Yazar: Ramazan YILMAZ
KÜFÜR ve AZGINLIÐA VERÝLEN ÝLAHÝ CEZA DEPREM!
Y&uuml;ce Allah (c.c.) g&ouml;kleri, yeri ve bunlar arasýnda bulunan
her þeyi belli bir d&uuml;zen i&ccedil;inde yaratmýþ, bunlarýn iþleyiþini
ilahi esaslarla d&uuml;zenlemiþ ve emrini icra etmek &uuml;zere Arþ'a
istiva etmiþtir. &quot;Rabb'iniz o Allah'týr ki, g&ouml;kleri, yeri ve ikisi
arasýnda bulunanlarý altý g&uuml;nde yarattý, sonra Arþ'a kuruldu.
Emri tedbir ve icra eder... &quot; (10 YUNUS, 3) Yaratma ve emri elinde
bulunduran (7/54) y&uuml;ce Allah (c.c), insanlarý ve cinleri de,
kendisine kulluk etsinler diye yaratmýþ (51/56) ve bu kulluðun nasýl
yapýlacaðý ile ilgili esaslarý, el&ccedil;ileri vasýtasýyla
g&ouml;ndermiþtir. El&ccedil;iler, Kainatýn sahibi y&uuml;ce Allah'ýn
indirdiði esaslardan y&uuml;z &ccedil;eviren, yery&uuml;z&uuml;nde
fesad &ccedil;ýkarýp bozgunculuk yapan insanlara ilahi emirleri
bildirmiþler, onlarýn bu emirlere teslim olmalarýný istemiþlerdir. Ancak,
Allah'ýn arzýnda, O'nun verdiði nimetlerle yaþayan insanlardan
bazýlarý, yery&uuml;z&uuml;nde bozgunculuk yaparak ilahi esaslardan
y&uuml;z&ccedil;evirmiþ ve azarak y&uuml;ce Allah'a isyan etmiþlerdir.
Bunun &uuml;zerine y&uuml;ce Allah (c.c), bu zorba bozgunculara ve
destek&ccedil;ilerine, her d&ouml;nemde deðiþik þekillerde
azabetmiþtir. &quot;Rabb'in &uuml;lkelerin baþkentlerinde o (insa)nlara
ayetlerimizi okuyan bir el&ccedil;i g&ouml;ndermedik&ccedil;e
&uuml;lkeleri helak edici deðildir. Ve biz, halký zalim olmadan
&uuml;lkeleri helak edici deðiliz.&quot; (28 KASAS, 59) Ýlahi uyarý
a&ccedil;ýktýr; insanlar, azgýnlaþýp zulmetmedikleri s&uuml;rece onlara
hi&ccedil;bir þekilde azabedilmez. Ýnsanlarýn baþýna gelenler, ancak
onlarýn elleriyle kazandýklarý y&uuml;z&uuml;ndendir. &quot;Baþýnýza
gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizin kazandýðý (g&uuml;nahlar)
y&uuml;z&uuml;ndendir. (&Uuml;stelik Allah) bir &ccedil;oðunu da
affeder.&quot; (42 ÞURA, 30) Y&uuml;ce Allah (c.c), insanlarýn
azgýnlýklarýna hemen azapla cevap vermez; onlara m&uuml;hlet verir,
tevbe edip m&uuml;sl&uuml;man olmalarý i&ccedil;in fýrsat tanýr.
&quot;Rabb'in &ccedil;ok baðýþlayan, merhamet edendir. Þayet onlarý
kazandýklarýyla hemen cezalandýracak olsaydý, azablarýný
&ccedil;abuklaþtýrýrdý. Ancak onlar i&ccedil;in va'dedilen bir zaman
vardýr ki, ondan (ka&ccedil;ýp) sýðýnacak bir yer bulamayacaklardýr. O
þehirleri, zulmetmeye baþlayýnca, helak ettik. Onlarý helak etmek
i&ccedil;in bir s&uuml;re belirlemiþtik.&quot; (18KEHF, 58-59)
G&ouml;r&uuml;l&uuml;yor ki insanlar, yery&uuml;z&uuml;nde
bozgunculuk yapýp zulmetmedik&ccedil;e y&uuml;ce Allah (c.c.) onlara
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azap indirmiyor. Meydana gelen ve azgýn insanlar i&ccedil;in birer azap
olan felaketler, ancak insanlarýn, y&uuml;ce Allah'ýn
h&uuml;k&uuml;mlerinden y&uuml;z&ccedil;evirip bozgunculuk
yapmalarý ve zulmetmeye baþlamalarý &uuml;zerine vukubuluyor.
ÝNSANLARIN HELAK EDÝLÝÞ NEDENLERÝ: Ýnsanlýk tarihinde,
zulmedenlere verilen d&uuml;nyevi cezalarý þ&ouml;ylece sýralayabilir
ve b&ouml;ylece g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde meydana gelen
felaketlerin nedenlerini daha iyi anlayabiliriz: 1- Y&uuml;ce Allah
tarafýndan indirilen vahyi esaslarý inkar edip onlarla alay etmek ve bu
vahyi esaslarý getiren el&ccedil;ileri tanýmamak azabýn gelmesine
neden olur. &quot;Senden &ouml;nceki el&ccedil;ilerle de alay edildi de
kafirlere m&uuml;hlet verdim, sonra onlarý yakaladým. Bak azabým
nasýl oldu!&quot; (13 RA'D, 32) &quot;Onlara Rab'lerinin ayetlerinden
bir ayet gelmez ki, ondan y&uuml;z &ccedil;evirmesinler. B&ouml;ylece
kendilerine gelen ayetleri yalanladýlar. Ancak alay ettikleri þeyin
haberleri, yakýnda kendilerine gelecektir.&quot; (6 EN'AM, 4-5)
&quot;B&uuml;t&uuml;n ayetlerimizi yalanladýlar. Biz de onlarý, galip ve
g&uuml;&ccedil;l&uuml; olarak yakaladýk.&quot; (54 KAMER, 42)
&quot;De ki: Yery&uuml;z&uuml;nde dolaþýn da yalanlayanlarýn sonu
nasýl olmuþ, g&ouml;r&uuml;n!&quot; (6 EN'AM, 11) 2- Y&uuml;ce
Allah'ýn indirdiði vahyi esaslarý g&ouml;rmezden gelip
&ouml;nemsememek, b&ouml;b&uuml;rlenip b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k
taslamak da azabýn gelmesine nedendir. &quot;Ona ayetlerimiz
okunduðu zaman sanki onlarý hi&ccedil; iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda
aðýrlýk varmýþ gibi b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k taslayarak sýrtýný
d&ouml;ner. Onu acý bir azap ile m&uuml;jdele.&quot; (31 LOKMAN, 7)
&quot;Nihayet varlýklýlarýný azab ile yakaladýðýmýz zaman, hemen
feryada baþlarlar. Bug&uuml;n artýk feryat etmeyin, bize karþý size
yardým edilmez. Ayetlerim size okunurdu da siz arkanýza
d&ouml;n&uuml;yordunuz; ayetlerime karþý kibirlenerek geceleyin
sa&ccedil;malýyordunuz.&quot; (23 M&Uuml;'MÝNUN, 64-67)
Y&uuml;ce Allah'ýn ayetlerini kabul etmeyip inkar ettikleri halde, bu
ayetlerin insanlar &uuml;zerindeki etkisini ortadan kaldýrmak i&ccedil;in
geceleri toplanýp planlar yapan kafirleri y&uuml;ce Allah (cc), o toplantý
anýnda helak eder. &quot;K&ouml;t&uuml; tuzaklar kuranlar, Allah'ýn
kendilerini yere ge&ccedil;irmeyeceðinden emin midirler?&quot; (16
NAHL, 45) Kendileri iman etmedikleri gibi, insanlarý da y&uuml;ce
Allah'ýn ayetlerinden uzak tutmak i&ccedil;in tuzak kuranlarý y&uuml;ce
Allah (c.c), ansýzýn yakalayarak helak eder. &quot;Nice kent (halkýný)
helak ettik; gece yatarken, yahut g&uuml;nd&uuml;z uyurlarken
azabýmýz onlara geliverdi.&quot; (7 A'RAF, 4) 3- Ýman eden
m&uuml;sl&uuml;manlara ve mazlum insanlara zulmetmek, onlan vahyi
esaslardan uzaklaþtýrmak da azabýn gelmesine neden olmaktadýr.
&quot;Fir'avn, o yerde ululandý, halkýný &ccedil;eþitli gruplara
b&ouml;ld&uuml;. Onlardan bir z&uuml;mreyi zayýflatýyor, oðullarýný
kesiyor, kadýnlarýný sað býrakýyordu. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o
bozgunculardandý.&quot; (28 KASAS, 4) &quot;Ve her yolun baþýna
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oturup da tehdit ederek iman edenleri Allah yolundan alýkoymaða ve o
(Allah yolu)nu eðriltmeye &ccedil;alýþmayýn; d&uuml;þ&uuml;n&uuml;n
ki, siz az idiniz, O sizi &ccedil;oðalttý ve bakýn bozguncularýn sonu
nasýl oldu.&quot; (7 A'RAF, 86) &quot;Zayýf
d&uuml;þ&uuml;r&uuml;lenler b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k taslayanlara:
'Aksine siz gece g&uuml;nd&uuml;z dolap kurar, Allah'ý inkar etmemizi,
O'na eþler koþmamýzý bize emrederdiniz' dediler. Azabý
g&ouml;rd&uuml;kleri zaman, i&ccedil;lerinde piþmanlýklarýný
gizlediler; biz de o kafirlerin boyunlarýna demir halkalar ge&ccedil;irdik.
Yalnýz yaptýklarýyla cezalanmýyorlar mý?&quot; (34 SEBE, 33)
&quot;Kafirler, el&ccedil;ilerine dediler ki: 'Ya sizi mutlaka yurdumuzdan
&ccedil;ýkarýrýz ya da bizim dinimize d&ouml;nersiniz!' Rab'leri de
onlara þ&ouml;yle vahyetti: &quot;Zalimleri mutlaka helak
edeceðiz!&quot; (14 ÝBRAHÝM, 13) &quot;Onlar, hem insanlarý ondan
menederler, hem de kendileri ondan uzak dururlar. B&ouml;ylece yalnýz
kendilerini helak ediyorlar ama farkýnda deðiller.&quot; (6 EN'AM, 26)
Zorbalýðý, yalnýzca bazý kimselere zulmetmekle sýnýrlandýrmayýp,
alemlerin Rabb'i y&uuml;ce Allah'a isyana kadar, her alanda ortaya
koyan bozguncu despot zalimler, y&uuml;ce Allah'ýn azabý kendilerine
geldiðinde, ne kadar aciz, zavallý ve aslýnda bir hi&ccedil; olduklarýný
&ccedil;ok iyi an-lýyorlardý. Ancak o zaman iþ iþten ge&ccedil;iyor,
piþmanlýðýn hi&ccedil;bir faydasý olmuyordu. &quot;Azabýmýz onlara
geldiðinde: 'Biz ger&ccedil;ekten zalimlermiþiz!' demelerinden baþka
yalvarýlarý kalmadý.&quot; (7 A'RAF, 5) &quot;Eyvah bize, biz
ger&ccedil;ekten zalimlermiþiz dediler. Bu itiraflarý devam ederken biz
onlarý bi&ccedil;ilmiþ (ekin gibi) yaptýk, s&ouml;n&uuml;p gittiler.&quot;
(21 ENBÝYA, 14-15) 4- Y&uuml;ce Allah'ýn verdiði nimetlere
þ&uuml;kretmeyip refah ve bolluk i&ccedil;inde þýmarmak da bir
topluma helak olma nedenlerindendir. &quot;Kendilerine yapýlan
uyarýlarý unutunca, &uuml;zerlerine her þeyin kapýlarýný
a&ccedil;ýverdik; kendilerine verilenle þý-marýnca ansýzýn onlarý
yakaladýk, birdenbire umutlarýný yitirdiler.&quot; (6 EN'AM, 44)
&quot;Biz, nimet i&ccedil;inde þýmarmýþ nice þehirleri helak ettik. Ýþte
meskenleri, onlardan sonra &ccedil;ok az oturulmuþtur. Onlara biz varis
olduk.&quot; (28 KASAS, 58) Bolluk i&ccedil;inde þýmararak y&uuml;ce
Allah'a nank&ouml;rl&uuml;k eden, yoksullarý g&ouml;rmezden gelen,
Allah'ýn verdiði nimetlerle O'na isyan eden zalimler, kendi elleriyle
kazandýklarý y&uuml;z&uuml;nden helak olmuþlar, Allah'ýn azabýna
&ccedil;arpýlmýþlardýr. 5- B&ouml;b&uuml;rlenip kibirlenmek,
y&uuml;ce Allah'ýn verdiði nimetleri kendinden bilmek ve bu nimetlerle
y&uuml;ce Allah'ý razý etmek i&ccedil;in infak etmemek de helak olmak
i&ccedil;in bir baþka nedendir. &quot;Karun, Musa'nýn kavminden idi.
Onlara karþý azgýnlýk etti. Biz kendisine &ouml;yle hazineler vermiþtik
ki, onun anahtarlarýný (taþýmak) g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir topluluða
aðýr geliyordu. Kavmi ona demiþti ki: 'Þýmarma, Allah þýmaranlarý
sevmez. Allah'ýn sana verdiði (servet) i&ccedil;inde ahiret yurdunu ara,
d&uuml;nyadan da nasibini unutma, Allah sana nasýl iyilik ettiyse sen
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de &ouml;yle iyilik et, yery&uuml;z&uuml;nde bozgunculuk isteme,
&ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah bozguncularý sevmez.' (Karun): 'Bu
(servet) bende bulunan bir bilgi sayesinde bana verildi' dedi. O, bilmedi
mi ki Allah, kendisinden &ouml;nceki nesiller arasýnda kendisinden
daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve ondan daha &ccedil;ok cemaati
bulunan nice kimseleri helak etmiþtir? Su&ccedil;lulara
g&uuml;nahlarýndan sorulmaz. (...) Nihayet biz, onu da, evini barkýný
da yere batýrdýk, Allah'a karþý ona yardým edecek bir topluluðu
olmadý. Kendi kendini kurtaranlardan da deðildi.&quot; (28 KASAS,
76-78,81) Mallarýyla b&ouml;b&uuml;rlenip þýmaranlar i&ccedil;in
yalnýzca d&uuml;nya hayatýnda deðil, ahirette de acý bar azap ve
cehennemde ebedi olarak kalma vardýr. &quot;Bu durum, sizin
yery&uuml;z&uuml;nde haksýz olarak þýmarmanýzdan ve aþýrý
derecede b&ouml;b&uuml;rlenmenizden dolayýdýr. Cehennemin
kapýlarýndan girin, orada ebedi kalacaksýnýz.
B&ouml;b&uuml;rlenenlerin yeri ne k&ouml;t&uuml;d&uuml;r.&quot; (40
M&Uuml;'MÝN, 75-76) 6- Y&uuml;ce Allah'ýn h&uuml;k&uuml;mlerini
hi&ccedil;e sayýp beþeri kurallarla h&uuml;kmeden toplumun ileri
gelenlerinin, yery&uuml;z&uuml;nde bozgunculuk yaparak azmalarý da
azabýn gelmesine sebebiyet verir. &quot;Biz, hangi &uuml;lkeye bir
uyarýcý g&ouml;n-derdikse oranýn varlýklý kimseleri: 'Biz, sizin
g&ouml;nderildiðiniz þeyi inkar ediyoruz' dediler.&quot; (34 SEBE, 34)
&quot;B&ouml;ylece her &uuml;lkede ileri gelenleri, oranýn
su&ccedil;lularý kýldýk ki, orada hile yapsýnlar. Onlar ancak kendilerine
hile yapýyorlar, ama farkýnda deðiller.&quot; (6 EN'AM, 123) &quot;Bir
&uuml;lkeyi helak etmek istediðimiz zaman oranýn varlýk sahiplerine
emrederiz, orada fýsk (k&ouml;t&uuml;l&uuml;k) yaparlar. B&ouml;ylece
o &uuml;lkeye s&ouml;z (azap) hak olur, biz de orayý darmadaðýn
ederiz.&quot; (17 ÝSRA, 16) Bir &uuml;lkede iktidarý ellerinde
bulunduranlar ve onlara maddi varlýklarýyla destek olanlar, kendilerini
her þeyi yapmaya muktedir g&ouml;rerek azarlar. Kendilerine
y&uuml;ce Allah'ýn emirleri anlatýlsa inkar ederler,
b&uuml;y&uuml;klenip b&ouml;b&uuml;rlenirler. Ýþte bu durumda
olanlarý y&uuml;ce Allah (c.c.) acý bir þekilde helak eder.
&quot;Yery&uuml;z&uuml;nde gezmediler mi ki, kendilerinden
&ouml;nce gelenlerin sonunun nasýl olduðunu g&ouml;rs&uuml;nler.
Onlar kuvvet ve yery&uuml;z&uuml;ndeki eserleri bakýmýndan
kendilerinden daha &uuml;st&uuml;n idiler. Fakat Allah, onlarý
g&uuml;nahlarý y&uuml;z&uuml;nden yakaladý. Onlarý Allah'tan
koruyan olmadý.&quot; (40 M&Uuml;'MÝN, 21) 7- Ýnsanlara zulmeden
despot idarecilerin azýp kudurmalarý da bir &uuml;lkeye azabýn
gelmesine neden olur. &quot;Ýþte þu &uuml;lkelerde zul&uuml;m
baþlayýnca onlarý helak ettik...&quot; (18 KEHF, 59)
&quot;Zulmederken helak ettiðimiz nice &uuml;lke vardýr ki, duvarlarý
tavanlarýnýn &uuml;st&uuml;ne &ccedil;&ouml;km&uuml;þt&uuml;r.
Nice kullanýlmaz olmuþ kuyu ve nice (ýssýz kalmýþ) saðlam
k&ouml;þkler vardýr.&quot; (22 HAC, 45) &quot;Ýþte Rabb'in zulmeden
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&uuml;lkeleri yakaladýðý zaman b&ouml;yle yakalar. Doðrusu O'nun
yakalamasý, &ccedil;ok acý ve &ccedil;ok &ccedil;etindir.&quot; (11
HUD, 102) Zalimlerin helak ediliþ nedenlerini b&ouml;ylece sýraladýktan
sonra þimdi de kavimlerin helak ediliþ þekillerini g&ouml;relim ki,
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde meydana gelen sel, tufan, yangýn ve
deprem gibi felaketlerin nedeni daha iyi anlaþýlsýn. NUH (A.S.) KAVMÝ:
Kur'an'ýn bildirdiðine g&ouml;re d&uuml;nya tarihinde helak olan ilk
kavim, Nuh kavmidir. Bu kavim, kendilerine g&ouml;nderilen
el&ccedil;ileri yalanlamýþlar, vahyi esaslardan
y&uuml;z&ccedil;evirmiþler ve b&ouml;ylece azgýnlaþmýþlardýr.
&quot;Andolsun Nuh'u kavmine g&ouml;nderdik; 'Ey kavmim, Allah'a
kulluk edin, sizin O'ndan baþka ilahýnýz yoktur. Doðrusu ben, sizin
i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir g&uuml;n&uuml;n azabýndan
korkuyorum' dedi.&quot; (7 A'RAF, 59) Azgýnlýklarýnda sýnýr
tanýmayan, kendilerini &uuml;st&uuml;n g&ouml;r&uuml;p iman
edenleri k&uuml;&ccedil;&uuml;mseyen ve putlara tapan Nuh kavmi,
Nuh (a.s.)'ý inkar etmek i&ccedil;in &ccedil;eþitli mazeretler ortaya
koyuyordu. &quot;Kavimden ileri gelen inkarcýlar: 'Biz seni de bizim gibi
insan g&ouml;r&uuml;yoruz ve sana bizim basit
g&ouml;r&uuml;þl&uuml; ayak takýmlarýmýzdan baþkasýnýn uyduðunu
g&ouml;rm&uuml;yoruz. Sizin bize karþý bir
&uuml;st&uuml;nl&uuml;ð&uuml;n&uuml;z&uuml; de
g&ouml;rm&uuml;yoruz; aksine sizi yalancý g&ouml;r&uuml;yoruz.'
dediler.&quot; (11 HUD, 27) &quot;Dediler ki: 'Sana bir s&uuml;r&uuml;
bayaðý kimseler uymuþken biz sana inanýr mýyýz.&quot; (26 ÞURA,
111) &quot;O kendisinde delilik bulunan bir adamdýr. Baþka bir þey
deðildir. Hele bir s&uuml;reye kadar onu g&ouml;zetleyin.&quot; (23
M&Uuml;'MÝNUN, 2) Zorba despotlar, kendileri, gelen vahye
inanmadýklarý gibi insanlarý da bundan alýkoymaya
&ccedil;alýþmýþlar, bunun i&ccedil;in her yola baþvurmuþlardýr.
B&ouml;ylece insanlarýn vahye y&ouml;nelmesine engel olmuþlardýr.
&quot;Onlar, bir&ccedil;ok kimseyi yoldan &ccedil;ýkardýlar...&quot; (71
NUH, 24) Putperest inkarcý zorbalarýn, inanmamalarýnýn ve insanlarý
Allah yolundan alýkoymalarýnýn nedeni aslýnda apa&ccedil;ýk bir
þekilde ortadaydý ve en sonunda asýl ama&ccedil;larýný ortaya koyarak
inkar gerek&ccedil;elerini a&ccedil;ýkladýlar. &quot;Dediler ki:
'Ýlahlarýnýzý býrakmayýn; ne Vedd'i, ne Suva'ý ne de Yeðus'u, Ye'uk'u
ve Nesr'i &quot; (71 NUH, 23) Tarihin her d&ouml;neminde olduðu gibi,
bug&uuml;n de tapýlýnýlýp kutsanýlan ve Allah'tan baþka edinilen
ilahlar y&uuml;z&uuml;nden vahiyden y&uuml;z&ccedil;evirilmiþ, bu
gerek&ccedil;e ile insanlarýn da Hakk'a y&ouml;nelip iman etmelerine
engel olunmuþtur. Yapýlan t&uuml;m zorbalýklar da yine, tapýnýlan
ilahlar gerek&ccedil;e g&ouml;sterilerek yapýlmýþtýr. &quot;Dediler ki:
'Ey Nuh, vazge&ccedil;mezsen mutlaka taþlananlardan olursun.&quot;
(26, ÞUARA, 116) &nbsp;&quot;B&uuml;y&uuml;k b&uuml;y&uuml;k
tuzaklar kurdular.&quot; (71 NUH, 22) Y&uuml;ce Allah (c.c.), kendi
el&ccedil;isini ve dinini elbette koruyacak, kafir zorbalara da hakcttikleri
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cezalarýný verecektir. &quot;...Sonunda zulmedenleri o tufan yakaladý.
B&ouml;ylece onu (Nuh'u) ve gemi halkýný kurtardýk ve bunu alemlere
bir ibret yaptýk.&quot;&nbsp;&nbsp; (29 ANKEBUT, 14-15) AD KAVMÝ:
Tarihte zorbalýðý ile tanýnan, y&uuml;ce Allah'ýn verdiði nimetlere
nank&ouml;rl&uuml;k yapan, vahyi esaslarý inkar edip y&uuml;ce
Allah'a isyan eden, insanlarý Allah yolundan alýkoyan Ad kavmi de
kendilerine gelen el&ccedil;ileri yalanlamýþlardýr. &quot;Ad (kavmin)e
de kardeþleri Hud'u (g&ouml;nderdik): 'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin,
sizin O'ndan baþka ilahýnýz yoktur. Siz (o putlarý) sadece
uyduruyorsunuz, dedi.&quot; (11 HUD, 50) &quot;Kavminden ileri gelen
inkarcý bir topluluk dediler ki: 'Biz seni, bir beyinsizlik i&ccedil;inde
g&ouml;r&uuml;yoruz ve seni yalancýlardan sanýyoruz.&quot; (7
A'RAF, 66) Vahyi esaslara ve o esaslarý getiren el&ccedil;iye karþý
&ccedil;ýkýþ nedenleri t&uuml;m zorbalarda hep aynýdýr; kendilerini
&uuml;st&uuml;n el&ccedil;iyi k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;rme,
kendilerine verilen nimetlerle ve g&uuml;&ccedil;le þýmarýp
b&ouml;b&uuml;rlenme. &quot;Dediler ki: 'Ey Hud, bize bir beyyine
(delil) getirmedin. Biz senin s&ouml;z&uuml;nle ilahlarýmýzý terk
edecek deðiliz ve biz sana inanacak deðiliz. Seni ilahlarýmýzdan biri
fena &ccedil;arpmýþ! demekten baþka s&ouml;z bulamýyoruz...&quot;
(11 HUD, 53-54) Ad kavmi de kendilerine verilen nimet ve imkanlarla
þýmardý, insanlarý saptýrmak i&ccedil;in &ccedil;eþitli yollara baþvurdu
ve zorbalýk yaparak azdý. &quot;Siz, her y&uuml;ksek yere (insanlarý
saptýrmak i&ccedil;in) bir iþaret mi yapýyorsunuz? Ebedi
yaþayacakmýþ gibi k&ouml;þkler ediniyorsunuz, (Ýnsanlarý)
yakaladýðýnýz zaman zorbaca yakalýyorsunuz.&quot; (26 ÞUARA,
128-130) Zorbalýk yapanlar, elbetteki zorbalýklarýna uygun bir ceza ile
cezalandýrýlacaklardýr. Onlarý bu acý sondan ne kavim ve kabileleri, ne
de ekonomik g&uuml;&ccedil;leri kurtaracaktýr. &quot;Ad (kavmi),
Rab'lerinin ayetlerini inkar ettiler, peygamberlerine isyan edip her
inat&ccedil;ý zorbanýn emrine uydular.&quot; (11 HUD, 59) &quot;Ad
(kavmi) ise uðultulu, azgýn bir kasýrga ile helak edildiler. (Allah) onu,
yedi gece sekiz g&uuml;n ardý ardýna onlarýn &uuml;zerine musallat
etti. O kavmi orada, i&ccedil;i boþ hurma k&uuml;t&uuml;kleri gibi
serilmiþ g&ouml;r&uuml;rs&uuml;n. Onlardan hi&ccedil; geri kalan
g&ouml;r&uuml;yor musun?&quot; (69 HAKKA, 6-8) Y&uuml;ce Allah
(c.c), azabýný ancak zulmeden kafirlere g&ouml;nderir ve
m&uuml;'minleri o azaptan kurtarýr. Bu kýssada da b&ouml;yle olmuþ,
Hud (a.s.) ve beraberinde iman edenler kurtarýlýrken zalim despotlar ve
onlarýn destek&ccedil;ileri yerlebir olup gitmiþlerdir. &quot;Onu ve
onunla beraber olanlarý, bizden bir rahmetle kurtardýk, ayetlerimizi
yalanlayanlarýn ve inanmayacak olanlarýn ardýný kestik.&quot; (7
A'RAF, 72) SEMUD KAVMÝ: Azgýnlýðýn doruðuna &ccedil;ýkan,
d&uuml;zl&uuml;klerde saraylar edinip daðlarda villalar yapan,
kendilerine verilen bol nimetler i&ccedil;inde þýmarýp insanlarý Allah
yolundan alýkoymaya &ccedil;alýþan despot bir kavim de Semud
kavmidir. &quot;Semud'a da kardeþleri Salih dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a
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kulluk edin, O'ndan baþka bir ilahýnýz yoktur! Sizi yerden inþa eden ve
orada yaþatan O'dur; O'ndan maðfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin!
Muhakkak ki Rabb'im yakýndýr, kabul edendir.' Dediler ki: 'Ey Salih, sen
bundan &ouml;nce bizim aramýzda &uuml;mit beslenen bir kiþi idin.
Þimdi atalarýmýzýn yaptýklarý (putlarý)na tapmaktan bizi men mi
ediyorsun? Biz senin bizi &ccedil;aðýrdýðýn þeyden þ&uuml;phe
i&ccedil;indeyiz, kuþkulanýyoruz.'&quot; (11 HUD, 61-62) &quot;(Salih
dedi ki):D&uuml;þ&uuml;n&uuml;n ki (Allah), Ad'dan sonra sizi
h&uuml;k&uuml;mdarlar yaptý ve yery&uuml;z&uuml;ne yerleþtirdi.
O'nun d&uuml;zl&uuml;klerinde saraylar ediniyor, daðlarýný yontup
evler yapýyorsunuz. Artýk Allah'ýn nimetlerini hatýrlayýn da
yery&uuml;z&uuml;nde bozgunculuk yapýp fesat
&ccedil;ýkarmayýn.&quot; (7 A'RAF, 74) Semud kavminin zorba
despotlarý da, kendilerinden &ouml;nce ge&ccedil;en despotlar gibi,
insanlarý Allah yolundan alýkoymaya &ccedil;alýþmýþlar ve onlarýn
iman etmelerine engel olmak istemiþlerdir. &quot;Kavminden
b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k taslayan ileri gelenler, i&ccedil;lerinden zayýf
g&ouml;r&uuml;len inananlara dedi(ler)ki: 'Siz, Salih'in ger&ccedil;ekten
Rabb'i tarafýndan g&ouml;nderildiðini biliyor musunuz?'
(M&uuml;'minler): 'Doðrusu biz, onunla g&ouml;nderilene iman
ediyoruz!' dediler. B&uuml;y&uuml;kl&uuml;k taslayanlar: 'Biz sizin
inandýðýnýzý inkar edenleriz!' dediler.&quot; (7 A'RAF, 75-76) Ýnsan,
bir kere azmaya g&ouml;rs&uuml;n; artýk ondan sonra ne yapacaðý ve
ne s&ouml;yleyeceði belli olmaz; &ouml;yle ki, y&uuml;ce Allah'a
isyanýnda sýnýr tanýmaz bir duruma d&uuml;þer. Ýþte Semud kavmi
de bu sýnýr tanýmaz azgýnlýðýnýn cezasýný &ccedil;ekmiþtir.
&quot;Derken diþi deveyi kestiler ve Rab'lerinin buyruðundan dýþarý
&ccedil;ýktýlar: 'Ey Salih, eðer hakikaten el&ccedil;ilerden isen, bizi
tehdit ettiðin (azab)ý bize getir!' dediler. Bunun &uuml;zerine hemen
onlarý, o sarsýntý (deprem) yakaladý, yurtlarýnda diz &uuml;st&uuml;
&ccedil;&ouml;kekaldýlar.&quot; (7 A'RAF, 77-78) &quot;Onu
yalanladýlar, deveyi kestiler. Rab'leri de, g&uuml;nahlarý
y&uuml;z&uuml;nden azabý baþlarýna ge&ccedil;irdi, orayý
d&uuml;md&uuml;z etti.&quot; (91 ÞEMS, 14) LUT (A.S.) KAVMÝ:
Sapýklýðýn en &ccedil;irkefini iþleyen, kadýnlarý býrakýp erkeklere
giden, hakký savunanlara saldýran, vahyi esaslarý yalanlayan ve
ahlaksýzlýðýnda sýnýr tanýmayan Lut kavmi de, kendilerinden
&ouml;nce ge&ccedil;en zorbalarýn akýbetine uðrayarak y&uuml;ce
Allah'ýn azabýný tatmýþlardý. &quot;Lut kavmi de g&ouml;nderilen
el&ccedil;ileri yalanladý. Kardeþleri Lut onlara: 'Korunmaz mýsýnýz?'
dedi. Ben size g&ouml;nderilen emin bir el&ccedil;iyim. Allah'tan korkun
ve bana itaat edin.&quot; (26 ÞUARA, 160-163) &quot;Lut kavmine dedi
ki: 'Siz, sizden &ouml;nce alemlerden hi&ccedil; kimsenin yapmadýðý
fuhþu mu yapýyorsunuz? Siz, kadýnlarý býrakýp erkeklere þehvetle
gidiyorsunuz ha! Doðrusu siz, haddi aþan bir kavimsiniz.' Kavminin
cevabý: 'Onlarý &uuml;lkenizden &ccedil;ýkarýn,
&ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar fazlý, temizlenen insanlarmýþ!'
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demelerinden baþka bir þey olmadý. Biz de onu (Lut'u) ve ailesini
kurtardýk, ancak karýsý geride kalanlardan oldu ve &uuml;zerlerine bir
yaðmur yaðdýrdýk. Bak su&ccedil;lularýn sonu nasýl oldu!&quot; (7
A'RAF, 80-84) &quot;Emrimiz gelince oranýn &uuml;st&uuml;n&uuml;
altýna getirdik, &uuml;zerine de &ccedil;amurdan taþlaþmýþ, istif
edilmiþ, Rabb'inin katýnda iþaretlenmiþ taþ yaðdýrdýk. Bu (azap)
zalimlerden uzak deðildir.&quot; (11 HUD, 82-83) Y&uuml;ce Allah'a
isyan eden her zorba gibi Lut kavmi de azgýnlýklarýna yakýþýr bir sonla
helak olup gittiler. Bu helak oluþ, s&uuml;nnetullahýn bir gereði olarak
her zorba kafiri bulacak ve onlar hem&nbsp; d&uuml;nyada, hem de
ahirette hak ettikleri azaba&nbsp;&nbsp; &ccedil;arpýlacaklardýr.
&nbsp;&nbsp; Ýþte Medyen kavmi de ayný yasa (s&uuml;nnetullah)
gereði helak edildi. MEDYEN KAVMÝ: Zulmederken helak ettiðimiz nice
&uuml;lke vardýr ki, duvarlarý tavanlarýnýn &uuml;st&uuml;ne
&ccedil;&ouml;km&uuml;þt&uuml;r. Nice kullanýlmaz olmuþ kuyu ve
nice (ýssýz kalmýþ) saðlam k&ouml;þkler vardýr. Her t&uuml;rl&uuml;
&uuml;&ccedil; kaðýt&ccedil;ýlýðý, sahtekarlýðý meþru
g&ouml;r&uuml;p insanlarýn mallarýný haksýz yere alan, y&uuml;ce
Allah'ýn indirdiði h&uuml;k&uuml;mleri hi&ccedil;e sayýp hevalarýna tabi
olan, &ouml;l&ccedil;&uuml; ve tartýda hile yapan, en &ouml;nemlisi de
insanlarý Allah yolundan alýkoyan Medyen kavmi de kendilerine
yapýlan uyarýlarý unutunca þiddetli bir sarsýntý (deprem) ile helak olup
gittiler. &quot;Medyen'e de kardeþleri Þuayb'ý (g&ouml;nderdik) dedi ki:
'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baþka bir ilahýnýz yoktur.
Size Rabb'inizden a&ccedil;ýk bir delil geldi. &Ouml;l&ccedil;&uuml; ve
tartýyý tam yapýn, insanlarýn eþyalarýný eksik vermeyin,
d&uuml;zeltildikten sonra yery&uuml;z&uuml;nde bozgunculuk
yapmayýn. Eðer inananlar iseniz, bu sizin i&ccedil;in daha hayýrlýdýr.
Ve her yolun baþýna oturup da tehdit ederek inananlarý Allah yolundan
alýkoymaya ve o (Allah yolu)nu eðriltmeye &ccedil;alýþmayýn;
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;n siz az idiniz, O sizi &ccedil;oðalttý. Bakýn
bozguncularýn sonu nasýl oldu.' Kavminden b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k
taslayan ileri gelenler dediler ki: 'Ey Þuayb, ya mutlaka seni ve seninle
beraber inananlarý &uuml;lkemizden &ccedil;ýkarýrýz, ya da bizim
milletimize (kanunlarýmýza) uyarsýnýz!....&quot; (7 A'RAF, 85-86,88)
&nbsp; Ýþte Rabb'in zulmeden &uuml;lkeleri yakaladýðý zaman
b&ouml;yle yakalar. Doðrusu O'nun yakalamasý, &ccedil;ok acý ve
&ccedil;ok &ccedil;etindir. &quot;Kavminden ileri gelen inkarcýlar dediler
ki: 'Eðer Þuayb'a uyarsanýz muhakkak siz ziyana uðrarsýnýz!' Derken o
m&uuml;thiþ sarsýntý, (deprem) onlarý yakalayýverdi, derhal
yurtlarýnda diz&uuml;st&uuml; &ccedil;&ouml;k&uuml;verdiler. Þuayb'ý
yalanlayanlar, sanki yurtlarýnda hi&ccedil; oturmamýþ gibi oldular. Ýþte
ziyana uðrayanlar, Þuayb'ý yalanlayanlar oldu.&quot; (7 A'RAF, 90-92)
&quot;Emrimiz gelince Þuayb'ý ve onunla beraber iman edenleri bizden
bir rahmetle kurtardýk; zulmedenleri de o korkun&ccedil; ses
(g&uuml;r&uuml;lt&uuml;) yakaladý, yurtlarýna
&ccedil;&ouml;k&uuml;verdiler. Sanki orada hi&ccedil; þenlik
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kurmamýþlardý! Dikkat edin, Medven halký da Semud gibi uzaklaþýp
gitti.&quot; (11 HUD, 94-95) ÝBRAHÝM (A.S.) KAVMÝ: Zorbalýk,
putperestlik, bozgunculuk, y&uuml;ce Allah'ýn h&uuml;k&uuml;mlerine
karþý baþkaldýrýþ, Ýslam'a ve Ýslami deðerlere karþý &ccedil;ýkýþ,
Allah yolundan insanlarý alýkoyuþ kafir zorba idarecilerin kuþandýklarý
vasýflar olduðu s&uuml;rece, y&uuml;ce Allah'ýn azabý da
s&uuml;recek ve despot kafirler helak olup gideceklerdir. Ýþte Ýbrahim
(a.s.)'ýn, putlara tapan, taþ ve beton yýðýnlarýný kutsayan kavmi de
zul&uuml;m ve isyanlarýnýn, putlara tapmalarýnýn, insanlarý Allah
yolundan alýkoymalarýnýn karþýlýðýný aldýlar ve y&uuml;ce Allah'ýn
azabýna &ccedil;arpýlarak helak olup gittiler. &quot;Ýbrahim de
kavmine dedi ki: 'Allah'a kulluk edin, O'ndan sakýnýn, bilirseniz bu, sizin
i&ccedil;in daha hayýrlýdýr. Siz, Allah'tan baþka birtakým heykellere
saygý duyuyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan baþka
taptýklarýnýz size rýzýk veremezler. Siz rýzký Allah'ýn yanýnda arayýn,
O'na kulluk edin ve O'na þ&uuml;kredin. Hepiniz O'na
d&ouml;nd&uuml;r&uuml;leceksiniz.&quot; (29 ANKEBUT, 16-17)
&quot;Babasýna ve kavmine demiþti ki: 'Neye tapýyorsunuz?' (Onlar):
'Heykellere saygý g&ouml;steriyoruz da onlara tapýyoruz' dediler.
(Ýbrahim): 'Peki, siz &ccedil;aðýrdýðýnýz (konuþtuðunuz) zaman onlar
iþitiyorlar mý? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mý?' dedi.
(Onlar): 'Hayýr, ama atalarýmýzýn b&ouml;yle yaptýklarýný
g&ouml;rd&uuml;k, dediler.&quot; (26 ÞUARA, 70-74) &quot;Ýbrahim,
babasý Azer'e demiþti ki: 'Sen heykelleri ilah mý ediniyorsun? Doðrusu
ben seni ve kavmini a&ccedil;ýk bir sapýklýk i&ccedil;inde
g&ouml;r&uuml;yorum.&quot; (6 EN'AM, 74) &quot;Ýbrahim, kavmine
dedi ki: 'Siz d&uuml;nya hayatýnda birbirinizi sevmek i&ccedil;in Allah'ý
býrakýp birtakým putlar (heykeller) edindiniz. Daha sonra kýyamet
g&uuml;n&uuml;nde birbirinizi inkar eder ve birbirinizi lanetlersiniz.
Varacaðýnýz yer de ateþtir ve hi&ccedil;bir yardýmcýnýz da
yoktur.&quot; (29 ANKEBUT, 25) Kalpleri k&uuml;f&uuml;r ve isyan
&ccedil;amuruyla kaplanmýþ zorbalar, Ýbrahim (a.s.)'in rahmet olan ve
kurtuluþa, hidayete &ccedil;aðýran bu s&ouml;zlerini dinleyip ona iman
edecekleri yerde, tam aksine hareket ederek, kendilerinden &ouml;nce
ge&ccedil;en zorbalar gibi insanlarý Allah yolundan alýkoymaya ve o
yolu eðriltmeye &ccedil;alýþtýlar. Bununla da yetinmeyen&nbsp;&nbsp;
zorbalar,&nbsp;&nbsp; saldýrganlaþýp iman edenlere zulmetmeye
baþladýlar. &quot;(Ýbrahim): 'Rabb'im, onlar, insanlardan bir
&ccedil;oðunu þaþýrttýlar... (dedi).&quot; (14 ÝBRAHÝM, 36)
&quot;(Kafirler): Onun i&ccedil;in bir bina yapýn da onu ateþe atýn'
dediler. B&ouml;ylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onlarý
al&ccedil;ak d&uuml;þ&uuml;rd&uuml;k.&quot; (37 SAFFAT, 97-98)
&quot;Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de, asýl kendilerini
h&uuml;srana uðrattýk.&quot; (21 ENBÝYA, 70) FÝR'AVN VE
ASKERLERÝ: Ge&ccedil;miþ &ccedil;aðlarýn en zalim despotu,
g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n ve gelecek zalim kafirlerin atasý
olan Fir'avn da, tarihsel zorbalýðýn bir halkasý ve temsilcisi olarak
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Musa'nýn (a.s.) davetine karþý &ccedil;ýkmýþ, insanlarý Allah'a
y&ouml;nelmekten alýkoymuþ, mazlum insanlara zulmetmiþ ve o da,
t&uuml;m zorbalarýn uðradýðý akýbete uðrayarak helak olmuþtur.
&quot;Onlardan sonra Musa'yý ayetlerimizle Fir'avn'e ve onun ileri
gelenlerine g&ouml;nderdik, ayetlerimize haksýzlýk ettiler. Bak
bozguncularýn sonu nasýl oldu.&quot; (7 A'RAF, 103) &quot;Rabb'in
Musa'ya seslendi: 'O zalim kavme git; Fir'avn'm kavmine, korunmuyorlar
mý?&quot; (26 ÞUARA, 10-11) &quot;Fir'avn'e giderek deyin ki: 'Biz
alemlerin Rabb'inin el&ccedil;isiyiz.&quot; (26 ÞUARA, 16) &quot;Fir'avn
dedi ki: 'Alemlerin Rabb'i nedir?' (Musa): 'G&ouml;klerin, yerin ve ikisi
arasýnda bulunan her þeyin Rabb'idir. Eðer inan&ccedil;lý iseniz (bunu
anlarsýnýz) (....) O, sizin de Rabb'iniz, &ouml;nceki atalarýnýzýn da
Rabb'idir.&quot; (26 ÞUARA, 23-24,26) &quot;(Fir'avn) dedi ki: '(Ey
Musa), andolsun ki, benden baþka ilah (otorite) edinirsen, seni mutlaka
zindana atýlanlardan yapacaðým.&quot; (26 ÞUARA, 29) &quot;Fir'avn
dedi ki: 'Ey ileri gelenler, ben sizin i&ccedil;in benden baþka bir ilah
bilmiyorum...&quot; (28 KASAS, 38) &quot;(Fir'avn): 'Ben sizin en
b&uuml;y&uuml;k Rabb'inizim' dedi.&quot; (79 NAZÝYAT, 24) &quot;O
(Fir'avn) ve askerleri yery&uuml;z&uuml;nde haksýz yere
b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k tasladýlar ve kendilerinin bize
d&ouml;nd&uuml;r&uuml;lmeyeceklerini sandýlar. Biz de onu ve
askerlerini denize attýk. Bak zalimlerin sonu nasýl oldu. Biz onlarý ateþe
&ccedil;aðýran &ouml;nderler kýldýk. Kýyamet g&uuml;n&uuml; asla
onlara yardým olunmaz. Bu d&uuml;nyada biz onlarýn peþine bir lanet
taktýk. Kýyamet g&uuml;n&uuml;nde ise onlar
&ccedil;irkinleþti-rileceklerdir.&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
(28 KASAS, 39-42) Makamýna, maddi g&uuml;c&uuml;ne, silahlý
adamlarýna g&uuml;venip y&uuml;ce Allah'a isyan eden t&uuml;m
zorbalarýn akýbeti, her d&ouml;nemde Fir'avn ve askerlerinin akýbeti
gibi olacaktýr. Despotlar tarihteki zorbalarýn akýbetlerinden ibret alýp
tevbe etmezlerse, uðrayacaklarý helak, atalarýnýn uðradýðýndan az
olmayacaktýr. KASABA HALKI: Kasaba halký da, kendilerine gelen
el&ccedil;ileri yalanlamýþ, vahyi esaslarý reddetmiþ ve azgýnlaþarak
yery&uuml;z&uuml;nde bozgunculuk yapmýþ, sonunda ise t&uuml;m
despot zorbalarýn akýbetine uðrayarak helak olmuþtur. &quot;Onlara,
el&ccedil;ilerin geldiði þu kasaba halkýný misal olarak anlat. Biz onlara
iki el&ccedil;i g&ouml;nderdik, onlarý yalanladýlar, biz de
&uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; biriyle (onlarý) destekledik. Dediler ki:
'Biz size g&ouml;nderilen el&ccedil;ileriz...' (.....) Dediler ki: 'Doðrusu biz
sizin y&uuml;z&uuml;n&uuml;zden uðursuzluða uðradýk. Eðer bundan
vazge&ccedil;mezseniz sizi mutlaka taþlarýz ve bizden size acý bir azap
dokunur.&quot; (36 YASÝN, 13-14,18) Zorbalar dediklerini yaparlar ve
iman edenleri taþlayarak þehid ederler. Ancak kendileri de
yaptýklarýnýn karþýlýðýný &ccedil;ok acý bir þekilde alýrlar.
&quot;Ondan sonra biz, kavminin &uuml;zerine g&ouml;kten bir ordu
indirmedik, indirici de deðildik. Ancak korkun&ccedil; bir ses
(g&uuml;r&uuml;lt&uuml;) oldu, hemen s&ouml;n&uuml;verdiler.&quot;
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(36 YASÝN, 28-29) Y&uuml;ce Allah'ýn ayetlerini kabul etmeyip inkar
eden, gelen el&ccedil;ileri yalanlayan, Allah yoluna engel olan, iman
eden m&uuml;'minlere ve mazlum insanlara zulmeden,
yery&uuml;z&uuml;nde bozgunculuk yapýp fesat &ccedil;ýkaran,
b&ouml;b&uuml;rlenip despotlaþan tarihin her d&ouml;nemindeki
zorbalar, y&uuml;ce Allah'ýn azabýný hakederek helak olup gitmiþlerdir.
&quot;Nitekim hepsini g&uuml;nahlarýyla yakaladýk. Onlardan kiminin
&uuml;st&uuml;ne taþ yaðdýran fýrtýna g&ouml;nderdik, kimini
korkun&ccedil; ses (g&uuml;r&uuml;lt&uuml;) yakaladý, kimini
(depremle) yere batýrdýk, kimini de boðduk. Allah onlara zulmedecek
deðildi, fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardý.&quot; (29 ANKEBUT,
40) &quot;Bunlar &uuml;lkelerde azmýþlardý, oralarda &ccedil;ok
k&ouml;t&uuml;l&uuml;k yapmýþlardý. Bu y&uuml;zden Rabb'in,
onlarýn &uuml;zerine azap kýrbacýný &ccedil;arptý.&quot;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; (89 FECR, 11-13) HELAK OLAN ZALÝMLERÝN
ORTAK &Ouml;ZELLÝKLERÝ: Y&uuml;ce Allah'ýn azabýný hakedip
helak olan zalimlerin birbirine benzeyen ortak &ouml;zellikleri vardýr. Bu
ortak &ouml;zelliklere bakýlarak g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki azap ve
felaketlerin nedenleri ve gelecekte azabýn hangi durumlarda geleceði
daha iyi anlaþýlacaktýr. 1- Helak edilen her &uuml;lkeye, mutlaka bir
el&ccedil;i g&ouml;nderilmiþ, vahyi esaslar bildirilmiþtir. &quot;Helak
ettiðimiz her &uuml;lkenin mutlaka uyarýcýlarý vardý.&quot; (26
ÞUARA, 208) &quot;Andolsun biz, her millet i&ccedil;inde: 'Allah'a kulluk
edin, taðuttan ka&ccedil;ýnýn' diye bir el&ccedil;i g&ouml;nderdik. Ýþte
onlardan kimine Allah hidayet etti, onlardan kimine de sapýklýk hak
oldu. O halde yery&uuml;z&uuml;nde gezin de bakýn yalanlayanlarýn
sonu nasýl olmuþ.&quot; (16 NAHL, 36) &quot;Rabb'in, &uuml;lkelerin
baþkentinde onlara ayetlerimizi okuyan bir el&ccedil;i
g&ouml;ndermedik&ccedil;e &uuml;lkeleri helak edici deðildir ve biz,
halký zalim olmadan &uuml;lkeleri helak edici deðiliz.&quot; (28 KASAS,
59) &quot;Bu b&ouml;yledir, Rabb'in halký (vahiyden) habersiz iken
&uuml;lkeleri haksýz yere helak edecek deðildir.&quot; (6 EN'AM, 131)
2- Helak edilen her &uuml;lke, Allah'ýn ayetlerini yalanlamýþ,
g&ouml;nderilen el&ccedil;ilerle alay etmiþtir. &quot;Sonra biz,
el&ccedil;ilerimizi ardý ardýna g&ouml;nderdik. Hangi &uuml;mmete
el&ccedil;i geldiyse onu yalanladýlar, biz de onlarý birbiri ardýnca
devirdik ve hepsini birer efsane yaptýk. Ýnanmayan kavim uzak
olsun.&quot; (23 M&Uuml;'MÝNUN, 44) &quot;Biz, &ouml;ncekilere nice
el&ccedil;iler g&ouml;nderdik. Onlara hi&ccedil;bir el&ccedil;i gelmez ki
onunla alay etmesinler. Biz de bunlardan daha g&uuml;&ccedil;l&uuml;
olanlarý helak ettik. &Ouml;ncekilerin &ouml;rneði ge&ccedil;ti.&quot;
(43 ZUHRUF, 6-8) &quot;Senden &ouml;nce de el&ccedil;ilerle alay
edilmiþti. Fakat alay edenleri, alay ettikleri ger&ccedil;ek kuþatýverdi.
De ki: 'Yery&uuml;z&uuml;nde gezin de yalanlayanlarýn sonu nasýl
olmuþ g&ouml;r&uuml;n!&quot; (6 EN'AM, 10-11) 3- Helak edilen her
millet, hem kendileri iman etmemiþ, hem de insanlarý Allah yolundan
alýkoymaya &ccedil;alýþmýþtýr. &quot;Onlar hem insanlarý ondan
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alýko-yarlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. B&ouml;ylece
yalnýz kendilerini mahvediyorlar, ama farkýnda deðiller!&quot; (6
EN'AM, 26) &quot;Allah yolundan saptýrmak i&ccedil;in yanýný
b&uuml;kerek (b&ouml;b&uuml;rlenerek tartýþýr); d&uuml;nyada onun
i&ccedil;in bir al&ccedil;aklýk vardýr. Kýyamet g&uuml;n&uuml;nde ise,
ona yangýn azabýný tattýracaðýz.&quot; (22 HAC, 9) &quot;... Allah
yolundan alýkoyduðunuzdan dolayý
k&ouml;t&uuml;l&uuml;ð&uuml;(n&uuml;z&uuml;n cezasýný)
tadarsýnýz ve b&uuml;y&uuml;k bir azaba uðrarsýnýz.&quot; (16 NAHL,
94) &quot;Ve her yolun baþýna oturup da tehdit ederek inananlarý Allah
yolundan alýkoymaða ve o yolu eðriltmeðe &ccedil;alýþmayýn;
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;n ki siz az idiniz, O sizi &ccedil;oðalttý ve
bakýn bozguncularýn sonu nasýl oldu!&quot; (7 A'RAF, 86) 4- Helak
edilen her millet, y&uuml;ce Allah'ýn ayetlerini
k&uuml;&ccedil;&uuml;msemiþ; ger&ccedil;ekleri saptýrmak ve o
y&uuml;ce ayetlere inanýp y&ouml;nelmeyi engellemek istemiþtir.
&ldquo;Her millet, el&ccedil;ilerini yakalamaða yeltendi; hakký gidermek
i&ccedil;in boþ þeyler ileri s&uuml;rerek tartýþtýlar. Bu y&uuml;zden
onlarý yakaladým. Bak azabým nasýl oldu!&quot; (40 M&Uuml;'MÝN, 5)
&quot;Kafirler dediler ki: 'Bu Kur'an'ý dinlemeyin, onun hakkýnda
g&uuml;r&uuml;lt&uuml; yapýn, belki ona galip gelirsiniz. Kafirlere
þiddetli bir azap tattýracaðýz ve onlarý yaptýklarýnýn en
k&ouml;t&uuml;s&uuml;yle cezalandýracaðýz.&quot; (41 FUSSÝLET,
26) &quot;Kabul edildikten sonra Allah (m dini hakkýn) da tartýþanlarýn
delilleri, Rab'leri yanýnda batýldýr. Onlarýn &uuml;zerlerine bir gazap ve
onlara þiddetli bir azap vardýr.&quot; (42 ÞURA, 16) 5- Helak edilen her
millet, y&uuml;ce Allah'a gereði gibi ya da hi&ccedil; iman etmemiþtir.
Ýman edecek insanlar bulunduðu s&uuml;rece y&uuml;ce Allah (c.c.)
bir &uuml;lkeyi helak etmez. &quot;Onlardan &ouml;nce helak ettiðimiz
hi&ccedil;bir &uuml;lke inanmamýþtý, þimdi bunlar mý
inanacaklar?&quot; (21 ENBÝYA, 6) &quot;... Ayetlerimizi
yalanlayanlarýn ve inanmayacak olanlarýn ardýný kestik.&quot; (7
A'RAF, 72) &quot;Allah buyurdu ki: 'Ben onu sizin &uuml;zerinize
indireceðim, ama ondan sonra sizden kim inkar ederse ben ona,
alemlerden hi&ccedil; kimseye yapmayacaðým azabý yaparým.&quot;
(5 MAÝDE, 115) &quot;Oysa sen onlarýn i&ccedil;inde
bulunduk&ccedil;a Allah, onlara azab edecek deðildi ve onlar istiðfar
ederlerken de Allah, onlara azap edecek deðildi.&quot; (8 ENFAL, 33)
6- Helak edilen her kavim, y&uuml;ce Allah'a karþý su&ccedil; iþlemiþtir.
&ldquo;Onlar mý g&uuml;&ccedil;l&uuml;, yoksa Tubba kavmi ve
onlardan &ouml;nce gelenler mi? Su&ccedil; iþledikleri i&ccedil;in
onlarýn hepsini helak ettik.&quot; (44 DUHAN, 37) &quot;Onlardan
&ouml;nce nice nesilleri helak etmiþtik ki, onlarýn tutuþu bunlardan
daha kuvvetli idi, memleketleri delmiþlerdi. Ka&ccedil;acak yer var
mý?&quot; (50 KAF, 36) 7- Helak edilen her &uuml;lke, y&uuml;ce
Allah'ýn verdiði nimetlerle þýmarmýþ, refah ve bolluk i&ccedil;inde
y&uuml;z&uuml;p y&uuml;ce Allah'a isyan etmiþtir. &quot;Kendilerine
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yapýlan uyarýlarý unutunca &uuml;zerlerine her þeyin kaplarýný
a&ccedil;týk, kendilerine verilenle þýmarýn-ca da onlarý ansýzýn
yakaladýk, birdenbire t&uuml;m umutlarýný yitirdiler.&quot; (6 EN'AM,
44) &quot;Biz, hangi &uuml;lkeye bir el&ccedil;i g&ouml;nderdiysek
onun halkýný -y&ouml;nelmeleri i&ccedil;in- sýkýntý ve zorlukla
sýkmýþýzdýr. Sonra k&ouml;t&uuml;l&uuml;ð&uuml; iyilikle deðiþtirdik
de &ccedil;oðaldýlar, dediler ki: 'Atalarýmýza da darlýk ve sevin&ccedil;
dokunmuþtu.' (Ýman edip þ&uuml;kretmedikleri i&ccedil;in) biz de
onlarý, hi&ccedil; farkýnda olmadýklarý bir sýrada ansýzýn
yakaladýk.&quot; (7 A'RAF, 94-95) 8- Helak edilen her &uuml;lke,
yery&uuml;z&uuml;nde y&uuml;ce Allah'ýn ayetlerinden
y&uuml;z&ccedil;evirmiþ, bozgunculuk yaparak fesat
&ccedil;ýkarmýþtýr. &quot;Ýnsanlarýn elleriyle kazandýklarý
y&uuml;z&uuml;nden karada ve denizde fesat (anarþi) &ccedil;ýktý.
Belki d&ouml;nerler diye (Allah) onlara, yaptýklarýnýn bir kýsmýný
taddýrýyor.&quot; (30 RUM, 41) &quot;Sad, &ouml;ð&uuml;t olan
Kur'an'a andolsun ki, (Kur'an'dan y&uuml;z&ccedil;eviren) kafirler, bir
gurur ve anarþi i&ccedil;indedirler. Onlardan &ouml;nce nice nesilleri
helak ettik de feryad ettiler; fakat kurtuluþ zamaný deðildi.&quot; (38
SAD, 1-3) &quot;Kazandýklarýnýn k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri,
sonunda baþlarýna geldi. Bunlardan zulmedenlere de yaptýklarýnýn
k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri eriþecektir. Onlar, buna engel
olamazlar.&quot; (39 Z&Uuml;MER, 51) &quot;Ý&ccedil;lerinden
zulmedenler (s&ouml;ylediðimiz) s&ouml;z&uuml;, kendilerine
s&ouml;ylenmeyen bir s&ouml;zle deðiþtirdiler. Biz de zulmettiklerinden
dolayý &uuml;zerlerine g&ouml;kten bir azap g&ouml;nderdik.&quot;
&quot;Ýþte bu, ellerinizin yapýp &ouml;ne s&uuml;rd&uuml;ð&uuml;
iþler y&uuml;z&uuml;ndendir. Ger&ccedil;ekten Allah, kullara
zulmedecek deðildir.&quot; (8 ENFAL, 51) 9- Y&uuml;ce Allah'ýn helak
ettiði t&uuml;m &uuml;lkeler, mutlaka zalim olmuþlar, zulmetmiþlerdir.
&quot;Dedi ki: 'Kim zulmederse ona azab edeceðiz, sonra o, Rabb'ine
d&ouml;nd&uuml;r&uuml;lecektir. O da, ona g&ouml;r&uuml;lmemiþ bir
azab edecektir.&quot; (18 KEHF, 87) &quot;Ýþte þu &uuml;lkeler
zulmetmeye baþlayýnca onlarý helak ettik. Onlarý helak etmek
i&ccedil;in de bir s&uuml;re belirlemiþtik.&quot; (18 KEHF, 59)
&quot;Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardý.
Rabb'inin emri geldiði zaman, Allah'tan baþka &ccedil;aðýr(ýp
tapm)dýklarý ilahlarý, kendilerinden hi&ccedil;bir þeyi savamadý ve
onlarýn ziyanlarýný artýrmaktan baþka bir iþe yaramadý. Ýþte Rabb'in
zulmeden &uuml;lkeleri yakaladýðý zaman b&ouml;yle yakalar. Doðrusu
O'nun yakalamasý, &ccedil;ok acý ve &ccedil;ok fecidir.&quot; (11 HUD,
101-102) &quot;Zulmeden nice &uuml;lkeyi kýrýp ge&ccedil;ildik ve
onlardan sonra baþka bir topluluk getirdik.&quot; (21 ENBÝYA, 11) 10Helak edilen t&uuml;m &uuml;lkelerde bulunan el&ccedil;iler ve onlara
tabi olan m&uuml;sl&uuml;manlar kurtarýlmýþlardýr. &quot;Onu (Nuh'u)
yalanladýlar, biz de onu ve onunla beraber gemide bulanan
(m&uuml;sl&uuml;man)larý kurtardýk, ayetlerimizi yalanlayanlarý
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boðduk. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar (hakka karþý) k&ouml;r bir
kavim idiler.&quot; (7 A'RAF, 64) &quot;Onu (Hud'u) ve onunla beraber
olan (m&uuml;sl&uuml;man)larý bizden bir rahmetle kurtardýk,
ayetlerimizi yalanlayanlarýn ve inanmayacak olanlarýn ardýný
kestik.&quot; (7 ARAF, 72) &quot;Emrimiz gelince Salih'i ve onunla
beraber inanmýþ olan (m&uuml;sl&uuml;man)larý, bizden bir rahmetle o
g&uuml;n&uuml;n zilletinden kurtardýk. Rabb'in
g&uuml;&ccedil;l&uuml;d&uuml;r, &uuml;st&uuml;nd&uuml;r.&quot; (11
HUD, 66) &quot;Biz de onu (Lut'u) ve ailesini kurtardýk, yalnýz karýsý
geride kalanlardan oldu ve &uuml;zerlerine taþlaþmýþ &ccedil;amur
yaðmuru yaðdýrdýk. Bak su&ccedil;lularýn sonu ne oldu.&quot;
&nbsp;&nbsp; (7 A'RAF, 83-84) &quot;Emrimiz&nbsp; gelince,&nbsp;
Þuayb'ý&nbsp; ve onunla beraber inanmýþ olan
(m&uuml;sl&uuml;man)larý bizden bir rahmetle kurtardýk, zulmedenleri
de o korkun&ccedil; ses yakaladý, yurtlarýnda
&ccedil;&ouml;kekaldýlar.&quot; (11 HUD, 94) &quot;Ona (Ýbrahim'e)
bir tuzak kurmak istediler. Biz de, asýl kendilerini h&uuml;srana
uðrattýk.&quot; (21 ENBÝYA, 70) &quot;Musa'yý ve beraberinde
olanlarý tamamen kurtardýk, sonra &ouml;tekileri (Fir'avn ve askerlerini)
boðduk.&quot; (26 ÞUARA, 65-66) &quot;Allah o (m&uuml;'mi)ni,
onlarýn kurduklarý tuzaklarýn k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerinden korudu
ve Fir'avn ailesini, azabýn en k&ouml;t&uuml;s&uuml; kuþattý.&quot;
(40 M&Uuml;'MÝN, 45) &quot;Ne zaman ki el&ccedil;iler umutlarýný
kestiler ve kendilerinin yalana &ccedil;ýkarýldýklarýný sandýlar, iþte o
zaman onlara yardýmýmýz geldi de dilediðimiz kimseler kurtarýldý.
Azabýmýz su&ccedil;lular topluluðundan asla geri
&ccedil;evrilmez.&quot; (12 YUSUF, 110) &quot;Sonunda
el&ccedil;ilerimizi ye inanan (m&uuml;sl&uuml;man)larý kurtarýrýz. Ýþte
b&ouml;yle, &uuml;zerimize bir bor&ccedil; olarak m&uuml;'minleri
kurtarýrýz.&quot; (10 YUNUS, 103) &quot;Elbette biz, el&ccedil;ilerimize
ve inananlara hem d&uuml;nya hayatýnda, hem þahid-lerin (þahidliðe)
duracaklarý g&uuml;nde yardým ederiz.&quot; (40 M&Uuml;'MÝN, 51)
Buraya kadar anlatýlanlardan ve Kur'an'dan alýnan ayetlerden de
anlaþýlacaðý &uuml;zere k&uuml;f&uuml;r, þirk nifak, fýsk, zul&uuml;m
ve bozgunculuk her d&ouml;nemde hep ayný olmuþ ve y&uuml;ce Allah
(c.c), bu bozguncu despot kafir ve m&uuml;þrikleri helak etmiþ,
y&uuml;ce Allah'ýn indirdiði esaslarý, vahyin belirlediði
&ouml;l&ccedil;&uuml;ler i&ccedil;inde ortaya koyanlarý ise
kurtarmýþtýr. S&uuml;nnetullah'ta cari olan ve despot kafirlerin helaki ile
neticelenen bu hak-batýl m&uuml;cadelesine Kur'an penceresinden
baktýðýmýzda bug&uuml;n meydana gelen felaketlerin ve musibetlerin
nedenlerini &ccedil;ok daha iyi kavrarýz. Y&uuml;ce Allah'ýn yasasýnda
deðiþiklik olamayacaðýna ve insanlar da ayný mayadan
yaratýldýklarýna g&ouml;re, d&uuml;n olan þeyler bug&uuml;n de
olacak ve y&uuml;ce Allah'ýn emri yerini bulacaktýr. Þimdi
ge&ccedil;miþle g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml; kýyaslayarak aradaki
benzerlikleri tespit edelim. Zira yukarýdan beri sýraladýðýmýz konularýn
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g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de aynen var olduðu ger&ccedil;eði
apa&ccedil;ýk bir þekilde ortadadýr. GE&Ccedil;MÝÞ TOPLUMLARLA
G&Uuml;N&Uuml;M&Uuml;Z TOPLUMLARININ BENZER
Y&Ouml;NLERÝ: 1- Nuh'un (a.s.) ile Ýbrahim'in (a.s.) kavimlerinde ve
Mekke m&uuml;þriklerinde var olan putperestlik bug&uuml;n de ayný
þekilde devam etmektedir. 2- Nuh, Hud, Salih, Lut, Þuayb (a.s.)'larýn
i&ccedil;inde bulunduklarý kavimler, insanlarý Allah'ýn dinine
y&ouml;nelmekten alýkoyduklarý gibi, bug&uuml;n de ayný durum
devam etmekte ve insanlarý Allah yolundan alýkoymak i&ccedil;in
&ccedil;eþitli senaryolar ortaya konulmakta, kanunlar
&ccedil;ýkarýlmakta, inanan insanlara baský yapýlmakta, bunlar iþten
atýlmakta, okullarýndan uzaklaþtýrýlmaktadýrlar. Bug&uuml;n
demokratik diktat&ouml;rl&uuml;k, Kur'an kurslarýný kapatarak, inanan
insanlarý &quot;m&uuml;rteci&quot; damgasýyla karalamakta, inanan
insanlar hakkýnda soruþturma yapmakta ve Ýslamý simgeleyen her
motife ve deðere savaþ a&ccedil;maktadýr. Demokratik
diktat&ouml;rl&uuml;k, bir taraftan bunlarý yaparken diðer taraftan
medya denilen yazýlý, s&ouml;zl&uuml; ve
g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; basýn adeta birer beyaz kadýn
t&uuml;ccarý gibi hareket etmekte, insanlarý Allah yolundan alýkoymak
i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; ahlaksýzlýðý apa&ccedil;ýk bir þekilde
insanlara sunmaktadýr. &Ouml;zellikle irtica adý altýnda Ýslam'a ve
Ýslami deðerlere yapýlan saldýrýlar, tarihteki zorbalarýn saldýrýlarýyla
kýyaslanamayacak derecede fazla ve k&uuml;stah&ccedil;adýr. 3Bug&uuml;nk&uuml; eþcinsellik Lut (a.s.) kavmini &ccedil;ok geride
býrakacak boyuttadýr. Ahlaksýzlýðý ilke edinen medya, neredeyse her
g&uuml;n bu eþcinselleri teþhir etmekte, &ouml;vmekte ve bu
ahlaksýzlýðýn toplum tarafýndan meþru kabul edilmesini saðlamaya
&ccedil;alýþmaktadýr. Bug&uuml;nk&uuml; &ccedil;ýplaklýk
k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ise hi&ccedil;bir &ccedil;aðda eþi
g&ouml;r&uuml;lmemiþ bir durumdur. A&ccedil;ýklýðý ve
&ccedil;ýplaklýðý normal, hatta &ouml;zenilecek bir durum olarak sunan
TV. kanallarýnýn t&uuml;m&uuml;; kafiriyle, islamcýsýyla a&ccedil;ýk ve
&ccedil;ýplak sunucu/spiker &ccedil;alýþtýrmada birbirleriyle
yarýþmaktadýrlar. Tarihin hi&ccedil;bir d&ouml;neminde rastlanýlmayan
bu durum, &ccedil;aðýmýzýn &ccedil;irkin, kirli ve kara bir
g&ouml;r&uuml;nt&uuml; sergilemesine neden olmaktadýr. Y&uuml;ce
Allah'a isyanda yarýþan TV. kanallarý, haber yerine, izleyicilerine adeta
sunucu/spiker bedeni sunmaktadýrlar. 4- Y&uuml;ce Allah'ý inkarýn ve
Kur'ani esaslara karþý &ccedil;ýkýþýn ulaþtýðý boyut, yine
b&uuml;t&uuml;n &ccedil;aðlarý &ccedil;ok &ccedil;ok geride býrakmýþ
bir durumdadýr. &Ouml;yle ki, &quot;Allah&quot; demek su&ccedil;
unsuru kabul edilmiþ, &uuml;&ccedil;-beþ baldýrý &ccedil;ýplaðýn:
&quot;Kahrolsun þeriat&quot; naralarý resmi ideoloji tarafýndan adeta
desteklenmiþtir. 5- Bug&uuml;n su&ccedil; iþlemede toplum, birbirleriyle
adeta yarýþmakta; i&ccedil;ki, kumar, faiz, &uuml;&ccedil;
kaðýt&ccedil;ýlýk hýrsýzlýk soygun, fuhuþ, suistimal b&uuml;t&uuml;n
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&ccedil;aðlardan daha k&ouml;t&uuml; bir þekilde devam etmektedir.
Ýnsanlarýn mallarýný hile ve sahtekarlýkla almada, Medyen (Þuayb as)
kavminden daha beter bir &uuml;&ccedil;kaðýt&ccedil;ýlýk yapýlmakta,
insanlar aldatýlmaktadýr. 6- T&uuml;m kavimler, kendilerine gelen
el&ccedil;ileri k&uuml;&ccedil;&uuml;msedikleri, onlarla alay ettikleri
i&ccedil;in helak edilmiþlerdi. Bug&uuml;n bu durum, b&uuml;t&uuml;n
þiddetiyle devam etmekte, Rasulullah (as)'a en aðýr hakaretler
yapýlmakta, o y&uuml;ce Rasul ve getirdiði Kur'ani esaslar
k&uuml;&ccedil;&uuml;msenmektedir. Ellerine bir mikrofon alan, kendini
bir konuþma k&uuml;rs&uuml;s&uuml;nde g&ouml;ren, beyaz kadýn
ticareti yapan gazete k&ouml;þelerinde bir yer iþgal eden, Ýslam'a karþý
savaþ alanýný andýran TV. kanallarýnda boy g&ouml;steren kimi
donkiþot tipli, psikolojik sorunlu kafir, m&uuml;þrik, m&uuml;nafýk ve
fasýklar, aðýzlarýný a&ccedil;ar a&ccedil;maz, Ýslam'a, Rasulullah
(as)'a ve Kur'an'a aðýz dolusu hakaretler yaðdýrmakta, bunlarý
k&uuml;&ccedil;&uuml;msemekte, son &ccedil;ýrpýnýþlarý i&ccedil;inde
olan k&ouml;pekler misali islami deðerleri bulandýrmaya
&ccedil;alýþmaktadýrlar. 7- Bug&uuml;n iþlenen zul&uuml;m, tarihteki
zorbalarýn yaptýklarý zulm&uuml; g&ouml;lgede býrakmakta, despot
zalimler, atalarý Fir'avn'e neredeyse rahmet okutacak durumdadýrlar.
Tarihteki t&uuml;m zorbalar, el&ccedil;iler/davet&ccedil;iler tarafýndan
kendilerine yapýlan uyarýlarý sonuna kadar dinledikleri ve
el&ccedil;ilerle konuþup tartýþtýklarý halde, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z
despotlarý, davet&ccedil;iyi hi&ccedil; dinlemeden en alt birimlerindeki
muhafýzlarýna boðdurmaya/boðazlatmaya, onlarý zindanlarýna atarak
susturmaya &ccedil;alýþmaktadýrlar. Bu ise, tarihte eþi
g&ouml;r&uuml;lmemiþ bir zul&uuml;m ve despotluktur. 8G&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki refah ve zenginlik, hemen hemen
hi&ccedil;bir &ccedil;aða nasip olmamýþ bir d&uuml;zeydedir.
Y&uuml;ce Allah'ýn verdiði bu refah ve zenginlikle þýmarýp y&uuml;ce
Allah'a karþý nank&ouml;rl&uuml;k de, yine tarihte eþine rastlanmadýk
bir d&uuml;zeydedir. Bug&uuml;n israf da, refah d&uuml;zeyine paralel
bir þekilde devam etmekte, yoksullar daha &ccedil;ok ezilirlerken,
zenginler l&uuml;ks ve sefahat i&ccedil;inde y&uuml;zmektedirler.
SONU&Ccedil; Yukarýda da g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ð&uuml;
&uuml;zere, &ccedil;aðýmýzda var olan gayri Ýslami hayat, t&uuml;m
&ccedil;aðlarda varolan olumsuzluklarýn toplamýndan &ccedil;ok daha
fazladýr. Yani her &ccedil;aðda, ayrý ayrý kavimler tarafýndan iþlenen
su&ccedil;larýn t&uuml;m&uuml;, zamanýmýzdaki kafir, m&uuml;þrik,
m&uuml;nafýk ve fasýk zorbalar tarafýndan toptan iþlenmektedir. O
halde g&uuml;n&uuml;m&uuml;z insanlarý, ge&ccedil;miþ kavimlerin
hakettikleri felaket ve musibetleri onlardan y&uuml;z kere daha fazla
haketmiþ bulunmaktadýrlar. &quot;G&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki
insanlar helak olan ge&ccedil;miþ kavimlerin baþlarýna gelen felaketleri
&ccedil;ok daha fazla hakettikleri halde, neden topyek&uuml;n bir
felaket gelmiyor?&quot; diye soran insanlar &ccedil;ýkýyor karþýmýza...
Kur'an'ý okumaktan ve anlamaktan nasibini almayan bu soru sahiplerine
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cevabý Kur'an-ý Kerim veriyor. Kur'an-ý Kerim'e baktýðýmýzda,
bug&uuml;n toptan bir helakin neden yaþanmadýðýný, ya da bu azabýn
neden geciktirildiðini þu þekilde &ouml;ðreniyoruz. 1- Ýslami esaslar
(vahiy), davet&ccedil;iler tarafýndan toplumun t&uuml;m&uuml;ne,
birebir ulaþtýrýlmadýðý s&uuml;rece, topyek&uuml;n bir felaketin
gelmesi olasý g&ouml;r&uuml;lm&uuml;yor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
tarihte her zorba d&ouml;neminde, mutlaka bir
el&ccedil;i/davet&ccedil;i, vahyi esaslarý ortaya koymuþ, gece
g&uuml;nd&uuml;z demeden insanlarý vahyi esaslara teslim olmayan,
y&uuml;ce Allah'ý birleyip O'na kulluk etmeye &ccedil;aðýrmýþtýr.
Yapýlan &ccedil;aðrýya ve el&ccedil;iye karþý verilen cevaba g&ouml;re
o toplumlar, ya baðýþlanmýþlar, ya da helak edilmiþlerdir. &quot;Bu
b&ouml;yledir, &ccedil;&uuml;nk&uuml; Rabb'in, halký (vahiyden)
habersiz iken &uuml;lkeleri haksýz yere helak edecek deðildir.&quot; (6
EN'AM, 131) &quot;Her &uuml;mmetin bir el&ccedil;isi vardýr.
El&ccedil;ileri onlara gelince aralarýnda adaletle h&uuml;kmolunur,
hi&ccedil; zulmedilmezler.&quot; (10 YUNUS, 47) &quot;... Yalnýz
Yunus'un kavmi inanýnca, onlardan d&uuml;nya hayatýnda rezillik
azabýný kaldýrmýþ ve onlarý bir s&uuml;re daha yaþatmýþtýk.&quot;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10 YUNUS, 98) &quot;Andolsun, onlara,
kendilerinden bir el&ccedil;i geldi, onu yalanladýlar. Bunun &uuml;zerine
onlar, zul&uuml;mlerine devam ederlerken (Allah) onlarý
yakalayýverdi.&quot; (16 NAHL, 113) 2- Ýnkar eden toplum
i&ccedil;inde yaþayan insanlardan iman edebilecek olanlar bulunduðu
ve el&ccedil;i de g&ouml;revine devam ettiði s&uuml;rece Allah (c.c.), o
insanlarý toptan helak etmez. &quot;Oysa sen, onlarýn i&ccedil;inde
bulunduk&ccedil;a Allah, onlara azap etmez ve onlar istiðfar ederlerken
de Allah, onlara azap edecek deðildir.&quot; (8 ENFAL, 33) &quot;Halký
ýslah eden kimseler olsaydý, Rabb'in o &uuml;lkeleri haksýz yere helak
edecek deðildi.&quot; (11 HUD, 117) Y&uuml;ce Allah (c.c), insanlara
m&uuml;hlet vererek onlarýn iman edip bozgunculuktan
vazge&ccedil;melerine fýrsat tanýr. Ancak bu s&uuml;re i&ccedil;inde
bozgunculuða devam edip inkarda direnenler olursa, iþte Allah (c.c),
onlara azap eder. 3- Ýman edenlerle, inkar edip bozgunculuk yapanlar
saflarýný ayýrdýktan ve herkes mensup olduðu safta yerini aldýktan
sonra topyek&uuml;n bir azap gelir. Bu azaptan, m&uuml;'minler
etkilenmezler, y&uuml;ce Allah (c.c.) tarafýndan kurtarýlýrlar.
Peygamberlerin hayatlarýnda bu durum &ccedil;ok a&ccedil;ýk bir
þekilde g&ouml;r&uuml;lmektedir. &quot;Ne zaman ki onlar, kendilerine
hatýrlatýlaný unuttular, biz de k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten meneden
(davet&ccedil;i)leri kurtardýk; zulmedenleri de, yoldan &ccedil;ýkmalarý
y&uuml;z&uuml;nden &ccedil;etin bir azap ile yakaladýk.&quot; (7
A'RAF, 165) &quot;Bak, o uyarýlanlarýn sonu nasýl oldu. Ancak Allah'ýn
halis kullarý (azabýn dýþýnda kaldýlar).&quot; (37 SAFFAT, 73-74) 4Bir toplumda bulunan el&ccedil;i/davet&ccedil;i kimseler, davet
g&ouml;revlerini ihmal ettikleri ve g&ouml;revlerini yerine getirmeyip o
topluma uyduklarý zaman da toptan bir helakin gelmesi
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m&uuml;mk&uuml;n olabilir. &quot;Bir fitneden sakýnýn ki, (geldiði
zaman) aranýzdan yalnýz zulmedenlere isabet etmekle kalmaz
(hepinize isabet eder). Bilin ki Allah'ýn azabý &ccedil;etindir.&quot; (8
ENFAL, 25) Yine Kalem suresinde (17-33. ayetleri arasýnda) kýssasý
verilen bah&ccedil;e sahipleri &ouml;rnek g&ouml;sterilebilir. Onlarýn
i&ccedil;lerinde bulunan ortancalarý, (aklý selim olan ve hakký bileni)
kardeþlerinin yaptýklarý haksýzlýða karþý tavýr almadýðý, onlara engel
olmadýðý ve onlarla beraber hareket ettiði i&ccedil;in, onun da
bah&ccedil;esi helak oluyor ve o da ahiret azabý ile uyarýlýyor.
Bug&uuml;n yaþadýðýmýz coðrafyada meydana gelen, y&ouml;resel ve
b&ouml;lgesel etkisi olan sel, yangýn, hortum, fýrtýna, deprem vb.
felaketler, ilahi birer uyarý olarak y&uuml;ce Allah (c.c.) tarafýndan
verilmektedir. Bu uyarýlarýn y&ouml;resel ve b&ouml;lgesel olarak
meydana gelmesi, genel bir felaket, azap ya da helak i&ccedil;in bir
uyarý niteliðindedir. Y&uuml;ce Allah'a ve O'nun indirdiði esaslara teslim
olunmadýðý, tevbe edilerek O'na y&ouml;nelinmediði s&uuml;rece bu
azap, en b&uuml;y&uuml;k azaba kadar devam edecek ve en
b&uuml;y&uuml;k azapla topyek&uuml;n bir helak vukubulacaktýr.
Rejimin akýl almaz zulm&uuml;ne, insanlarýn bu zulme ses
&ccedil;ýkarmayýp destek olmalarýna, Allah'tan baþka ilah ve otorite
edinmelerine, kadýnlarýn bedenlerini sereserpe ortaya koyup en
mahrem yerlerini a&ccedil;acak duruma gelmelerine, erkeklerin
i&ccedil;ki, kumar, faiz zina, vb. fiillerle y&uuml;ce Allah'a isyan
etmelerine, kafirlerin Ýslam'a ve Ýslami deðerlere aðýz dolusu
k&uuml;fredip savaþ a&ccedil;malarýna, verilen nimetlere
þ&uuml;kredilmemesine, y&uuml;ce Allah'ýn h&uuml;k&uuml;mlerinin
yok sayýlýp beþeri h&uuml;k&uuml;mlerle hayatýn
d&uuml;zenlenmesine, islamcý m&uuml;þrik, m&uuml;nafýk, fasýk ve
m&uuml;rtedlerin toplumsal ahlaksýzlýða, zulme, adaletsizliðe,
k&uuml;fre ve isyana ses &ccedil;ýkarmamalarýna, Ýslami esaslara
karþý umursamaz bir tavýr takýnýp zillet i&ccedil;inde kalmalarýna
velhasýl gayri Ýslami her t&uuml;rl&uuml; fiilin a&ccedil;ýk&ccedil;a
iþlenmesine karþýlýk y&uuml;ce Allah (c.c), þiddeti giderek artan
felaketlerle uyarýda bulunmakta, insanlarýn, tevbe edip
m&uuml;sl&uuml;man olmalarýný ve hayatlarýný Kur'ani esaslara
g&ouml;re d&uuml;zenlemelerini istemektedir. B&uuml;t&uuml;n bunlara
&ouml;rnek olarak y&uuml;ce Allah (c.c), ge&ccedil;miþ kavimlerin
akýbetlerini g&ouml;stermektedir. &quot;Yery&uuml;z&uuml;nde
hi&ccedil; gezmediler mi ki, kendilerinden &ouml;ncekilerin sonunun
nasýl olduðunu g&ouml;rs&uuml;nler. Onlar (bunlardan) daha
g&uuml;&ccedil;l&uuml; idiler. Ne g&ouml;klerde ne de yerde Allah'ý
engelleyecek bir þey yoktur. O, bilendir, kadirdir.&quot; (35 FATIR, 44)
&quot;Bug&uuml;n yurtlarýnda dolaþtýklarý nice nesilleri daha
&ouml;nce helak etmemiz onlarý hala hidayete getirmedi mi?
Þ&uuml;phesiz bunda ibretler vardýr, iþitmiyor musunuz?&quot; (32
SECDE, 26) &quot;Onlardan &ouml;nce nice nesiller helak ettik ki onlar,
eþyaca ve g&ouml;steriþ&ccedil;e daha g&uuml;&ccedil;l&uuml;
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idiler.&quot; (19 MERYEM, 74) &quot;Þimdi sizin kafirleriniz
&ouml;tekilerden daha mý g&uuml;&ccedil;l&uuml;? Yoksa kitaplarda
sizin i&ccedil;in bir beraat mi var? Yoksa: 'Biz, muzaffer bir topluluðuz'
mu diyorlar.&quot; (54 KAMER, 44) &quot;Biz, bunlardan daha
g&uuml;&ccedil;l&uuml; kavimleri helak ettik. &Ouml;ncekilerin
&ouml;rneði ge&ccedil;ti.&quot; (43 ZUHRUF, 8) Biz,
m&uuml;sl&uuml;manlar olarak, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde cereyan
eden felaketlerin y&uuml;ce Allah'tan bir uyarý olarak
g&ouml;nderildiðine iman ediyor ve zatýna gereði gibi kulluk
yapmamýzý nasip etmesini ve bizi daima hidayet &uuml;zerinde
tutmasýný niyaz ediyoruz. Bu felaketlerin, y&uuml;ce Allah'tan olduðuna
iman etmeyen inkarcý kafirlerle onlara hakký anlatmayan islamcý
m&uuml;þrik, fasýk ve m&uuml;nafýklarý da y&uuml;ce Allah'a havale
ediyor ve bu halleriyle helak olmalarý halinde cehennemde ebedi
kalacaklarýný bildiriyoruz. Onlar, yukarýda bildirilen ger&ccedil;eklere ve
y&uuml;ce Allah'ýn indirdiði esaslara iman etmeseler de... Depremin,
yeraltýndaki faylarýn hareketinden kaynaklandýðýný s&ouml;yleyip
duranlar, sebepleri &ouml;n plana &ccedil;ýkaranlardýr. Elbette deprem,
sel, tufan vb. felaketler, hep bir sebepten dolayý meydana gelir, bu
doðru; ancak sebebi halkeden ve insanlarýn, azgýnlýkarý sonucu onlarý
helak eden, alemlerin Rabb'i y&uuml;ce Allah'týr. &quot;Hi&ccedil;
olmazsa kendilerine b&ouml;yle baskýmýz geldiði zaman yalvarsalardý!
Fakat kalpleri katýlaþtý ve þeytan da onlara yaptýklarýný
s&uuml;sl&uuml; g&ouml;sterdi.&quot; (6 EN'AM, 43)
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