdır.

5-  Muhabbet: Bu zun zıddıdır.

6- nkıyâd: Terkin zıddıdır.

7-  Kabûl: Reddin zıddıdır.

8-  Küfr bi mâ yu’bedu min dûnillah 

(Bkz: Durusu’l-Muhimme li’ - eyh Abdilazîz b. Abdillah b. Bâz) 

Kur’ân ve Sünnet’te Lâ ilâhe illallah kelimesinin fazileti ile 

ilgili olan bütün deliller bu artlar ile kayıtlıdır.
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ERH

1- lim:

Bundan maksat Lâ ilâhe illallah’ın manasını, ondan murâ-

dın ne oldu unu, onunla neyin nefyedilip neyin isbât olundu unu

bilmektir.

lmin, Lâ ilâhe illallah’ın artlarından oldu unun delili Yüce 

Allah’ın u buyruklarıdır:

HáàßÞÝÜI
« u halde bilesin ki Allah’tan ba ka (hak) ilâh 

yoktur.»                  [Muhammed Sûresi: 19]  

     I¼»ÁÀ¿¾½H
«Ancak hakka -yani Lâ ilâhe illallah’a- bilerek ta-

nıklık eden müstesna.» [Zuhruf Sûresi: 86]

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyurmu tur:

«Her kim Lâ ilâhe illallah’ı bildi i halde ölürse cennete gi-

rer.» [Muslim rivâyet etmi tir.]

2- Yakîn:

Bundan maksat Lâ ilâhe illallah hakkında yani Allah’tan 

ba ka bütün ibadet edilenlerin reddedilmesinde, ibadetlerin ve 

duanın tümüyle Allah’a has kılınmasında ve Lâ ilâhe illallah’ın

delâlet etti i di er tüm konularda ek ve üphenin bulunmama-

sıdır. Bunun delili Yüce Allah’ın u buyru udur:

H¥¤£¢¡ ~}| I
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«Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah’a ve Rasûle 

iman ettiler de sonra üpheye dü mediler.»

[Hucurât Sûresi: 15]

Yani ek ve üpheye kapılmadılar. Aksine tam bir yakîn ile 

iman ettiler. ek ve üpheye kapılanlar ise münafıklardır. Nite-

kim Yüce Allah öyle buyurmaktadır:

     Iikjlmnopq

srtuvwxH
«Senden ancak Allah’a ve âhiret gününe iman etmeyen, 

kalpleri üpheye batmı , ku kular içinde tereddüt ile bo-

calayanlar izin isterler.»       [Tevbe Sûresi: 45]

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem de öyle buyurmu tur:

 «Allah’tan ba ka ilâh olmadı ına ve benim Allah’ın rasûlü 

oldu uma ehâdet ederim. Allah’a bu ikisi ile ve onlarda hiçbir 

ek ve üphesi olmaksızın kavu an hiçbir kul yoktur ki cennete 

girmesin.» [Muslim rivâyet etmi tir.]

Yine Ebû Hureyre’den Nebî sallallahu aleyhi ve sellem öyle bu-

yurmu tur: « u bostanın arkasında kar ıla tı ın kalbi ile yakîn 

ederek Lâ ilâhe illallah’a tanıklıkta bulunan her ki iyi cennet ile 

müjdele.» [Muslim rivâyet etmi tir.]

3- hlâs:

Bundan kasıt irk pisli inin bula madı ı saflık ve katı ık-

sızlık ile Lâ ilâhe illallah’a tanıklıkta bulunmaktır. hlas irkin

zıddıdır. Tevhid kelimesi de ihlas ile eda edilmedikçe sahibine 

herhangi bir fayda sa lamaz.  
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Nitekim Yüce Allah öyle buyurmaktadır:

IhijkmlnopH
«Onlara dini -yani ibadeti- Allah’a halis kılarak Allah’a 

ibadet etmekten ba kası emrolunmamı tı.»

[Beyyine Sûresi: 5] 

 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in u buyrukları da ihla-

sın Lâ ilâhe illallah’ın artlarından biri oldu unun delilidir:  

Ebû Hureyre radıyallahu anh öyle demi tir: Nebî sallallahu 

aleyhi ve sellem öyle buyurdu:  « efaatim sayesinde insanların en 

mutlusu olacak ki i kalbinden veya içinden ihlas ile Lâ ilâhe il-

lallah diyendir.» [Buhârî rivâyet etmi tir.]

Itbân radıyallahu anh’den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

öyle buyurmu tur: «Muhakkak ki Allah  Lâ ilâhe illallah deyip 

bununla yalnız Allah’ın yüzünü talep eden ki iye cehennemi ha-

ram kılmı tır.» [Buhârî rivâyet etmi tir.]

4- Sıdk:

Bundan kasıt yalancılı ın zıddı olarak do ru olmaktır. Lâ 

ilâhe illallah kelimesi mutlaka kalpten do ruluk ile söylenmeli-

dir. Yüce Allah öyle buyurmaktadır:

Iqrstuvwxyz{|

}~¡¢£ ¤¥¦§      ¨©

ª«H
«Elif. Lâm. Mim. nsanlar iman ettik demekle ba ıbo

bırakılacaklarını ve imtihana çekilmeyeceklerini mi zan-

nettiler. Biz muhakkak ki onlardan öncekileri de imti-
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han ettik. Böylece Allah elbette bilecektir o do ru olanla-

rı ve elbette bilecek o yalancıları.»

[Ankebut Sûresi: 1-3]  

Bu âyetteki bilmekten maksat herkesçe bilinmesini sa laya-

cak ekilde ortaya çıkarmak demektir. Yoksa Allah zaten gö üs-

lerde saklananı bilir. Sıdkın,  Lâ ilâhe illallah’ın artlarından bi-

ri oldu una Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in u buyru u da 

delâlet etmektedir:

Muâz b. Cebel radıyallahu anh’den Nebî sallallahu aleyhi ve sellem

öyle buyurmu tur: «Lâ ilâhe illallah’a Ve Muhammed’in Allah’ın

kulu ve rasûlü oldu una kalbinden sıdk ile tanıklık edene Allah 

ate i haram kılmı tır.» [Buhârî rivâyet etmi tir.]

5- Muhabbet:

Bundan kasıt bu zun zıddı olan sevgidir. Ki i Lâ ilâhe illal-

lah’ı, onun delâlet etti i hususları, onun muktezası ile amel e-

den ehlini sevmek zorunlulu undadır.

Nitekim Yüce Allah öyle buyurmaktadır:

Iyz{}| H
« man edenlerin Allah’a muhabbetleri ise daha iddetli-

dir.»            [Bakara Sûresi: 165]

Yine öyle buyurur:

Ilmnopqrstuvwx

yH
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«Ey iman edenler! Sizden herkim dininden dönerse 

(bilsin ki) Allah yakında öyle bir topluluk getirir ki O on-

ları sever onlar da O’nu severler.» [Mâide Sûresi: 54]

6- nkıyâd:

Bundan kasıt Lâ ilâhe illallah’ın delâlet etti i bütün hu-

suslara zahiren ve batınen boyun e mek ve gere ince amel et-

mektir.

Yüce Allah öyle buyurmaktadır:

I¬®¯°±H
«Rabbinize dönün ve O’na teslim olun.» [Zumer Sûresi: 54]

 Yine öyle buyuruyor: 

I`abcdefghH
«Yüzünü muhsin olarak/ihsan ile Allah’a teslim eden-

den daha güzel din sahibi kimdir!?» [Nisa Sûresi: 125]

Yine öyle buyuruyor:

I{ zyx}|~_`ab

dcH
«Herkim Muhsin olarak/ihsan ile yüzünü Allah’a teslim 

ederse sapasa lam bir kulpa yapı mı tır.»

[Lokman Sûresi: 22]
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7- Kabûl:

Bundan kasıt reddin zıddı olarak Lâ ilâhe illallah’ın delâlet 

etti i bütün hususları kabul etmektir. Bu da ortaksız olarak iba-

deti yalnızca Allah’a yöneltip ondan gayrısına ibadeti terk et-

mektir. Herkim Lâ ilâhe illallah’ı onun delâlet etti i hususları

kabul etmeksizin söylerse o, Allah’ın haklarında öyle buyurdu u

kimselerdendir:   

Ifedcbghijklmn

opsrq H
«Onlara Lâ ilâhe illallah denilince kibirlenirler ve der-

lerdi ki: Bir deli air yüzünden mi ilahlarımızı terk ede-

cekmi iz.»             [Saffât Sûresi: 35, 36]

Bu kelimenin söyleyenine fayda verebilmesi için, hem kalp 

ile hem de dil ile kabullenilmesi ve gere ince amel edilmesi kaçı-

nılmaz bir gerekliliktir. Herkim onu, delâlet etti i manaları ve 

gereklerini kabul etmez, reddeder ve buna kar ı kibirlenirse tıpkı

kibir ve inatla onu reddetmi  olan Kurey  kafirleri gibidir. 

8- Ta uta Küfretmek:

Bundan kasıt bütün rasûllerin daveti olan Allah’tan ba ka

her ibadet edilenin reddedilmesi, ibadetin sırf Allah’ın hakkı ol-

du unun isbât edilmesidir. Rasûllerin tamamı kavimlerinin iba-

det etti i ta utlara yani putlara kar ı gelmi , onlara ibadet edil-

mesini reddetmi , insanları da Allah’tan ba ka ibadet ettikleri 

bu ta utları terk etmeye ça ırmı lardır.

Yüce Allah öyle buyurmaktadır:
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IÜÝÞßàáâã

äåæ èçH
«Herkim ta uta küfreder Allah’a iman ederse o sapasa -

lam bir kulpa yapı mı tır.»           [Bakara Sûresi: 256]

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyurmu tur:

«Herkim  Lâ ilâhe illallah der ve Allah’tan ba ka her ibadet edi-

lene küfrederse malı ve canı dokunulmazdır. Hesabı ise Allah 

Azze ve Celle’ye kalmı tır.» [Müslim rivâyet etmi tir.]


