
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KELİME-İ TEVHİD 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Bismillâhirrahmânirrahim  

 .& ءاش نإ تومن اهيلعو ا.حن اهيلع & الإ هلإ ال
 

“La ilahe illallah, aleyhâ nahyâ ve aleyhâ namût inşallah.” diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Bu, kelime-i münciye, kurtarıcı kelimedir. Bu kelimeyi söyleyen 
kurtulmuştur, saadete erişmiştir. Bunu söylemek zor değil, mümin için kolay, güzel bir 
şeydir. Her gün birkaç defa, onlarca defa, bazen yüz defadan fazla zikir olarak yapılabilir.  

Kolay, hiçbir zorluğu yok, hiçbir zararı yok. Faydası olan, en büyük faydası olan bu 
kelimedir ama insan küfürde olunca bundan daha zor bir şey yoktur kendisine. Bu iki 
kelimeyi söyle kurtul. “Yok, onu yapamam” Yapamam demez, sana karşı çıkar, seni azarlar. 
Bunun zararı yok, her şeyi söylüyorsun, her şeyi yapıyorsun, bunu da yap, hiç olmazsa 
kurtulursun. Onu da kabul etmez, inat eder. Küfür inadı, şeytan inadı, hakkı kabul etmeyen, 
hakka karşı olan insanlarda bu inat var.  
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“keffârin ‘anîd” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Kerim’de. (Kaf Suresi – 24) Hem 
kâfir hem anit. Mümin anit yani inat eden olmaz. Müminde inat yok, inat kâfirdedir, 
şeytandadır. Hakkı kabul etmez, kendisi kurtulacağı halde kabul etmez. Allah’a şükür, 
“Allah’tan başka ilah yok.” diyor, “La ilahe illallah.” Bundan daha güzel bir şey olur mu? 
Bizim Allah’a olan en büyük şeyimiz, ondan başka ilah olmadığını kabul etmek. Kendilerini 
Müslüman zannedip bu kelimeleri söyleyen başkalarına; “Sen müşriksin, sen şeysin…” 
diyen bir tayfa var. Esas onlar bu kelimenin manasını, hakkını bilmiyorlar. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Bu kelimeyi söyledikleri vakit kimseye müşrik 
demeyin.” diyor. Hadi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söylemese, o kelimenin manasını, 
hakikatini bilmedikleri için, bu sözü söyleyen insana müşrik diyerek büyük bir hataya  



 
 

 

 

 

 

düşmüş oluyorlar. Allah’ın rahmetiyle, merhametinden dolayı, madem o kelimeyi 
söylüyorlar, onlar da kurtulur. Kurtulur da faziletleri çok düşmüş olur çünkü başkalarına 
müşrik demeleri, “La ilahe İllallah” diyenlere müşrik demeleri onların faziletlerini giderir. 
Maksat hâsıl olur ama mertebeleri en düşük mertebede olur. “La ilahe illallah Muhammeden 
Resulullah.” Buna büyük hamdolsun, şükrümüz sonsuzdur. Allah imandan ayırmasın, 
inşallah imanımıza kuvvet versin. 

  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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