DÎNÎN ESASI
Alemlerin Rabbi Allah'a hamdeder, O'nun Resulüne, Aline, Ashabına ve O'nu dost edinenlere
de selat ve selam ederiz.
Müslüman Kardeşim! Allah sana ve bize merhamet etsin. Muteber ulemaya göre, her
müslüman erkeğin ve kadının bilmesi vacib olan üç esas vardır: Kulun, Rabbini tanıması,
dinini tanıması ve Nebisi Muhammed sallallahü aleyhi vesellem'i tanıması.
Rabbimiz: Bizi ve bütün alemleri nimeti ile yaratan Allah'dır. O'ndan başka kendisine ibadet
edeceğimiz hiçbir şey yoktur.
Dinimiz: islam'dır, îslam; Allah'ı bir ve tek mabud kabul etmek, O'na itaatle boyun eğmek,
şirkten ve şirk ehlinden uzaktan durarak Allah'a teslim olmak demektir.
Peygamberimiz: Muhammed b. Abdillah b. Abdilmuttalib b. Haşim'dir. Haşim
Kureyş'tendir. Kureyş Araplardandır. Araplar ismail'in sülalesindendir. Ismail de Ibrahim
Halil'in oğludur. Allah'ın selamı O'nun ve Nebimizin üzerine olsun.
Ey Kardeşim! Bunu öğrendikten sonra, dinin aslının ve temelinin iki şey olduğunu bilmelisin:
1. Hiçbir ortak koşmadan, ibadeti yalnız Allah'a has kılmak ve bu konuda azimli olup
dostluk ve düşmanlıkta O'nun ölçüsüne uyup bu sayılanların tümünü terkedenin küfrüne
hükmetmektir.
2. Allah'a ibadette O'na ortak koşmayı şiddetli bir biçimde yasaklamak ve bunu yapanlara
düşman olmaktır.
La ilahe îllallahın Şartlarını Biliyor musun?
1. İLİM: La ilahe illallah'ın manasını bilmektir. Başlangıcı inkar, devamı ise tasdiktir. Bu
da dilin söylediğim kalbin doğrulamasıdır. "Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur, ilah ancak
O'dur."(Muhammed: 19) "Ancak bilerek hak için şehadette bulunanlar bundan müstesnadır."
(Zuhruf: 86)
Allah Rasulü sallallahü aleyhi vesellem: "Kim Allah'tan başka bir ilah olmadığını ve ancak
O'nun ilah olduğunu bilerek ölürse Cennete girmiştir" buyurmuştur. (Müslim.) Bunun anlamı,
Allah'tan başka, gerçekten kendisine kulluk edilecek hiç bir kimse yoktur, ibadet; Allah'ın
sevdiği ve razı olduğu sözlerin, fiillerin, zahir ve batın amellerin hepsidir.
2. YAKİN: La ilahe illallah ilminin kemalidir. Bu şek ve şüpheyi yok edicidir. Allahü
Teala buyuruyor ki: "Mü'minler ancak, Allah'a, Rasul'üne iman edip, sonra da şüpheye
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düşmeden malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenlerdir, işte sadıklar onlardır."
(Hucurat:15) Allah Rasulü sallallahü aleyhi vesellem de: "Ben şehadet ederim ki, Allah'dan
başka ilah yoktur, ilah ancak O'dur. Ve Ben Allah'ın Rasulüyüm. Allah'ın huzuruna bu
ikisinde şek etmeden çıkan kimse cennete girer" buyurmaktadır. (Müslim.)
3. İHLAS: Şirki reddeden bir îhlas: Allahü Teala: "Halis din ancak Allah'ın değil mi?"
(Zümer: 3) buyurur. Yine: "Onlar ancak Allah için dini halis kılarak ibadet etmekten başka bir
şeyle emrolunmadılar" (Beyyine: 5) buyuruyor. Allah Rasulü sallallahü aleyhi vesellem de:
"Kıyamet günü insanlar arasında benim şefaatime erecek olan en mutlu kişi, kalbinden halis
ve ihlaslı bir şekilde 'La ilahe illallah' diyendir" buyurur. (Buhari)
4. MUHABBET: Muhabbet, gerçek anlamıyla Allah'ı sevmek ve bununla sevinmektir.
Yüce Allah buyuruyor ki: "insanlardan bazısı Allah'dan başkasını, Allah'a eşler ve benzerler
edinir de, onları Allah'ı sever gibi severler, îman edenler ise daha şiddetle Allah'ı severler."
(Bakara: 165) Allah Rasulü sallallahü aleyhi vesellem'de diyor ki: "Üç haslet vardır ki, kimde
bulunursa, imanın tadını almıştır. Allah ve Rasulünü herkesten daha çok sevmek. Kişiyi ancak
Allah için sevmek. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten,
cehennemin ateşine atılacakmış gibi korkmak." (Muttefakun Aleyh)
5. SIDK: Yalana muhalif ve nifaka engel olan sidk. Allahü Teala kitabında: "Elbette Allah
sadıkları bilecek, yalancıları da bilecektir" (Ankebut: 3) buyurmuştur. Yine Allahü Teala:
"Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar sadıklardır" (Zümer: 33)
buyurmuştur. Allah Rasulü sallallahü aleyhi vesellem de şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'dan
başka ilah olmadığını ve ancak O'nun ilah ve Muhammed Sallallahü Aleyhi Vesellem'in
Allah'ın Resulü olduğunu bütün kalbi ile tasdik ederek ölürse, Cennete girer, (îmam Ahmed
rivayet etmiştir)
6. LA İLAHE İLLALLAH'IN HUKUKUNA BAĞLILIK GÖSTERMEK: Bu da
Allah için ihlasla yapılıp bunlarla Allah'ın rızası istenen vacib amellerdir. Allahü Teala:
"Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun" (Zumer:54) buyurur. Yine: "Kim ihsan sahibi olarak
özünü Allah'a teslim ederse, o kopmayan bir kulpa yapışmıştır" (Lokman: 22) buyurur.
7. İNKARI YOKEDİCİ KABUL: La ilahe illallah'ı söylediği halde onu hayatına
aksettirmeyen insanlar vardır. Kendisini 'La ilahe illallah'ın manasına çağıran insanlar olduğu
zaman da inat ve tekebbürle O'nun hukukunu, ona çağıranı reddeder, kabul etmez. Nitekim
Allahü Teala buyuruyor ki: "Onlara La ilahe illallah denilince, büyükleniyorlardı." (Saffat:
35)
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İslam'ı Bozan Şeyler:
Müslüman Kardeşim! Allah'ın izniyle bilmeliyiz ki, îslamı bozan on şey vardır:
Birincisi: Allah'a ibadette şirk. "Allah. kendisine şirk (ortak) koşulmasını bağışlamaz.
Bundan başka dilediği kimse için dilediği şeyi bağışlar." (Nisa: 48) Bir misal vermek
gerekirse: Allah'dan başkası (putlar, liderler, büyük kabul edilen bütün küçük insanlar vs.)
için kurban kesmek gibi.
İkincisi: Allah ile kendi arasında vasıtalar edinmek, Allah'a dua edip O'ndan istediği gibi
bu vasıtalardan da birşeyler dileyip onlara tevekkülde bulunmak.
Uçüncüsü: Müşrikleri tekfir etmeyip onların kafir olduğunda şüphe etmek veya onların
ideolojik mezheplerini doğrulamak.
Dördüncüsü: Allah Rasulü'nün sallallahü aleyhi vesellem yolundan başka birinin yolunu
ve hükmünü O'nun sallallahü aleyhi vesellem yolu sünneti ve hükmü'nden daha güzel görmek
veya tağutların hükmünün O'nun hükmünden daha iyi olduğunu söylemek gibi. Bunu
söyleyen kafirdir.
Beşincisi: Allah Rasulü'nün sallallahü aleyhi vesellem getirmiş olduğu bir şeye buğzetmek.
Buğzeden bununla amel etse bile, kafir olur.
Altıncısı: Dinden olan bir şeyle, ya da o'nun sevabıyla, günahıyla alay etmek küfürdür.
Allah şöyle buyuruyor: "De ki: Siz Allah'la, ayetleriyle ve Rasuluyle mi alay ediyorsunuz?
Özür dilemeyiniz. îman ettikten sonra küfre girdiniz" (Tevbe: 65,66)
Yedincisi: Sihir yapmak. Kim sihir yapar veya sihir yapılmasına razı olursa kafir olur.
Nitekim Allahü Teala şöyle buyuruyor:
"Halbuki onlar: Biz bir imtihan vesilesiyiz, -sakın- küfre girmeyin demedikçe kimseye
sihri öğretmiyorlardı." (Bakara:102)
Sekizincisi: Müslümanların aleyhine müşriklere arka çıkmak. Allah: "Sizden kim onlara,
velayet kasdiyla yönelirse O, onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete
erdirmez" (Al-i Imran: 86) buyurmuştur.
Dokuzuncusu: insanlardan bazısının, Muhammed'in sallallahü aleyhi vesellem şeriatının
hududu dışına çıkabileceğine inanması. Kim buna inanırsa kafirdir.
Onuncusu: Allah'ın dininden yüz çevirmek. O'nun dinini öğrenmemek ve onunla amel
etmemek. Allah bu konuda şöyle buyurdu: "Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan
3

sonra, Ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Elbette ki biz, mücrimlerden intikam
alıcıyız." (Secde: 22)
Ey Müslüman Kardeşim! Allah hepimizi Hakka erdirsin, bilmeliyiz ki, Islamı bozan bu
şeylerde; şaka edenle, ciddi davranan veya insanlardan korkanlar arasında hiçbir fark yoktur.
Ancak ikrah (kesinlikle can korkusu) altında kalan kişi bundan müstesnadır. Sevgili kardeşim!
Bu sayılan on madde, en tehlikeli ve günümüzde en çok meydana gelen şeylerdir. Elbette her
müslümanın bundan sakınması ve nefsini kurtarmak için korkması
gerekir. Allah'ın
cezalandırmasının dehşetinden yine O'na sığınırız. (Amin)
Salat ve selam Nebimiz Muhammed'in sallallahü aleyhi vesellem O'nun Al ve Ashabının
üzerine olsun.
(Guraba yayınlarından alınan bir brosür)
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