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evhidi esaslara iman et-
mek, yalnýzca düþünsel
planda yüce Allah’ýn var-

lýðýný, birliðini tasdik etmek deðil,
bununla beraber söz ve davranýþ-
larýn da bu esaslar doðrultusunda
düzenlenmesiyle mümkündür.
Tarihi süreçte Risaleti duyu-
ran Risalet önderleri ve
onlarýn izinde giden
Tevhid erleri, insan-
larý Tevhidi esasla-
ra iman etmeye
davet ederlerken
ayný zamanda in-
sanlardan, Tev-
hidi esaslara i-
mandan sonra
söz ve davranýþ-
larýný da bu e-
saslar doðrultu-
sunda düzenle-
melerini istemiþ-
lerdir.

Tevhid; yüce A-
llah’ýn, kiþinin dü-
þünce, söz ve davranýþ-
larý üzerinde, hayat ve
kâinatta, cezâ ve mükâfat
vermede, itâât ve teslimiyette, korku
ve sevgide en üstün tek ilah, rab ve
hâkim olmasýdýr. Düþünce, söz ve
davranýþý üzerinde baþkalarýna
söz hakký vermek, Allah’tan baþ-
kasýndan korkmak, Allah’tan

baþkasýnýn da ceza ve mükâfat ve-
rebileceðini ve bu ceza ve mükâ-
fatý yüce Allah’ýn ceza ve mükâfa-
tý gibi bilmek, Tevhidi esaslarý bo-
zar ve bu apaçýk bir þekilde yüce
Allah’a ortak koþmaktýr, þirktir. 

Kiþinin, hayatýný Ýslâm’a göre
yaþamamasý, Ýslâmi esasla-

rýn belirlediði ölçüler
doðrultusunda hare-

ket etmemesi ameli
þirk, vahyi öncele-
yip anlatmamasý
sözel þirk, Tev-
hidi esaslar doð-
rultusunda mü-
cadele etmeyi
düþünmemesi
ve düþüncesin-
de baþka ideo-
lojilere de yer
vermesi düþün-
sel þirktir.

Yüce Allah’ýn
birliðini tasdik et-

mek ve kabullen-
mek, ancak kiþinin

hayatýnýn her alanýnda,
davranýþlarýný bu kabule

uygun olarak ortaya koymasý ile
mümkündür. Yüce Allah’ýn be-
lirlediði esaslar doðrultusunda
hayatýný düzenlemeyen, O’nun
ortaya koyduðu ölçülere uygun
olarak hareket etmeyen bir kim-
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senin, düþüncede planýnda yüce
Allah’ýn bir olduðunu, yaþamý dü-
zenleyen hükmün yalnýzca O’na
ait olduðunu, O’nun indirdiði e-
saslar doðrultusunda hareket e-
dilmesi gerektiðini, rýzký O’nun
verdiðini, O’nun yaðmuru yaðdý-
rýp nebatý bitirdiðini kabul edip
sözel olarak düþüncede varolan
bu gerçekleri ifade etmesi ve her
vesile ile sloganik bir söylem ola-
rak “Ýni’l hükmü illalillah=Hâ-
kimiyet ancak Allah’ýndýr” demesi
Tevhidi kabul etmek demek de-
ðildir.

Tarihi süreç içerisinde yüce
Allah’ýn varlýðýný ve birliðini dü-
þünce planýnda kabul edip bunu
sözel olarak ifade eden kimseler
ve toplumlar var olagelmiþtir.
Ancak bu kiþi ve toplumlar, sos-
yal hayatta yaþamlarýný Rab’leri-
nin belirlediði esaslara göre dü-
zenlemedikleri için yüce Allah
(cc) Kur’ân-ý Kerîm’de onlarý
müþrikler ve cahiller olarak va-
sýflandýrmýþ ve onlarýn Tevhidden
yüzçevirdiklerini bildirmiþtir.
“De ki: ‘Eðer biliyorsanýz söyleyin,
dünya ve içinde bulunanlar kimin-
dir?’ ‘Allah’ýndýr’ diyecekler. ‘Dü-
þünmüyor  musunuz?’ de.
De ki: ‘Yedi kat göklerin Rabbi, bü-
yük Arþ’ýn Rabbi kimdir? ‘Allah’-
ýndýr’ diyecekler. ‘Korkmuyor mu-
sunuz?’ de. 
De ki: ‘Eðer biliyorsanýz söyleyin,
her þeyin hükümranlýðý elinde o-

lan, koruyan, korunmaya muhtaç
olmayan kimdir?’ ‘Allah’ýndýr’ di-
yecekler. ‘Öyle ise nasýl büyüleniy-
orsunuz?’ de. Hayýr, biz onlara
gerçeði getirdik, fakat onlar kesin-
likle yalancýdýrlar.” 

(Mü’minun, 84-90)
“De ki: ‘Sizi gökten ve yerden kim
rýzýklandýrýyor? Ya da iþitme ve
görme yetisi üzerinde kim mutlak
hâkimdir? Ölüden diriyi, diriden
ölüyü kim çýkarýyor? Ýþleri kim yü-
rütüyor?’ ‘Allah’ diyecekler. De ki:
‘O hâlde, korkmuyor musunuz?’
Ýþte O, sizin gerçek Rabbiniz olan
Allah’týr. Hak’tan sonra sadece sa-
pýklýk vardýr. O hâlde, nasýl oluyor
da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz?
Rabb’inin fasýklar hakkýndaki,
‘Onlar artýk imana gelmezler’ sözü,
iþte böylece gerçekleþmiþtir.

De ki: ‘Allah’a koþtuðunuz ortak-
larýnýzdan, baþlangýçta yaratmayý
yapacak, sonra onu tekrarlayacak
kimse var mý?’ De ki: ‘Allah, baþ-
langýçta yaratmayý yapar, sonra o-
nu tekrar eder. O hâlde, nasýl oluy-
or da (haktan) çevriliyorsunuz?’

De ki: ‘Allah’a koþtuðunuz ortak-
larýnýzdan hakka iletecek olan bir
kimse var mý?’ De ki: ‘Hakka Allah
iletir.’ Öyle ise, hakka ileten mi u-
yulmaya daha lâyýktýr, yoksa iletil-
medikçe doðru yolu bulamayan
kimse mi? Ne oluyor size? Nasýl
hüküm veriyorsunuz?”

(Yunus, 31-35)
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Ayetlerin ortaya koyduðu
gerçeklere bakýldýðýnda, Mekke
müþriklerinin, düþünsel planda
ve sözel olarak yüce Allah’ý kabul
ettikleri, her þeyin O’nun elinde
bulunduðunu bildikleri görül-
mektedir. Ancak yine ayný ayetle-
rin ortaya koyduðu gerçeklerden
de anlaþýldýðý üzere bu tür bir ka-
bul ve söylemin iman olmadýðý ve
bu iddia sahiplerinin müþrikler o-
larak tanýmlandýðý ortaya çýk-
maktadýr.

Bu gerçekler de gösteriyor ki,
hareket planýnda belirlediði ku-
rallarýna uyulmayan Tevhidi esas-
larýn, yalnýzca düþünce planýnda
kabul edilmesi ve sözel olarak di-
le getirilmesi, yüce Allah(cc) in-
dinde hiçbir þey ifade etmemek-
tedir.

Bir gerçeðin varlýðýný dile ge-
tirmekle o gerçeðe teslim olmak
farklý farklý þeylerdir. Bu neden-
le, yüce Allah’ýn varlýðýný ve bir-
liðini ifade eden “Lailahe illallah”
Kelime-i Tevhidi söylemekle ve
O’nun her þeye hâkim olduðu
gerçeðini açýklayan, “Hâkimiye-
tin, yalnýzca yüce Allah’a ait oldu-
ðunu” dile getirmekle yüce Al-
lah’ýn indirdiði esaslar doðrultu-
sunda yaþamak farklý farklý þey-
lerdir. Birincisi bilgi, ikincisi ise
imandýr. 

Eyleme dönüþtürülmeyen
bilgi, kiþinin ancak bilgi daðarcý-
ðýný zenginleþtirmesine ve onun

baþkalarý üzerinde bilgiçlik tasla-
masýna yarar ve kiþiye, sorumlu-
luk yüklemekten baþka bir þey
kazandýrmaz ve bu bilgi, iman ol-
madýðýndan yüce Allah(cc) in-
dinde hiçbir þey ifade etmez. Hat-
ta bu  tür bilgi sahipleri, edindik-
leri bilgi doðrultusunda hareket
etmedikleri ve kendilerinde bu-
lunan bilginin hakkýný vermedik-
leri için bu kimseler, yukarýdaki
ayetlerde de ifade edildiði üzere
yüce Allah’a þirk koþmaktadýrlar.
Bu sebeple de yüce Allah indinde
sorumludurlar. 

Ýman ise, bilinen ve doðrulu-
ðuna inanýlan bilginin eyleme dö-
nüþtürülmesi, yaþamýn her ala-
nýnda kiþinin tavýr ve davranýþ-
larýna yön vermesi ve buna kiþisel
hiçbir düþünsel katký yapmadan
teslim olunmasýdýr. Ancak bu du-
rumda kiþi, iman etmiþ ve ancak
bu halde Tevhidi kabullenmiþtir
demektir. 

Kur’ân ayetlerinin ortaya koy-
duklarý gerçeklerden de anlaþýl-
dýðý üzere, hangi nedenle olursa
olsun, heva ve hevesin ön plana
çýkartýlmasý, hevanýn ilahlaþtýrýl-
masýdýr. Bugün birçok kimse,
Tevhidi esaslara iman ettiklerini
iddia etmelerine, birçok konuda
Kur’ân’dan deliller ileri sürmele-
rine raðmen, pratik yaþamlarýnda
arzu ve heveslerine göre hareket
etmekte, yüce Allah’ýn belirlediði
esaslarý ya görmezlikten gelmek-
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te, ya da yüce Allah’ýn üzerine
iftira atarak çarpýtmaktadýrlar.

Kendi nefislerinde yüce Al-
lah’ýn ulûhiyet ve rububiyetini ta-
nýmayan günlük yaþamlarýnda
itaât ve ibadeti yüce Allah’a has-
retmeyen kimselerin, baþka in-
sanlarý yüce Allah’ýn ulûhiyet ve
rububiyetine davet etmeleri ve
onlardan, Tevhidi esaslara teslim
olmalarýný istemeleri mümkün
deðildir. Nitekim yüce Allah(cc),
bu kimseleri þu þekilde uyarmak-
tadýr.
“Siz Kitabý okuduðunuz halde, in-
sanlara iyiliði emredip kendinizi u-
nutuyor musunuz? Aklýnýzý kul-
lanmýyor musunuz?”

(Bakarâ, 44)
“Ey iman edenler, niçin yapmaya-
caðýnýz þeyi söylüyorsunuz? Yap-
mayacaðýnýz þeyi söylemek, Allah
katýnda en büyük bir þeydir.”

(Saf, 2-3)
Bugün, ayetlerin de yukarýda

belirttiði gibi, Kur’ân’ý okuyup
durduklarý ve insanlara iyiliði em-
redip kötülüðü nehyettiklerini
sandýklarý halde kimi insanlar,
kendi yaþamlarýnda Kur’ân’a uy-
mamakta, Kur’âni bir yaþantýdan
uzak bulunmaktadýrlar. Bu dav-
ranýþ, yüce Allah’ýn yanýnda bü-
yük bir suç ve günah olduðu gibi,
kiþi açýsýndan da akýlsýzlýk ve he-
vayý ilah edinmedir. 

Hayatýný, kendi istek ve arzu-
larý doðrultusunda düzenleyen,

vahyin belirlediði ölçü içerisinde
yaþamayan kimseler, Tevhidi e-
saslara gereði gibi iman etmedik-
leri için Ýslâm dairesinden çýkmýþ
kimselerdir. Bunlarýn, Tevhid id-
dialarý ve bu Tevhide insanlarý
davet etme çabalarý boþ bir iddia
ve çabadan baþka bir þey deðildir.

Tevhidi esaslarýn, iman eden
kimselerden istediði birlikteliði
saðlamayan, velayet ve sýrdaþlýk
hukukunun belirlediði doðrultu-
da Ýslâmi yapýlanmayý gerçekleþ-
tirmeyen, tek baþýna hareket e-
den, kendi arzularýný en doðru
gören kimseler, Tevhidden yüzçe-
virmiþ ve sapmýþ kimselerdir. Bu
kimseler, “Lailahe illallah” Keli-
me-i Tevhid’in ifade ettiði anlamý
bilmeyen ya da bilmek istemeyen,
hakký batýla bulaþtýran kimseler-
dir.

“Lailahe illallah” Kelime-i
Tevhidi, iman eden insaný düþün-
ce, söz ve davranýþ olarak tama-
men deðiþtiren, ona yepyeni bir
kiþilik ve kimlik kazandýran bir
esastýr. Bu esasý, hayatýnýn deðiþ-
mez kriteri olarak alan, kiþiliðini
buna göre þekillendiren ve kim-
liðini buna göre deðiþtiren kim-
seler, gerçekten iman etmiþ, mü’-
min ve müslüman olmuþ kimse-
lerdir. Tevhidi esaslara iman et-
tiklerini iddia etmelerine rað-
men, bu esaslarýn belirlediði öl-
çüler doðrultusunda hayatýný, ki-
þilik ve kimliðini deðiþtirmeyen-
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ler ise, Kur’an’ýn vasýflandýrdýðý
gibi münafýk, fasýk, mürted ve
müþriktirler.

Biz, bu sayýmýzda, Tevhidi e-
saslara iman ettiklerini iddia et-
melerine raðmen, tefrikaya dü-
þen kimselerin durumlarý üzerin-
den duracak, onlarýn dünya ve
ahirette, içerisinde bulunduklarý
durumu açýklayacaðýz. 

Gerçek imanýn bireyden iste-
diði kimlik ve kiþilik deðiþiminin
nasýl olmasý gerektiði üzerinde
duracak, iman eden kiþilerin,
Tevhidi esaslar doðrultusunda
nasýl hareket etmeleri gerektiðini
ortaya koyacaðýz inþâAllah.

Bu sayýmýzda Terika konusu-
nu  iþleyecek ve tefrikanýn zulüm
olduðunu ortaya koyacaðýz. Tefri-
kadan kurtuluþun ancak Tevhidi
esaslarýn fikir ve söylemle bera-
ber davranýþlarla da ortaya ko-
nulmasý ile mümkün olacaðý üze-
rinde duracaðýz. Ta ki, Tevhidi e-
saslar gereði gibi kavranýlsýn tef-
rikadan kaçýnýlsýn ve bunun ge-
rekleri yerine getirilsin.

Kur’ân’ýn, üzerinde titizlikle
durduðu, mü’minlerin kesinlikle
uzak durmalarýný istediði, Rasul-
ullah(as)’ýn “karanlýk bir gecede
kara bir kaya üzerindeki karýnca-
nýn hareketi”ne benzettiði, insan-
larý kemirip bitiren, salih amelleri
yok edip silip süpüren þirk kav-
ramýný açýklamaya bu sayýmýzda
devam edecek, hangi düþünce ya

da davranýþýn þirk olduðunu ve
insanlarýn bundan nasýl sakýna-
caklarýný belirteceðiz ki, insanlar
saf ve berrak bir imanla Rab’ler-
ine iman etsinler, imanlarýný þirk
ile kirletmesinler. 

Temeli, zulüm ve Ýslâm’a düþ-
manlýk üzerine kurulu Kemalist
dikta rejiminin kokuþmuþluðu ve
her alanda dökülmüþlüðü üzerin-
de durmaya çalýþacak, dikta reji-
minin demokrasiye nasýl ünifor-
ma giydirdiðini örnekleriyle orta-
ya koyacaðýz. Üniformalý demok-
rasilerde mahkemelerin baðýmsýz
olmadýðýný, tam aksine baðýmlý
birer kukla mahkemeleri olduðu-
nu örnekleriyle ortaya koyacaðýz.
Gündem bölümünde, laik dikta
rejiminin Anadolu’yu nasýl kirlet-
tiðini, örnekleriyle ortaya koya-
caðýz. 

Tefsir çalýþmamýzda Kevser
Suresini inceleyeceðiz. Bu sure
üzerinde yapýlan tefsirlerin ne or-
anda Kur’ân gerçekleriyle uyum
gösterdiðini gözler önüne sere-
cek, Kur’ân üzerinde oynanan o-
yunlarý ortaya koyacaðýz.

Okuyucu sorularýna bu sayý-
mýzda da cevap verecek, doðrula-
rýn ortaya çýkmasýna yardýmcý o-
lacaðýz inþâAllah.

Gayret bizden, inâyet ve yar-
dým âlemlerin Rabb’i yüce Al-
lah’tandýr.
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âinatta varolan her þey
bir bütünlük içerisinde-
dir; yüce Allah(cc), ya-

rattýðý her þeyi uyum içerisinde
yaratmýþ, her þeye görev ve so-
rumluluklarýný bildirmiþ, bun-
larýn birbirleriyle olan iliþkilerini
düzenlemiþtir.

Kâinattaki bütün varlýklar,
yaratýlýþ gayelerine uygun hare-
ket ederek, gerek kendi içlerinde,
gerekse diðer varlýklarla olan iliþ-
kilerini kainattaki bütünlük içeri-
sinde düzenlemiþ, varolan uyumu
bozmamýþ, kendilerini yaratan
Rab’lerinin bildirdiði esaslar doð-
rultusunda hareket etmiþlerdir.

Ýnsaný, kâinat bütünlüðü içe-
risinde sonradan yaratan yüce
Allah(cc), ona bu bütünlük içe-
risinde nasýl hareket edeceði ile
ilgili esaslarý bildirmiþ, bu esas-
lara uymasý halinde dünya ve ahi-
rette mutlu olacaðý ve kurtuluþa
ereceði kendisine bildirilmiþtir.

Kâinatta uyum yüce Allah’ýn
üzerinde durduðu en önemli hu-
sustur. Bu nedenle, kâinatta ya-
rattýðý her þeye bu uyuma uygun
bir fýtrat vermiþ, bu uyumun sü-
rekliliðinin muhafaza edilmesi ve
bunun bozulmamasý için insan-
lara hükümler vazetmiþtir. Ancak
insanlardan bazýlarý, Rab’lerinin
kendilerine indirdiði hükümleri
terk ederek hem Rab’lerine isyan
etmiþler, hem de kâinattaki uyu-
mu bozmuþlardýr.

“Ýnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra
Allâh, peygamberleri, müjdeciler
ve uyarýcýlar olarak gönderdi; on-
larla beraber, anlaþmazlýða düþ-
tükleri konularda insanlar arasýn-
da hükmetmek üzere, içinde ger-
çekleri taþýyan Kitabý indirdi. Ken-
dilerine Kitap verilmiþ olanlar,
kendilerine açýk deliller geldikten
sonra, sýrf aralarýndaki kýskançlýk-
tan ötürü o(Kitap hakký)nda an-
laþmazlýða düþtü(ler). Bunun üze-
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rine Allâh, kendi izniyle inananla-
rý, onlarýn üzerinde ayrýlýða düþ-
tükleri gerçeðe iletti. Allâh, diledi-
ðini doðru yola iletir.  “     

(Bakarâ, 213)
Tefrikaya düþen, haset ve kýs-

kançlýkla Vahdet’i parçalayan
kimseler yalnýz kainattaki uyumu
bozmakla kalmamýþ, ayný zaman-
da Tevhidi esaslara da sýrt dön-
müþ, Tevhidi esaslarý terketmiþ-
lerdir. Bu ise, alemlerin Rabb’i
yüce Allah’a apaçýk bir isyan ve
þirk koþmadýr.

Vahdetin parçalanmasýna ne-
den olan, kainattaki uyumu bo-
zan, Tevhidi esaslara sýrt dönme-
ye ve yüce Allah’a karþý apaçýk bir
isyana sebep olan Tefrika’nýn baþ-
lýca nedeni, yukarýdaki ayette de
belirtildiði üzere haset ve kýs-
kançlýktýr.

Kendini önplanda görme,
baþkalarýndan üstün olma duygu
ve düþüncesi, insaný haset ve kýs-
kançlýða sürükler. Haset ve kýs-
kançlýk insan için en büyük fe-
lâkettir. Rasulullah(as), haset ve
kýskançlýðýn durumunu þöyle
açýklamaktadýr: “Haset ve kýs-
kançlýk, ateþin odunu yiyip bitirdiði
gibi, salih amelleri yer bitirir.” Bu
kadar korkunç olan haset ve kýs-
kançlýk hastalýðýna yakalanan
kimseler, sürekli olarak baþkala-
rýný çekiþtirirler, onlarý hâkir gö-
rürler ve hep yalnýz baþlarýna ha-
reket ederler. Bu ise, dünya haya-

týnda insaný huzursuzluða ve bu-
nalýma sürüklediði gibi, ahirette
de insaný yüce Allah’ýn azabýna ve
cehenneme sürükler. Bu nedenle
yüce Allah(cc), kullarýný sürekli
bir þekilde ayrýlýða düþmekten,
bölünmekten sakýndýrmýþ, onlarý
indirdiði esaslar doðrultusunda
birleþmeye çaðýrmýþtýr.
“Hep birlikte Allah’ýn ipine sýmsýký
tutunun, ayrýlýða düþmeyin ve Al-
lah’ýn üzerinizdeki nimetini düþü-
nün. Sizler birbirinizin düþmanlarý
iken O, sizin kalplerinizde bir uz-
laþtýrma meydana getirdi ve O’nun
nimeti sayesinde kardeþler oldunuz.
Siz, bir ateþ çukurunun tam kena-
rýnda bulunuyordunuz ve O, sizi tu-
tup ondan kurtardý. iþte Allah size
ayetlerini böyle açýklýyor ki, hidayeti
bulasýnýz.” (Âl-i Ýmran, 103)

Tefrikaya neden olan kýs-
kançlýk ve hasetin, kiþiyi felakete
sürükleyen dünyevi ve uhrevi bi-
reysel, toplumsal ve inançsal çok
büyük zararlarý vardýr. Yüce Al-
lah(cc), kullarýný bu büyük zarar-
lardan korumak için onlara sü-
rekli olarak uyarýlarda bulunmuþ,
Tevhidi esaslara sarýlmalarýný ve
Kur’ân’dan ayrýlmamalarýný em-
retmiþ, onlarýn dünya ve ahirette
mutlu olmalarýný istemiþtir.

Tefrikanýn bir çok zararlarý
vardýr. Bunlarý; 1- Tefrikanýn bi-
reysel zararlarý, 2- Tefrika’nýn top-
lumsal ve inançsal zararlarý olmak
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üzere iki ana baþlýk altýnda topla-
yabiliriz.
Tefrikanýn Bireysel Zararlarý

1- Tefrikanýn, birey ve bölün-
müþ küçük topluluklar için en
önemli zararý,
kiþiyi ve küçük
toplum halin-
deki kimseleri
yalnýzlýða itme-
si ve onlarýn,
sürekli olarak
huzursuzluk
duymalarýna
neden olma-
sýdýr. Yalnýz o-
lan bir kimse,
ya da bölük
bölük olan top-
luluklar, baþka
güçler tarafýn-
dan ezilmeye,
horlanmaya
ve dýþlanmaya
mahkûmdur-
lar. Ýnanç de-
ðerlerine kar-
þý yapýlan sal-
dýrýlara ve fi-
ziksel þiddete
mâruz kalma-
ya karþý hiçbir þey yapamazlar; ac-
ziyet içerisinde kalýr, sürekli bir
þekilde huzursuz olur, korku ve
sýkýntý içerisinde yaþarlar. Bu ne-
denle yüce Allah(cc), kullarýný,
birbirleriyle çekiþmekten ve ihti-
lafa düþmekten sakýndýrmýþtýr.

“Allah’a ve peygamberlerine itaât
edin, birbirinizle çekiþmeyin; sonra
içinize korku düþer ve devletiniz
elden gider. Bir de sabýrlý olun, çün-
kü Allah sabredenlerle beraberdir.”    

(Enfal, 46)
Tarihi sü-

reç içerisinde,
bölünüp par-
çalanan top-
lumlarýn, baþ-
ka güçler tara-
fýndan nasýl
horlandýklarý,
ezilip sömü-
rüldükleri ile
ilgili bir çok
örnek bulun-
maktadýr. Bu
örneklerin ba-
þýnda bölünüp
parçalanan ve
bu nedenle,
Fir’avn’ýn zul-
müne ve en a-
cýmasýz iþken-
celerine ma-
ruz kalan Ýsrâ-
iloðullarý gel-
mektedir.

“Çünkü Fir’-
avn, o yerde baþ kaldýrmýþ ve hal-
kýný fýrka fýrka edip arkasýna tak-
mýþtý; onlardan bir grubu ezmek
istiyor; oðullarýný boðazlatýyor, ka-
dýnlarýný hayata atýyordu. O kesin-
likle bozgunculardandý”           

(Kasas, 4)
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Bugün yeryüzünde varolanBugün yeryüzünde varolan
fitne ve fücurun, zulüm vefitne ve fücurun, zulüm ve
fesadýn temel nedeni, müsfesadýn temel nedeni, müs--
lümanlarýn cemââtleþmelümanlarýn cemââtleþme--
meleri ve velâyet meleri ve velâyet hukukunuhukukunu
oluþturmamalarýdýroluþturmamalarýdýr. Müs. Müs--
lümanlarlümanlar,, yeryüzünde vahyeryüzünde vah--
yi esaslara sarýlýp cemââtyi esaslara sarýlýp cemâât
haline gelmedikleri, bireyhaline gelmedikleri, birey
olarak yaþadýklarý ve içeriolarak yaþadýklarý ve içeri --
sinde yaþadýklarý gayri Ýssinde yaþadýklarý gayri Ýs --
lami düzenlere itâât ettiklami düzenlere itâât ettik--
leri için emperyalizm ve ülleri için emperyalizm ve ül--
ke bazýndaki yerli iþbirlikke bazýndaki yerli iþbirlik--
çileri tarafýndan en çileri tarafýndan en aðýraðýr
hakaretlere mâruz kalmakhakaretlere mâruz kalmak--
tata, onurlarýyla oynanmak, onurlarýyla oynanmak--
ta, inanç deðerlerine saldýta, inanç deðerlerine saldý--
rýlmaktadýrrýlmaktadýr..
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“Bir zaman sizi Fir’avn’ýn âilesin-
den kurtardýk. Size azabýn en kötü-
sünü revâ görüyor, oðullarýnýzý bo-
ðazlýyor ve kýzlarýnýzý sað býraký-
yorlardý ve bunda size Rabbiniz ta-
rafýndan büyük bir imtihan vardý.”

(Bakara, 49)
Siyasi literatürde bir deyim

vardýr; “Örgütlenmiþ azýnlýk dai-
ma örgütlenmemiþ çoðunluða hük-
meder.” Çoðunluk kemiyet olarak
ne kadar fazla olursa olsun, ör-
gütlü olmadýðý sürece  örgütlen-
miþ azýnlýk tarafýndan yönetilme-
ye, ezilmeye ve horlanmaya mah-
kûmdur. Bunun tarihi süreçteki
örneði, Ýsrailoðullarýnýn Fir’avn
tarafýndan ezilmesi, günümüzde-
ki örneði ise, müslümanlarýn dün-
ya genelinde emperyalizm tara-
fýndan sömürülmeleri, ülkeler
bazýnda emperyalizmin yerli iþ-
birlikçileri tarafýndan ezilmeleri,
aþaðýlanmalarý, inanç deðerleri-
ne saldýrýlmasýdýr. Yüce Allah
(cc) mü’minlerin bu zillete düþ-
mekten kurtulmalarý için onlarý
cemaatleþmeye teþvik etmiþtir.

“Kafirler birbirlerinin velisidirler;
ancak siz bunu yapmazsanýz, yer-
yüzünde fitne ve büyük bir fesat
olur.” (Enfâl, 73)

Bugün yeryüzünde varolan
fitne ve fücurun, zulüm ve fesadýn
temel nedeni, müslümanlarýn ce-
maatleþmemeleri ve velayet hu-
kukunu oluþturmamalarýdýr. Müs-

lümanlar, yeryüzünde vahyi esas-
lara sarýlýp cemâât haline gelme-
dikleri, birey olarak ya da küçük
gruplar hâlinde hareket ettikleri
ve içerisinde yaþadýklarý gayri Ýs-
lami düzenlere itâât ettikleri için
emperyalizm ve ülke bazýndaki
yerli iþbirlikçileri tarafýndan en
aðýr hakaretlere mâruz kalmakta,
onurlarýyla oynanmakta, inanç
deðerlerine saldýrýlmaktadýr.

Genel kanaatlere göre Ana-
dolu halkýnýn %99’unun müslü-
man olduðu iddia edilmektedir.
Ancak, bu %99’luk halk, %1 ci-
varýnda olan Kemalist diktatör-
lüðün idaresi altýnda yaþamakta,
bu dikta rejiminin, inanç deðer-
lerine karþý sürdürdüðü savaþa,
saldýrganlýða ses çýkarmamakta,
zillet içerisinde suspus olmakta-
dýr. Bunun nedeni, bu halkýn
müslüman olduklarýný iddia et-
melerine raðmen inançlarýnýn
bildirdiði þekilde vahyi esaslara
sarýlmamalarý ve bölük pörçük
olup ayrý ayrý yaþmalarýdýr.

2- Bireysel hareket edip
tefrikaya düþen kimseler ve top-
luluklar, yüce Allah’ýn hitabýna
ve rahmetine mahzar olamazlar.
Çünkü yüce Allah(cc), kullarýna
birey olarak deðil toplu olarak
hitap etmekte ve rahmetinin ce-
mâât üzerinde olduðunu bildir-
mektedir.

Kur’ân-ý Kerîm’de yüce Allah
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(cc), “Ey iman edenler”, “Gerçek
mü’minler o kimselerdir ki”, “Mü’-
minleri müjdele”, “Mü’minlere de
ki” hitaplarýyla mü’minlere top-
luca hitap etmekte, rahmetinin
cemaat üzerinde olduðunu bildir-
mektedir. 
“Mü’min erkek ve mü’min kadýn-
lar birbirlerinin velisidirler. Ýyiliði
emrederler, kötülükten menederler,
namazý kýlarlar, zekâtý verirler, Al-
lah’ ve Rasulü’ne itâât ederler. Ýþte
onlara Allah rahmet edecektir.
Muhakkak ki Allah üstündür, hâ-
kimdir.” (Tevbe, 71) 

Yüce Allah(cc), rahmet ede-
ceði kimselerin velâyet hukuku-
nu oluþturmuþ, cemaat olmuþ
kimseler olduklarýný ve bunlara
rahmet edeceðini bildirmiþtir.
Nitekim Rasulullah Hz. Muham-
med(as) da “Allah’ýn rahmetinin
cemaat üzerinde olduðunu” ifade
ederek bu gerçeði ümmetine
haber vermiþtir. 

Birey ya da grup olarak ya-
þayan ve vahyi ölçüler içerisinde
diðer müslümanlarla cemaatleþ-
meyen kimseler, yüce Allah’ýn hi-
tabýna mazhar olamadýklarý için
dünya hayatýnda Rab’lerinin rah-
metinden mahrum olacaklarý gibi
ahirette de cehennem azabýna
müstahak olacaklardýr.  

3- Yüce Allah’ýn cemaatleþ-
meyi, tefrikadan kaçýnýp birlik ol-
mayý emreden hükümlerine rað-

men, bu hükümlere uymayýp bi-
rey ya da grup olarak kalmayý sür-
düren kimseler, küfre, þirke düþ-
tüklerinden dolayý hem dünya
hayatýnda kendilerine zulmet-
miþler hem de kýyamet günü ce-
hennem azabýyla cezalandýrýla-
caklardýr. 
“Kendi aralarýnda ihtilafa düþtü-
ler, artýk büyük bir günü görmekten
dolayý vay o kâfirlerin haline.”

(Meryem, 37)
“Aralarýndan çýkan hizipler birbir-
leriyle ihtilafa düþtüler. Acý bir gü-
nün azabýndan dolayý vay o zâlim-
lerin haline.” (Zuhruf, 65) 

Bütün bu ilahi uyarýlara rað-
men, vahyi esaslar doðrultusunda
tefrikadan kaçýnýp vahdeti oluþ-
turmayanlar, kendilerine zulmet-
tikleri gibi, dinlerine ve milletle-
rine de zarar vermiþlerdir. Bu ise,
yüce Allah(cc) indinde büyük bir
suçtur.

Tefrikanýn Toplumsal 
ve Ýnançsal Zararlarý

Tefrikanýn yalnýzca bireysel
deðil, toplumsal ve akidevî zarar-
larý da çok büyüktür. Bu nedenle
yüze Allah(cc), kullarýný sürekli
bir þekilde tefrikaya düþmekten
sakýndýrmakta, onlarýn, Tevhidi
esaslara sarýlarak vahdeti oluþ-
turmalarýný istemektedir.

Bir toplumun sömürülüp e-
zilmesine, horlanýp hakarete uð-
ramasýna neden olan en büyük
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felaket, o toplumun bölünmesi,
parçalanýp gruplara ayrýlmasýdýr.
Bugün Ýslâm ümmetinin içerisin-
de bulunduðu durumun içler acýsý
bir hal arzetmesinin temel nede-
ni, Ýslâm ümmetini oluþturan bi-
reylerin, vahdetten uzak olmala-
rý, parçalanýp bölünmeleridir.

Emperya-
lizmin en ön-
celikli amacý
toplumlarý bö-
lüp parçala-
maktýr; bunun
için kenetlen-
miþ toplumla-
rýn arasýna sü-
rekli fesat ve
fitne tohumla-
rýný eker, böy-
lece onlarý da-
ha rahat bir
þekilde sömü-
rür, kanlarýný
döker.

Bugün Ýs-
lam ümmeti-
nin içerisinde
bulunduðu va-
him durumun nedeni ümmetin,
gerek cahil kimselerin ihtiraslarý
yüzünden fýrkalara ayrýlmalarý,
gerekse emperyalizmin ve Ýslam
düþmanlarýnýn ümmet içerisine
soktuklarý fitne ve fesadýn sonu-
cunda bölünüp kamplara ayrýl-
masýdýr. 

Batý emperyalizmi, kendi içe-

risinde ittifaklar kurarak birle-
þirken, Ýslam topraklarýnda ya-
þayan Ýslam ümmetini birbirine
düþürerek onlarý parçalamakta-
dýr. Böylece Ýslam ümmeti üze-
rinde daha rahat bir þekilde hü-
küm sürmekte, onlarý daha rahat
bir þekilde sömürmektedir.

Yüce Al-
lah(cc), Ýslâm
ü m m e t i n i n
parçalanma-
sýný kýnamak-
ta, Vahdet’in
esas olduðunu
bildirmektedir.
Çünkü Vahdet,
Te v h i d ’ d i r ,
tefrika ise þirk-
tir ve yüce Al-
lah(cc) kulla-
rýný þirke bu-
laþmaktan sa-
kýndýrmaktadýr.
“Sen yüzünü,
Allâh’ý birleyi-
ci olarak doð-
ruca dine çe-
vir: Allâh’ýn

yaratma yasasýna (uygun olan dine
dön) ki, insanlarý ona göre yarat-
mýþtýr. Allâh’ýn yaratmasý de-
ðiþtirilemez. Ýþte doðru din odur.
Fakat insanlarýn çoðu bilmezler.
Yalnýz O’na yönelin ve O’ndan
korkun; namazý kýlýn ve (Allah’a)
ortak koþanlardan olmayýn. ki
(onlar) dinlerini parçaladýlar ve

Yüce Allah(cc), ÝslamYüce Allah(cc), Ýslam
ümmetinin parçalanmaümmetinin parçalanma--
sýný kýnamakta, Vsýný kýnamakta, Vahdet’inahdet’in
esas olduðunu bildirmekesas olduðunu bildirmek--
tedirtedir. Çünkü V. Çünkü Vahdet, Tahdet, Tevev--
hid’dirhid’dir, tefrika ise þirktir, tefrika ise þirktir
ve yüce Allah(cc) kullarýve yüce Allah(cc) kullarý --
ný þirke bulaþmaktan saný þirke bulaþmaktan sa--
kýndýrmaktadýrkýndýrmaktadýr... Hangi... Hangi
gâye ile olursa olsun, Vgâye ile olursa olsun, Vahah--
det’i býrakýp tefrikayadet’i býrakýp tefrikaya
düþmek, Tdüþmek, Tevhidi býrakýpevhidi býrakýp
þirke düþmektirþirke düþmektir. Þirke dü. Þirke dü--
þenlerinse müslüman olþenlerinse müslüman ol --
malarý mümkün deðildirmalarý mümkün deðildir..
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bölük bölük oldular. Her parti ken-
di yanýndakiyle sevin(ip övün)-
mektedir.” (Rum, 30-31)

Hangi gâye ile olursa olsun,
Vahdet’i býrakýp tefrikaya düþ-
mek, Tevhidi býrakýp þirke düþ-
mektir. Þirke düþenlerin ise müs-
lüman olmalarý mümkün deðil-
dir.

Tefrika, “anlaþmazlýða düþ-
tükleri konularda insanlar arasýn-
da hükmetmek üzere, içinde gerçek-
leri taþýyan Kitabý” (2/213) býrak-
mak, ondan uzaklaþmaktýr. Bu
nedenle, tefrika sapýklýk ve kü-
fürdür.

Ýslâm ümmetinin parçalan-
masýna ve emperyalizm karþýsýn-
da aciz kalmasýna ve küçük düþ-
mesine sebep olan tefrikaya ne-
den olanlar, Ýslam dinine ve müs-
lümanlara en büyük kötülüðü
yapmaktadýrlar.

Tefrikanýn Ýslâm dinine ver-
diði diðer bir zarar da, Ýslam’ýn
gayri müslimler tarafýndan net
olarak anlaþýlmasýnýn önünde en
büyük engeli teþkil etmesidir.
Gayri müslimler, Ýslâm’ýn gerçek
yapýsýný, Kur’ân’dan ve Peygam-
berin örnek yaþayýþýndan çok,
müslüman olduklarýný düþün-
dükleri kimselerin söz ve yaþayýþ-
larýna bakarak deðerlendirirler. 

Tefrika içerisinde bulunan,
söz ve davranýþlarý birbirlerinden
farklý ve birbirlerine düþman olan

kimselerin, Ýslâm’ýn gerçek yapý-
sýný ortaya koymalarý ve Ýslâm’ý
temsil etmeleri mümkün deðil-
dir. Böyle olunca da, gayri müs-
limlerin, Ýslâm’ýn gerçek yapýsý
hakkýnda saðlam bir bilgiye ulaþ-
malarý mümkün olmamaktadýr.
Ýþte bu nedenle, tefrikaya düþen
kimseler, bireysel bazda kendi-
lerine zarar verdikleri, kendileri
helak olduklarý, dünya ve ahirete
zelil olup azaba uðradýklarý gibi,
dinlerine de en büyük zararý ver-
mekte, dinlerine zulmetmekte-
dirler.

“Müþrikler, nefislerinin küfrünü
göre göre Allâh’ýn mescitlerini þen-
lendiremezler. Onlarýn yaptýklarý
iþler, boþa çýkmýþtýr ve onlar, ateþte
sürekli kalacaklardýr.  Allâh’ýn mes-
citlerini, ancak Allah’a ve âhiret gü-
nüne inanan, namazý kýlan, zekâtý
veren ve Allah’tan baþka kimseden
korkmayanlar þenlendirirler. Onla-
rýn, doðru yolu bulanlardan olacak-
larý umulur.” (Tevbe, 17-18)

Ayet-i Kerîme’de de belirtil-
diði üzere, tefrikaya düþmüþ ve
þirke bulaþmýþ kimselerin Ýslam
adýna bir þey yapmalarý ve Ýslâm’ý
temsil etmeleri mümkün deðil-
dir. Ýslâm’ýn gerçek temsilcileri,
vahyi esaslarý ilke edinen, düþün-
ce, söz ve davranýþlarýný, bu ilkeyi
ahlak edinen Peygamber(as)’ýn
örnekliði  doðrultusunda düzen-
leyen kimselerdir. 
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Müslümanlar, Kur’ân’ýn be-
lirlediði ölçü içerisinde Peygam-
beri örneklik doðrultusunda ya-
þamlarýný düzenleyen, vahyi esas-
larý her þeyin üzerinde tutan, kiþi,
grup ve deðiþik düþüncelerin etki-
sinde kalmayan, müslümanlarýn
vahdetini esas alan, müslüman is-
minin yanýnda baþka sýfat ve isim-
leri kullanmayan kimselerdir.

Yüce Allah(cc), Tevhidi ilke-
lere iman eden, bu ilkeleri yaþam
tarzý olarak alan kimselere müs-
lümanlar adýný vermiþtir. 
“Allah’a davet eden, salih amel iþ-
leyen ve “ben müslümanlardaným”
diyenden daha güzel sözlü kim ola-
bilir?” (Fussilet, 33)

“Allâh uðrunda, O’na yaraþýr bi-
çimde cihâd edin. O, sizi seçti ve
dinde size bir güçlük yüklemedi;
babanýz Ýbrâhim’in dini(ne uyun).
O (Allâh) bu (Kur’â)ndan önce(ki
Kitaplarda) da, bu(Kur’â)nda da
size “Müslümanlar” adýný verdi ki,
Elçi size þâhid olsun, siz de insan-
lara þahit olasýnýz. Haydi namazý

kýlýn, zekâtý verin ve Allah’a sarýlýn;
sâhibiniz O’dur. (O), ne güzel sâ-
hip ve ne güzel yardýmcýdýr!”

(Hac, 78)
Yüce Allah’ýn iman eden

kimselere uygun gördüðü müslü-
manlar isminin yanýna mensup
olduklarý grup, parti, dernek, va-
kýf, tarikat ya da  cemaat ismini
ekleyenler, Rab’lerinin kendile-
rine verdiði  müslümanlar ismini
yeterli görmemiþ, kabul etmemiþ
sayýlacaklarýndan Ýslam dairesin-
den çýkarlar.

Sonuç olarak, parti, dernek,
vakýf, tarikat, cemaat ya da mez-
hep taassubu terk edilip tevbe
etmedikçe ve vahyi esaslarýn be-
lirlediði ölçü içerisinde iman edip
bu esaslar doðrultusunda müslü-
manlarla beraber Vahdet’i oluþ-
turmadýkça gerçek müslüman o-
lunmaz. Gerçek müslüman olun-
mayýnca da yüce Allah’ýn rýzasý ve
bunun mükafatý olan cennet ka-
zanýlmaz.

Kur’âni Davetin Gür Sesi
Tevhidî Mesajýn Yýlmaz Savunucusu

Vahyin Aydýnlýðýný 
Günümüze Taþýyan Bir Meþâle

www.mucahede.com
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nadolu’yu iþgal ettiði
günden bugüne kadar A-
nadolu halkýna acý ve ýs-

týrap vermekten baþka bir þey
yapmayan, tarihi, kan ve göz ya-
þýyla yoðrulan Laik dikta rejimi,
bugüne kadar yaptýðý tüm yolsuz-
luk, soygun ve hýrsýzlýðý deðiþik
kýlýklar altýna girerek gizliyor, a-
çýk vermemeye çalýþýyordu. Halk
dikta rejiminin yaptýðý bütün pis-
likleri biliyor, ancak zorba sis-
teme karþý örgütlü olamadýðý için,
bu pisliklere karþý, içinden diþ bi-
lediði halde, suskun kalýyordu. 

Laik dikta tarafýndan, rejimi
koruma adýna her on yýlda bir
yapýlan kanlý ihtilaller ya da veri-
len ve siyasilerin þahsýnda halký
sindirmeye yönelik muhtýralar,
asýl itibariyle rejimin koruyuculu-
ðuna soyunanlarýn, rejimin arka-
sýna sýðýnarak yaptýklarý hýrsýzlýk,
yolsuzluk, soygun ve çapulculu-
ðun  üzerinin örtülme gayretle-
rinden baþka bir þey deðildir. 

“Devlet+mafya+çete” adlý
þeytan üçgeninde laik terörü esti-
ren laik diktatörlük, kimi zaman
mafya ve çete ikilisinin yetersiz
kaldýðý durumlarda “Rejim tehli-

kede” diyerek resmi silahlý gücü-
nü kullanarak kanlý ihtilaller ya-
parak ya da muhtýralar vererek
kirli çamaþýrlarýný gizlemeye çalý-
þýrken kimi zaman da mafya ve
çeteyi devreye sokmuþtur.

Yýllarca mafya ve çete ele-
baþlarýný yetiþtirip besleyen ancak
bunu gizleyen laik diktatörlük,
susurluk olayý ile bütün pislikleri
ortaya dökülmüþ, bu pislik, Susur-
luk’tan baþlayarak tüm Anadolu’-
yu kirletmiþtir. Laik dikta rejimi-
nin maþalýðýný yapan siyasi iradesi-
zlikler, Susurluktaki pisliðin, “dev-
let sýrrýdýr” diyerek, üstünü örtm-
eye çalýþmýþlar, hâlâ da örtmeye
çalýþmaktadýrlar. Ancak pislik o
kadar çok ve büyüktür ki, örtünün
altýna sýðmamakta, üzeri baský ve
zorbalýkla örtülmeye çalýþýldýkça
pisliðin diðer taraflarý sürekli ola-
rak dýþarýya taþmaktadýr. 

Yolsuzluk ve soygun ile kirle-
tilmeyen neredeyse tek kurumu
kalmayan dikta rejiminin, her ge-
çen gün bir baþka kurumunda
yolsuzluk ve soygunlar ortaya çýk-
maktadýr. Cumhurbaþkanlýðýn-
dan baþbakanlýðýna, bakanlýkla-
rýndan genel müdürlüklerine ka-
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dar her kurumu soygun ve yolsuz-
luða karýþmýþ olan laik rejimin,
dünyada bir baþka benzeri görül-
memektedir. 

Laik diktatörlüðün bugüne
kadar yaptýðý yolsuzluk ve soygun-
dan basýnda yayýnlanan haberler-
den birkaç örnek vereceðiz ve bu
sistemin içerisinde bulunduðu pis-
likleri gözler önüne sereceðiz.

Laik sistem, bizzat kendisi
her türlü pisliði üretiyor, soygun-
cularý, çeteleri, mafyayý kendisi
yetiþtiriyor.

Çeteler ve Devlet... 
“Sauna çetesi, Küre operas-

yonu, Bursa Jandarma Komutan-
lýðý’nda yaþanan rezalet, Çankaya
Saldýrýsý ile Vatansever Kuvvetler
Güç Birliði, en nihayet Atabeyler
grubu... Çorap söküðü gibi arka ar-
kaya ortaya çýkan her örgütün için-
de bir miktar muvazzaf, bir miktar
emekli asker, bir miktar Özel Kuv-
vetler elamaný, gizli devlet belgeleri
ve bir kýsmý ordu malý patlayýcýlarla
karþýlaþýyorsunuz...” (05.06.2005
Aksiyon)

“Devlet baðlantýlý çeteler bit-
miyor. Emniyet, MÝT, bürokrasi ve
sanat dünyasýndan isimlerin ka-
rýþtýðý ‘küre operasyonu’ devlet için-
deki karmaþýk iliþkiler aðýný bir kez
daha ortaya çýkardý. Çetenin Adalet
Bakaný Çiçek ve Devlet Bakaný Ba-
bacan hakkýnda istihbarat topladýðý
ortaya çýktý.” (23.02.2006 NTV)

“Susurluk olayýnda ortaya çý-
kan üçlü iliþki, yani devlet, polis ve
mafya iliþkisi olarak ... Ve yine Su-
surluk olayýnýn bu boyutu göster-
miþtir ki...

Bugün ülkemiz gündemini be-
lirleyen en önemli olayý, Susurluk’-
ta meydana gelen bir kazanýn orta-
ya çýkarmýþ olduðu yasadýþý iliþki-
ler olmaktadýr. Bucak aþiretinin re-
isi olarak lanse edilen ve ayný za-
manda DYP milletvekili olan Se-
dat Bucak ile Ýstanbul Emniyet
Müdür Yardýmcýlarýndan Hüseyin
Kocadað ve 1980 öncesi Ülkü O-
caklarý Baþkan Yardýmcýsý Abdul-
lah Çatlý’nýn birlikteliði, Susurluk
kazasýyla kamuoyunun önüne çýk-
mýþtýr.”  (Kasým-Aralýk 1996, Kur-
tuluþ Cephesi)

“Teke Tek’te konuþan DYP li-
deri Aðar, “Metrekareye 3 çete dü-
þüyor. Çeteler yolun sonuna gelen
hükümete can simidi oldu” (Sa-
bah, 03.06.2006)

“Devlet içinde kurulan infaz
mangalarý, gasp, hýrsýzlýk ve çýkar
elde etmek için oluþturulan men-
faat organizasyonlarýyla çetelere
teslim olan bir bürokrasi... Türki-
ye’yi bir ahtapot gibi sarýp sarmala-
yan çetelerin kimi darbe tezgahlý-
yor, kimi ‘terörle mücadele’ adý
altýnda bombalama yapýyor. Çete-
ler sýnýr kapýlarýndan baþlayýp An-
kara’ya kadar uzanýyor. Son bir
yýlda, aralarýnda alay komutaný
dahil, birçok asker, istihbaratçý ve
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itirafçýnýn bulunduðu 14 çete or-
taya çýkarýldý. Ülke çetelere teslim!

Þemdinli’den Ankara’ya, Si-
lopi’den Bursa’ya, Kapýkule’den
Habur’a Türkiye’nin dört bir ya-
nýnda meydana gelen olaylarýn al-
týndan asker ve polis yetkilileri çýk-
maya devam ediyor.” (www.gunde-
mimiz.com)

“Türk jandarmasý ve beldenin
çeteleri iþbirliði yaparak Kürtleri
kovuyor. Ýzmir’in Kemalpaþa ilçesi
Baðyurdu beldesindeki Kürtler
jandarmanýn zoru ile kovuluyor.
Daha önce de Baðyurdunda bele-
diye hoparlörlerinden ‘Kürtleri öl-
dürün’ çaðrýsý yapýlmýþtý.” (K.K.
Haber, 21.05.2006)

“Atabeyler’de iki polise dava”
ATABEYLER operasyonu da-

vasýnda aralarýnda Yüzbaþý Murat
Eren, Üsteðmen Yakup Yayla, Üst-
çavuþ Erkut Taþ ile Emniyet Mü-
dürleri Raþit Çavdar ve Cemal Ha-
san Özdeþ’in de aralarýnda bulun-
duðu dokuz sanýk için 12 yýla ka-
dar hapis cezasý istendi. Ýddiana-
mede sanýklarýn, Baþbakanlýk Baþ-
danýþmaný Cüneyd Zapsu’nun bir
dönem sahibi olduðu BÝM maða-
zalarýný bombalamak için eylem
planý yaptýklarý belirtildi. Sanýkla-
rýn “Cebir ve þiddet kullanarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’ni
ortadan kaldýrmaya veya görevleri-
ni yapmasýný kýsmen veya tama-
men engellemeye teþebbüs” suçunu
iþlemek için aralarýnda anlaþtýklarý

belirtildi. (Hürriyet, 13.07.2006)
Laik Diktanýn Silahlý
Güçlerinin Kirli
Çamaþýrlarýndan Birkaç Örnek

“Van Cumhuriyet Savcýsý Fer-
hat Sarýkaya, 100. Yýl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Aþkýn hak-
kýnda hazýrladýðý çete iddianame-
sinin ardýndan, Þemdinli iddiana-
mesiyle de tartýþma yarattý.

Sarýkaya’nýn, “adil yargýlama-
yý etkilemeye” çalýþtýðýný öne sür-
düðü Kara Kuvvetleri Komutaný
Orgeneral Yaþar Büyükanýt’ý “ör-
güt kurmak”, “sahte belge düzenle-
mek” ve “görevi kötüye kullan-
mak”la da suçladýðý ortaya çýktý. 

Sarýkaya, söz konusu eylemleri
1997-2000 yýllarý arasýnda gerçek-
leþtirdiði iddia edilen Büyükanýt’la
o dönemde emrinde çalýþan görev-
liler hakkýnda iþlem yapýlmasý için
dosyayý Genelkurmay Baþsavcýlý-
ðý’na göndermek üzere ayýrdý.

Savcý Sarýkaya’nýn, bombalý
saldýrýyý gerçekleþtirdiði iddia edi-
len astsubaylardan Ali Kaya için
“Tanýrým, iyi çocuktur” diyen Or-
general Büyükanýt’ýn, “adil yargý-
lamayý etkilemeye teþebbüs” suçu-
nu iþlediðini öne sürüp dosyayý Ge-
nelkurmay Askeri Savcýlýðý’na gön-
dermesi dünkü Milliyet’in manþe-
tinden duyurulmuþtu.” 
(www.milliyet.com.tr, 06.03.2006)

“Eski Deniz Kuvvetleri Komu-
taný emekli Oramiral Ýlhami Erdil,
eþi ve kýzýnýn yargýlanmasýna baþ-
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landý. Erdil’in, “görevi ihmal ve
haksýz mal edinmek” iddiasýyla 18
yýla kadar hapsi isteniyor.” (Za-
man, 07.12.2004)

“Genelkurmay Baþkanlýðý’nda
son dönemde yolsuzlukla mücadele
kapsamýnda Genelkurmay Baþka-
ný Orgeneral Hilmi Özkök’ün izniy-
le açýlan davalara bir yenisi daha
eklendi. Genelkurmay Askeri Baþ-
savcýlýðý, 3. Kolordu Komutaný Kor-
general Ethem Erdaðý hakkýnda 8.
Kolordu Komutanlýðý sýrasýnda in-
þaat ihalesinde usulsüzlük yaptýðý
iddiasýyla 3 yýla kadar hapis istemiy-
le dava açtý.” (Milliyet, 01. 02.2006)

“Türk Silahlý Kuvvetleri’nin
(TSK), Ankara’nýn Gölbaþý ilçe-
sindeki Özel Kuvvetler Komutan-
lýðý binasý inþaatýnda 118 milyon
YTL’lik usulsüzlük yaptýklarý iddia
edilen ve albaylarýn da aralarýnda
olduðu 38 sanýðýn yargýlanmasýna
tartýþmalarla baþlandý.” (Radikal,
06.01.2005)

“Emekli Albay Hüseyin Tekel
“Keþif artýþlarýnda Genelkurmay
Baþkaný ve Ýkinci Baþkaný’nýn e-
mirleri olduðundan yapacak bir þey
yoktu. Bir yanda yasalar, bir yanda
emirler... Keþke bu emirleri veren
komutanlar imzalarýna sahip çýkýp
arkamýzda durabilselerdi.” dedi. 

Özel Kuvvetler Komutanlýðý in-
þaatýndaki yolsuzluk davasýnda, E-
mekli Albay Hüseyin Tekel, keþif
artýþlarýnýn onaylanmasýnda döne-
min Genelkurmay Baþkaný ve Ýkin-

ci Baþkaný’nýn emir ve direktifleri
karþýsýnda yapacak bir þeyleri olma-
dýðýný söyledi.” (Zaman, 15. 03.2005)

“Geçtiðimiz yýl Elazýð Asker
Hastanesi’nde yolsuzluk yapýldýðý
ve adý geçtiði iddia edilen kiþiler
arasýnda baþhekim ve binbaþý ile
beraber, 4 medikal malzemesi sa-
tan iþyeri, 1 eczacý ve 3 görevli me-
murun adý geçtiði öðrenildi.” (Za-
man, 15.02.2006)

“Eski sevgililerinin çýplak fo-
toðraflarýný porno içerikli internet
sitelerinde yayýnlayan emekli Al-
bay cezaevine kondu Ankara’da
bir süre birlikte olduðu sevgilisi e-
mekli Albay Dr. Haluk Gerçel’in
çýplak fotoðraflarýný internet site-
lerinde yayýnlayarak kendisine
þantaj yaptýðýný ileri süren M.Y., po-
lise baþvurdu.” (Vatan, 02.02.2006)

“Atabeyler çetesi üyesi olduklarý
gerekçesiyle düzenlenen ope-
rasyonda gözaltýna alýnan 4’ü asker
11 kiþiden 3’ü asker 4 kiþi, “Ülke bir-
liðini bozmaya yönelik örgüt kurma
ve patlayýcý madde bulundurma”
suçlarýndan tutuklandý. Tutuklanan
askerlerin yüzbaþý Murat Eren, ast-
subaylar Erkut Taþ ve Yasin Yaman
olduðu öðrenildi.” (Turkish Weekly,
07.06.2006)

“Mafya, Jandarma Derneði’ne
üyeymiþ, Konya ve çevresinde faali-
yet gösteren suç örgütlerine yönelik
operasyonda yakalanan çete mensu-
plarý ile ilgili çarpýcý bilgilere ulaþýldý.
Çete mensuplarýnýn, Konya Jandar-
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ma Asayiþ Vakfýný Destekleme Der-
neði’ne üye olduklarý ortaya çýktý.

Konya Emniyet Müdürlüðü’-
nce gerçekleþen ‘Altýn Vuruþ’ ope-
rasyonunda suç örgütlerinin, bazý
dernekleri dokunulmazlýk zýrhýna
bürünmek için kullandýklarý belir-
tiliyor. Çete üyelerini derneðe e-
mekli Albay Ýsmet Yýldýrým’ýn üye
yaptýðý ifade edilirken, aranan ga-
zeteci Hüseyin O.’nun yönetim ku-
rulunda olduðu kaydedildi. Derne-
ðin kurucularý arasýnda Bursa
Garnizon ve Bölge Komutanlýðý’n-
dan emekli Tahsin Baltacýoðlu da
bulunuyor.”  (Zaman, 06.01.2006)

“Sansürsüz.com sitesi yazarý
Rahmi Yýldýrým’ýn 23 Ocak 2005
tarihli “Ýþ Bilenin Kýlýç Kuþana-
nýn” baþlýklý yazýsý nedeniyle “Türk
Silahlý Kuvvetleri’ni ve komuta ka-
demesini tahkir ve tezyif” iddiasýy-
la soruþturma açýldý. Yazý, adlarý
yolsuzluk iddialarýna karýþan as-
ker-sivil kamu görevlileriyle ilgiliy-
di.” (Halkýn Gazetesi Birgün, 05.
05.2005)

Yukarýdaki örnekleri çoðalt-
mak mümkün, ancak bu, ciltler
dolusu yer tutacak kadar çok
olduðu için bu sayfalarda bunlara
yer vermemiz mümkün deðildir.
Baský ve zorbalýkla, halk üzerinde
terör estirerek kendisini güve-
nilir(!) kurum ilan eden silahlý
zorbalarýn, her on yýlda bir yaptýk-
larý kanlý ihtilallerle ve verdikleri
muhtýralarla amaçlarý bu soygun

düzeninde hýrsýzlýklarýný ve soy-
gunlarýný sürdürmek ve bunun or-
taya çýkmamasýný saðlamaktýr.
Ancak yaptýklarý ve her geçen gün
bir yenisi eklenen pislikler o ka-
dar çok ki, artýk örtünün altýna
sýðmamakta, görüntüsü ve koku-
su dýþarý taþmaktadýr.

Dikta rejiminin silahlý güç-
leri, yaptýklarý hýrsýzlýk ve soy-
gunu dile getiren insanlarý baský,
tehdit ve þantajla susturmaya kal-
kýþmakta, internet ortamýnda ya-
yýnlanan yazýlara da sansür koy-
makta, hakim ve savcýlara baský
yapmaktadýr. Ýþte bunun en son
örneði, Van Cumhuriyet Savcýsý
Ferhat Sarýkaya’nýn, iddianame-
sinde Kara Kuvvetleri Komutaný
Orgeneral Yaþar Büyükanýt için
“örgüt kurmak”, “sahte belge dü-
zenlemek” ve “görevi kötüye kul-
lanmak” ifadelerini kullanmasý
ve bunun üzerine laik sistemi a-
yakta tutan unsurlar olan basýnýn,
hükümetin, sermaye sahiplerinin
ve silahlý kuvvetlerin saldýrýsýna
uðramasý ve görevinden el çekti-
rilmesidir.
Laik Rejimim Baþbakanlýk
ve Bakanlýklarýndaki
Pisliklerden Birkaçý

Laik dikta rejiminin þamar
oðlaný haline gelmiþ olan kendi
ifadesi ile altý kere kovulup yedi
kere, soygunlarýný devam ettir-
mek ve devletin mallarýný  sülale-
sine peþkeþ çekmek için gelen Sü-
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leyman Demirel’in yaptýðý ve yap-
týrdýðý hýrsýzlýk ve yolsuzluklar ya-
zýlsa ciltler dolusu kitaplar tuta-
caktýr. Bu nedenle hýrsýzlýðý mes-
lek haline getirmiþ bu kiþinin yap-
týklarý, Anadolu halkýnýn vicdan-
larýnda ve tarih sayfalarýnda ið-
renç bir leke olarak kalacaktýr.

“Kimseden çekmedi ailesin-
den çektiði kadar. Demirel’in Tür-
kiye’ye maliyeti 2.6 katrilyon lira.
Hesaplanamayan kýrýntýlar ve ma-
nevi maliyet hariç!”

“Hayali ihracat, dolandýrýcý-
lýk, kredi yaðmasý, ihale yolsuzlu-

ðu... Demirel’in aile fotoðrafýnda
olup bitenler milyar dolarla ifade
edilirken, ekonomik krizin de ne-
denleri arasýnda” (Tempo, Sayý 703)

“Son krize neden olan diyalog-
lara bakýldýðýnda asýl kavganýn

Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer ile Devlet Bakaný Hüsamet-
tin Özkan arasýnda olduðu anlaþý-
lýyor. Bunun nedeni ise yine kamu
bankalarý. Cumhurbaþkaný Sezer’-
in, Etibank’ýn içinin boþaltýlma-
sýndan sonra yaþanan geliþmeler-
den ve Halkbank’ýn usulsüz kredi
iþlemlerine bulaþmasýna raðmen
Genel Müdür’ün halen görevde tu-
tulmasýndan Hüsamettin Özkan’ý
sorumlu tuttuðu bildiriliyor. Halk-
bank’ýn denetiminde ve soruþtur-
masýnda görev alan bazý müfettiþ-
lerin savcýlýklara çaðrýldýðýna dik-

kat çeken yetkililer, “Denetmen-
lerin ve teftiþ elemanlarýnýn bazýla-
rýnýn savcýlara çaðrýlmasý ve uyarýl-
malarýnýn söz konusu olduðu söy-
leniyor. Bütün bunlar cumhurbaþ-
kanlýðý çevrelerince tepkiyle karþý-

Demirel’in Maliyeti

Aile Ferdi Yakýnlýðý Yapýlan Ýþ Tarih O Günkü Deðeri Bugünkü Deðeri 
(TL)

Hacý Ali Kardeþ
TCDD arsa-
sýnýn alýmý 1996 ---- 10 trilyon

Þevket Kardeþ Usulsüz kredi 1970 17 milyon TL 3,4 trilyon

Yahya Murat Yeðen
Hayali ihracat,
usulsüz mev-
duat ve kredi

1974’ten
beri 50 milyon dolar 50 trilyon

Yahya Murat Yeðen
Egebank’ýn
içinin boþaltýl-
masý

2001 1,2 milyar dolar 1,2 katrilyon

Cavit Çaðlar Manevi Oðul
Ýnterbank’ýn
içinin boþaltýl-
masý

2001 1,3 katrilyon 1,3 katrilyon

2 KATRÝLYON 563,5 TRÝLYON
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lanýyor” diye ekliyorlar.” (Ekono-
mist, 25.02.2001)

“TBMM Genel Kurulu, eski
Baþbakan Mesut Yýlmaz ve eski
Devlet Bakaný Güneþ Taner’in,
Türkbank ihalesine fesat karýþtýr-
dýklarý iddiasýyla Yüce Divan’da
yargýlanmalarýna karar vermesiyle
Mesut Yýlmaz, Yüce Divan’a giden
ilk eski baþbakan oldu. Böylece
Cumhuriyetin kuruluþundan bu
yana Yüce Divan’a bir Baþbakan
ve 17 bakan sevk edildi.” (Radikal,
13.07.2004)

“Yüce Divan, eski baþbakan
Mesut Yýlmaz ve eski Devlet Baka-
ný Güneþ Taner hakkýnda ‘’Türk-
bank ihalesine fesat karýþtýrdýkla-
rý’’ iddiasýyla açýlan davadaki suçu
‘’görevi kötüye kullanma’’ olarak
kabul etti ve Þartla Salýverilme Ya-
sasý uyarýnca kamu davasýnýn ke-
sin hükme baðlanmasýný erteledi.”
(Dünya Gazetesi, 23.06.2006)

“Yargýtay Cumhuriyet Baþsav-
cýsý, Mesut Yýlmaz, Yaþar Topçu ve
Güneþ Taner’in Yüce Divan’daki
duruþmalarýnda, “kendilerine is-
nat edilen suçu iþlediklerinin anla-
þýldýðýný...” (Vatan, 06.03.2006)

“Yolsuzluklarý Araþtýrma Ko-
misyonu Baþkaný Azmi Ateþ, bü-
tün bakanlýklara, kamu kurum ve
kuruluþlarýna mektup göndererek
son 5 yýl içinde yapýlan yolsuzluk-
larýn bildirilmesini istedi.” (Hür-
riyet, 09.06.2003)

“Ankara DGM Savcýsý Ömer
Suha Aldan , yargýdaki yolsuzluk
iddialarýna yönelik Neþter-2 soruþ-
turmasýný tamamlayarak 19 sanýk
hakkýnda dava açtý. Sanýklardan
Cenk Güryel ‘in isim verilmeden
Yargýtay üyesi Ergül Güryel ‘in oðlu
olduðu belirtilerek ‘’suçlardan elde
edilen gelirin büyük bölümünün
evdeki kasada saklandýðý; ancak
evin, Yargýtay üyesinin (Ergül Gür-
yel’in) olmasý’’ nedeniyle arana-
madýðýna dikkat çekildi. Güryel’in
bazý yargýçlarla görüþürken babasý-
nýn Yargýtay üyeliði için kendisini
uygun gördüðünü ve bu yolla yar-
gýcý etkilemeye çalýþtýðý belirtildi.
Sanýk Galip Altuntaþ’ýn da Nec-
mettin Erbakan’dan kayýp trilyon
davasýnda lehe karar çýkarma vaa-
diyle 20 bin mark ve 100 milyar lira
aldýðý ortaya çýktý.” (Cumhuriyet,
17.06.2004)

“Üst düzey bürokrat ekibe çete
fezlekesi. Ýki müsteþar yardýmcýsý
ile genel müdür ‘kaçak yakýt çete-
si’nin sanýklarý GEBZE Cumhuri-
yet Baþsavcýlýðý, 7.5 trilyonluk
“gasoil” kaçakçýlýðý soruþturma-
sýnda Ulaþtýrma ve Gümrük müs-
teþar yardýmcýlarýyla Gümrükler
Genel Müdürü hakkýnda fezleke
düzenledi. YASADIÞI ORGANÝ-
ZASYON FEZLEKEDE, bürok-
ratlarla aralarýnda emekli Korge-
neral Altay Tokat’ýn da bulunduðu
30 sanýðýn iliþkisi için, “yasadýþý ti-
cari organizasyon” terimi kullanýlý-
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yor.” (Cumhuriyet, 17.06.2004)
“SSK.’da katrilyonluk yolsuz-

luk: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Yaþar Okuyan, SSK’nýn
2000 yýlý bütçesinin 5.2 katrilyon
lira olduðunu belirterek, “SSK’da 1
katrilyon lira suiistimal, yolsuzluk
ve israf var” dedi. (Haber Anadolu,
19.02.2001)

“SSK’daki yolsuzluk soruþtur-
masýnda 116 kiþi hakkýnda yaka-
lama emri…” (Zaman, 15.06.2006)

“Yeni yýlýn ilk günlerinde Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Cum-
hur Ersümer, bakanlýktaki yedi bü-
rokratý görevden aldý.” (Hürriyet)

“Bursa Devlet Tiyatrosu’nda-
ki sahte fatura yolsuzluðu iddialarý
üzerine Bursa Cumhuriyet Baþsav-
cýlýðý’nýn talimatýyla baþlatýlan 1.
Perde, en kýsa operasyonlardan biri
oldu. 5 günde tamamlanan ope-
rasyonda gözaltýna alýnan Devlet
Tiyatrolarý Genel Müdürü Rahmi
Dilligil hâlâ cezaevinde.” (Hürriyet)

“ABD’den getirildikten sonra
Uþak Arkeoloji Müzesi’nde sergile-
nirken, ‘sahtesiyle deðiþtirildiði’ or-
taya çýkan ‘Kanatlý Denizatý Bro-
þu’ için dün dört ilde operasyon
yapýldý. Müze müdürü dahil sekiz
kiþi gözaltýna alýndý.” (Radikal,
30.05.2006)

“Kahramanmaraþ’ta müze soy-
gunu Uþak Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenen Karun Hazinesi’nin en
deðerli parçalarýndan Kanatlý De-

nizatý Broþu’nun sahtesiyle deðiþti-
rilerek çalýndýðýnýn ortaya çýkma-
sýnýn ardýndan Kahramanmaraþ
Müzesi’nde sayým yapan Kültür ve
Turizm Bakanlýðý müfettiþleri, 545
adet sikkenin sahteleriyle deðiþtiril-
erek çalýndýðýný ortaya çýkardý.”
(www.maksimum.com, 07.06.2006)
Laik Terörün Üniversitele-
rindeki Yolsuzluklar

“Bilimsel baþarý listelerinde ü-
niversitelerimizin adý yok.

Çin’de bulunan Sanghai Jiao
Tong Üniversitesi Yükseköðretim
Enstitüsü tarafýndan yapýlan araþ-
týrmada, dünyanýn tüm üniver-
siteleri incelendi. Zirvedeki ilk 500
üniversiteyi belirleyen araþtýrmada
Þili, Güney Afrika, Yeni Zelanda,
Meksika, Singapur, Güney Kore
gibi ülkeler yer alýrken dünya klas-
manýnda Türkiye’den hiçbir üni-
versite giremedi.”  (Üniversite ve
Toplum, 12.2004)

“Cumhurbaþkaný Sezer, 5 Üni-
versitedeki Seçimde Ýkinci Sýrada
Yer Alan Adaylarý Rektörlüðe Ata-
dý. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer, aralarýnda Gazi Üniversite-
si’nin de bulunduðu 5 üniversite-
nin rektörlüklerine, üniversitelerde
yapýlan seçimlerde ikinci olan a-
daylarý atadý. Sezer, 22 üniversite
arasýndan 17’sinde, üniversiteler-
de yapýlan seçimlerde en çok oy
alan adaylarý rektörlüðe atarken,
Gazi, Cumhuriyet, Erciyes, Fýrat
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ve Trakya üniversiteleri rektörlük-
lerine, seçimde ikinci olan adaylarý
seçti.” (Üniversite ve Toplum, 11
Eylül 2004, C.4, S.3) 

“Sayýþtay’ýn çoðunluðu ihaleye
fesat karýþtýrmak ve evrakta sahte-
cilik olmak üzere 49 ayrý yolsuzluk
tespit ettiði Ýnönü Üniversitesi’nde
yeni bir usulsüzlük ortaya çýktý.”
(Üniaktivite, 29.11.2005)

“Yüzüncü Yýl Üniversitesi’nde
Rektör Yücel Aþkýn’ýn yolsuzluk
yaptýðý gerekçesiyle tutuklanmasý-
nýn ardýndan, Malatya Ýnönü Üni-
versitesi’nde de yaklaþýk 17 milyon
dolarlýk ihale skandalý belgelendi.
Zaman muhabirinin elde ettiði bil-
gilere göre; Hazine desteði ile 17
milyon dolarlýk týbbi cihaz almaya
karar veren Ýnönü Üniversitesi,
ihaleyi 8.1.1999’da 16 milyon 898
bin dolar karþýlýðýnda Hollanda
uyruklu Simed International BV
firmasýna verdi.” (Üniaktivite, 29.
11.2005)

“Üniversitede 2 milyon YTL’-
lik hormonlu yolsuzluk Konya Sel-
çuk Üniversitesi’ne baðlý Meram
Týp Fakültesi’nde, bir profesörün
þikayeti üzerine, týbbi gereç skandalý
ortaya çýktý.” (Akþam, 15.03.2006)

“Üniversitede yolsuzluk zinciri
Niðde Üniversitesi’ndeki yolsuzluk
iddialarýna her gün yenileri ekle-
niyor. Niðde Üniversitesi Rektörü
Ramazan Taþdurmaz’ýn, üniver-
site için toplanan paralarý kiþisel

harcamalarý için kullandýðý belirti-
liyor.” (Evrensel, 25.09.1999)

“Üniversitede noter tasdikli
kadrolaþma Ondokuz Mayýs Üni-
versitesi’nden sonra Süleyman De-
mirel Üniversitesi (SDÜ) de noter
tasdikli kadrolaþma iddiasýyla çal-
kalanýyor. Türkiye’de üniversiteler
bir süredir kadrolaþma ve yolsuz-
luk iddialarýyla gündemde.” (Za-
man, 28.03.2006)

“Kemal Gürüz ve Kemal A-
lemdaroðlu. Birisi YÖK Baþkaný,
diðeri Türkiye’nin en köklü üniver-
sitelerinden Ýstanbul Üniversitesi’-
nin rektörü. Son zamanlarýn en
tartýþmalý isimleri. 4 yýllýk YÖK
Baþkanlýðý süresi içinde devamlý
tartýþýlan isim olan Kemal Gürüz
bugünlerde yeniden gündemde.
ÖSS’de yaþanan tercih karmaþasý
sýrasýnda takýndýðý despot tavrý ile
gündemin birinci maddesine otu-
ran Gürüz, þimdide Ýstanbul Üni-
versitesi Rektörü Kemal Alemdar-
oðlu’nun yolsuzluk dosyalarýný 8
aydýr sümen altý etmesiyle kamuo-
yunun karþýsýnda.” (www.biyogra-
fi. com)

“Son zamanlarda operasyon-
lara uðrayan ve mahkemelik olan
üniversiteler hakkýndaki yolsuzluk
suçlamalarýnýn ardý arkasý kesil-
miyor.” (www.eksiksiz.com)

“Yolsuzluk soruþturmasý YÖK
engeline takýldý” (Yeni Þafak, 05.
02.2006)
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“Ýstanbul Üniversitesi eski Rek-
törü Kemal Alemdaroðlu hakkýnda
yolsuzluk iddialarý nedeniyle yar-
gýlama istenmiþti. YÖK Yargýlamaya
izin vermemiþti. Danýþtay da verme-
di.” (Eðitim Gazetesi, 06.07. 2006)

“Marmara Üniversitesi’ndeki
yolsuzluk iddialarýna Meclis el koy-
du.TBMM Yolsuzluklarý Araþtýrma
Komisyonu’nun Baþkaný Azmi A-
teþ, kurumlarýný göreve çaðýrdý...”
(www.aloihbar.com, 04. 06.2005)

“Ankara Üniversitesi Ýbn-i Si-
na Hastanesi Kardiyoloji Bölümü
Baþkaný Prof. Dr. Derviþ Oral, Acil
Yardým ve Trafik Hastanesi Kardi-
yoloji Bölümü Baþkaný Doç. Dr.
Mehmet Metin ve devlete týbbi mal-
zeme satan bazý þirket sahiplerinin
Ankara’daki geniþ çaplý medikal
yolsuzluðu soruþturmasý kapsa-
mýnda 2003 yýlý ocak ayýnda tutuk-
lanmasýnýn üzerinden altý ay geç-
miþti. Emniyet Kaçakçýlýk ve Or-
ganize Suçlar Dairesi Baþkaný Ha-
nefi Avcý, makamýnda kendisi ile
görüþen bir gazeteciye þöyle de-
mekteydi: “Daha böyle en az yirmi
olay var.” (Aksiyon, Sayý: 606) 

Laik diktatörlüðün koruyucu-
luðuna soyunanlar, özellikle de
rektör ve dekan kýlýklý soyguncu-
lar ile Kemalist generaller, vur-
gun, soygun ve hýrsýzlýklarýný ört-
bas edebilmek için saldýrgan bir
tutum takýnarak müslümanlara
ve Anadolu halkýna her vesile ile
saldýrmýþlardýr. 

Üniversiteleri kendi özel çift-
likleri haline getirerek soyup so-
ðana çevirenler, ilim yuvasý olma-
sý gereken bu yerleri, yaptýklarý
hýrsýzlýk ve yolsuzluðun karargahý
haline getirmiþlerdir. Türkiye’-
nin tüm üniversitelerine çörekle-
nen rektörlerin, yaptýklarý yolsuz-
luk ve soygun, laik üniversitelerde
yapýlan soygun, hýrsýzlýk ve yol-
suzluðun dýþarý taþan kýsmýdýr. Bu
pislik yuvalarýnda  yolsuzluk ve
hýrsýzlýða karýþan daha nice de-
kan ve rektör, pisliðin üzerine ör-
tülen örtünün altýnda soygunlarý-
ný sürdürmektedirler, yakýn bir
zamanda onlar da dýþarýya taþa-
cak, ortaya çýkacaklardýr.

Halka dayanmayan, baský ve
zorbalýkla Anadolu’yu iþgali al-
týnda tutan laik diktatörlük, soy-
guncu ve zorba vasfýný sürdüre-
bilmek için yýllarca silahlý kuvvet-
leri kullandý, her on yýlda bir yap-
týðý kanlý ihtilallerle ve süngünün
ucuna takarak gösterdiði muhtý-
ralarla Anadolu halkýný sindir-
meye çalýþtý durdu. Anadolu hal-
kýnýn uyanmasý zorba ve dinsiz
sisteme baþkaldýrmasý sonucun-
da zorba sistem, bir taraftan baský
ve zorbalýðýný çeteler yoluyla sür-
dürmeye çalýþýrken diðer taraftan
soygun ve hýrsýzlýðýný  baþbakan-
larý, bakanlarý, generalleri ve ü-
niversite rektör ve dekanlarý yo-
luyla sürdürmüþtür. Ancak Ana-
dolu halký, bütün bu zorbalýk, yol-
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suzluk, soygun ve hýrsýzlýða “dur!”
diyecektir.

Soyguncu ve zorba laik dikta
sistemi, kendisini ayakta tutan
unsurlarýn, yaptýklarý soygun, hýr-
sýzlýk ve yolsuzluðu ortaya çýkma-
sýn, ürettiði çetelerinin ve mafya-
larýnýn yaptýklarý cinayetler bilin-
mesin diye bunlarý sürekli gizle-
miþtir. 

Dikta rejimi, kendisini ayakta
tutan unsurlarýnýn yaptýklarý pis-
likleri, iþledikleri cinayetleri halk
tarafýndan bilinmesin diye bun-
larýn sivil mahkemelerde yargý-
lanmalarýný engellemiþ, sivil mah-
kemelere intikal edenleri de ilgili
mahkeme üyelerini tehdit ederek
beraat ettirmiþtir.

Laik zorbalýk, silahlý güçle-
rinin yaptýklarý pislikleri örtbas e-
debilmek ve bunlarýn halk tara-
fýndan anlaþýlmamasýný saðlamak
için bunlarýn, askeri mahkeme-
lerde(!) yargýlanacaklarýný iddia
etmiþ, sivil mahkemelerde yargý-
lanmalarýný yasaklamýþtýr.

Sistemin arkasýna sýðýnarak
soygun ve hýrsýzlýklarýný sürdüren
üniversite dekan ve rektörlerinin
de sivil mahkemelerde yargýlan-
malarýný önlemek için, bu hýrsýz
ve soyguncularýn yargýlanmasý
için de YÖK (Yolsuzluk Öncüleri
Kurulun)un izninim alýnmasýný
zorunlu kýlmýþtýr. Hýrsýz hýrsýzý
ele vermeyeceðine göre bunlarýn
yaptýklarý hýrsýzlýk, soygun ve yol-

suzluk da böylece hasýraltý edil-
mektedir.

En üst kurumundan en alt bi-
rimine kadar her türlü pislik için-
de yüzen ve diðer taraftan hayati-
yetini sürdürebilmek için durma-
dan yeni pislikler üreten laik re-
jim, göstermelik demokrasi o-
yunlarý ile yürütmeyi teslim ede-
ceði idarecilerini de ya Demirel,
Erdoðan  vb. gibi pisliðe bulaþmýþ
kimselerden seçmektedir ya da
Erbakan, Özal, M. Yýlmaz gibi
bunlarý sonradan pisliðe bulaþtý-
rarak kendisine benzettiði kim-
selerden seçmektedir. 

Laik dikta rejiminde, temiz
ve dürüst insanlara üst görevler
verilmediði gibi, bu insanlarýn,
daha sonra temizlenmeleri ve dü-
rüst olmalarý halinde de, laik sis-
temin içerisinde barýndýrýlmalarý
mümkün deðildir. Her þeyden ö-
nemlisi, dürüst ve temiz insanlar
zaten böyle bir sistemde görev al-
mazlar/alamazlar.

Ýslam ve insanlýk düþmaný
Laik dikta rejiminde görev alan-
lar, ya temelde bozuk, ya da kir-
lenmeyi kabul edecek karakterde
kimselerdir. R. Tayip Erdoðan gi-
bi, önceden bir sürü pisliðe bulaþ-
mýþ, Ýstanbul Büyük Þehir Beledi-
yesi’nde bir sürü yolsuzluða bu-
laþmýþ, hakkýnda onlarca dava
açýlmýþ, makam mevki uðruna i-
nandýðýný iddia ettiði bütün de-
ðerlerini atacak yapýda kimselerin,
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kendi karakterlerine uygun olan
laik dikta rejiminde görev alma-
larý doðaldýr. Çünkü bu karakter-
deki kimseler için aslolan hevala-
rýný tatmin etmek, makam ve
mevki sahibi olmaktýr.

Laik diktalýðýn Anadolu’yu
iþgal ettiði günden bugüne kadar-
ki sürecine ba-
kýldýðýnda, bu
sistemin kir-
letilmedik bir
tek kurumu-
nun, hakkýnda
yolsuzluk da-
vasý açýlmadýk
bir tek idare-
cisinin kalma-
dýðý görülecek-
tir. Basýn Ar-
þivlerine Mec-
lis tutanakla-
rýna bakýldý-
ðýnda, bu bo-
zuk sistemin i-
dareci lerin-
den bir çoðu-
nun sistemin
yüce(!) diva-
nýnda, bir ço-
ðunun da sivil mahkemelerde
yargýlandýðý, azýmsanmayacak sa-
yýda kiþilerin mahkum edildikleri
görülecektir.

Tarihin her döneminde zorba
sistemleri ayakta tutan üç güç
vardýr. Baþka bir ifade ile zorba-
lýðýn dayandýðý üç temel direk

vardýr. Bunlar, silahlý güçler, ser-
maye sahipleri ve fikir babalarýdýr.
Fir’avn’ýn þahsýnda simgeleþen
zorbalýðýn diðer destekçileri ser-
maye sahibi Karun ile fikir babasý
Haman’dýr. Bu, bugün laik zor-
balýk için de sözkonusudur.  

Laik zorbalýðý ayakta tutan
güçler, silahlý
güçler (mafya
ve çeteler da-
hil), sermaye
sahipleri ve fi-
kir babasý du-
rumundaki ü-
niversite de-
kan ve rektör-
leri ile yazar ve
gazetecilerdir.
Bu güçler, çý-
karlarý gereði,
birbirlerini ko-
rumakta, bir-
birlerine des-
tek olmakta ve
birbirleriyle
sürekli bir da-
yanýþma içeri-
sine girmekte-
dirler.

Çýkarlarý örtüþen ve bu ne-
denle Laik zorba sistemi ayakta
tutmak için çýrpýnan unsurlarýn
en önemli ortak noktalarý, Ýslam
düþmanlýðýdýr. Bunlarýn Ýslam ve
müslümanlara düþman olmalarý-
nýn birçok nedeni olmakla bera-
ber en büyük düþmanlýklarý, Ýs-

TTarihin her dönemindearihin her döneminde
zorba sistemleri ayaktazorba sistemleri ayakta
tutan üç güç vardýrtutan üç güç vardýr. Baþ. Baþ--
ka bir ifade ile zorbalýðýnka bir ifade ile zorbalýðýn
dayandýðý üç temel direkdayandýðý üç temel direk
vardýrvardýr. Bunlar. Bunlar, silahlý, silahlý
güçlergüçler, sermaye sahipleri, sermaye sahipleri
ve fikir babalarýdýrve fikir babalarýdýr. F. Fir’ir’ --
avn’ýn þahsýnda simgeleavn’ýn þahsýnda simgele--
þen zorbalýðýn diðer desþen zorbalýðýn diðer des--
tekçileri sermaye sahibitekçileri sermaye sahibi
Karun ile fikir babasýKarun ile fikir babasý
Haman’dýrHaman’dýr. Bu, bugün. Bu, bugün
laik zorbalýk için de sözlaik zorbalýk için de söz--
konusudurkonusudur. . 
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lam’ýn, onlarýn yaptýklarý soygu-
na, hýrsýzlýk ve yolsuzluða son ve-
receði ve Ýslam’ýn hayata hakim
olmasý durumunda hayatlarý bo-
yunca bir daha hýrsýzlýk ve soygun
yapmayacaklarýdýr.

Ýslam, soygun ve hýrsýzlýðý ya-
saklayan, bu bozuk fiilleri iþle-
yenlere çok aðýr cezalar öngören,
sosyal adaleti esas alan, idarecisi
ile sýradan insaný bir tutan, insan-
ca bir yaþamý insanlara sunan yü-
ce bir dindir. Þimdi, hýrsýzlýðý ve
soygunu karakter haline getiren,
ahlâki deðerler noktasýnda iflas
eden, çýplaklýk kültürünü yaþam
tarzý olarak alan, her söz ve hare-
ketlerinde zorba, kaba, saldýrgan
bir tutum sergileyen kimselerin
Ýslam’a dost olmalarý ya da müs-
lümanlara karþý hoþgörülü olma-
larý elbette beklenemez. Onlar-
dan böyle bir þey beklemek eþya-
nýn tabiatýna aykýrýdýr.

Ýslam, ahlak ve karakteri bo-
zuk olan, hýrsýzlýðý ve yolsuzluðu
meslek edinen, baþkalarýnýn hak-
kýna el uzatan, yalancý ve sahte-
kar olan, saldýrgan, kaba, insanla-
rýn arasýný bozan ve kötülük yap-
mayý iþ edinen kimselere görev
vermeyeceði gibi, bunlara itaât
etmeyi de yasaklamýþtýr. Çünkü
bu tür kimselerin zaten müslü-
man olmalarý mümkün deðildir. 

“Öyleyse yalanlayanlara itâat et-
me. Ýstediler ki, sen taviz veresin de

onlar da taviz versinler. Þunlarýn
hiçbirine itâat etme: Yemin edip
duran aþaðýlýk, Kötüleyip duran,
söz götürüp getiren, Hayra engel
olan, saldýrgan, günâhkâr, Kaba,
sonra da kötülükle damgalý, Mal
ve oðullar sâhibi olmuþ diye (bun-
lara itaat etme!”

(Kalem suresi, 8-14)

Ýslam, kendisine iman edip
müslüman olanlarýn, kiþilik ve ka-
rakteri düzgün, ahlaklý ve dürüst
kimseler olduklarýný istemekte-
dir. Bu vasýflarda olan kimselerin
de idareci ve vatandaþ olarak dü-
rüst kimseler olacaklarý muhak-
kaktýr. Ýslam nokta-i nazarýnda
düþük seviyede bulunan kimsele-
re itaât edilmemesi gerektiðini
yukarýdaki ayet-i kerimede bildi-
rilmektedir. Hatta Ýslam, bozuk
karakterde olan zalimlere mey-
letmeyi bile yasaklamaktadýr.
“Sakýn zulmedenlere dayanmayýn,
sonra size ateþ dokunur. Sizin Al-
lah’tan baþka dostlarýnýz yoktur.
Sonra size yardým edilmez.”

(Hud, 113)
Þimdi, Ýslam’ýn istediði vasýf-

lara haiz olmayan ve olamayacak
kimselerin, laik dikta rejimi içe-
risinde görev almalarý ve bun-
larýn, gizli ya da açýk bir þekilde
Ýslam’a düþman olmalarý yadýr-
ganacak bir þey deðildir. Burada
asýl yadýrganmasý gereken husus,
müslüman olduklarýný iddia eden
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kimselerin, tüm kurumlarý ile bo-
ðazýna kadar pisliðin içerisinde
bulunan laik dikta rejimine oy
vermeleri ve onun idarecilerine
itaât etmeleridir.

Tüm kurum  ve kuruluþlarýn-
da hýrsýzlýðý ve yolsuzluðu esas a-
lan, hýrsýzlarý, soyguncularý ve
saldýrgan karakterli kimseleri i-
dareci yapan dikta rejimi, kendi-
sine yeni idareciler hazýrlamak a-
macýyla yeni yetiþen nesli de ayný
bozuk karakterle yetiþtirmeye ça-
lýþmakta, bunun için Ýslam’a sal-
dýrmakta, müslümanlara düþman
olmakta Ýslam’ý ve müslümanlarý
tüm kurum ve kuruluþlarýndan u-
zaklaþtýrmaktadýr. 

Ýslam’ýn ve onu yaþam tarzý o-
larak alan müslümanlarýn laik sis-
temin kurumlarýndaki insanlara
iyi örnek (tabii ki sistemin man-
týðýna göre kötü örnek) olacaðý en-
diþesiyle baþörtülüleri okullarýn-
dan ve iþyerlerinden atan laik
zorbalýk, daha liselerden itibaren
genç nesilleri þiddetin, ahlaksýz-
lýðýn ve kötü alýþkanlýklarýn kuca-
ðýna atmýþtýr. Ýþte rejimin yetiþ-
tirdiði bu neslin de geleceði nok-
ta, bugün zorba rejimi yöneten-
lerin geldiði yer olacaktýr.

Ýslam yasak, her türlü ahlaksý-
zlýk serbest diyen laik zorba sis-
temin bugün geldiði yer iþte bu-
günkü halidir. Sistem bu hali ile
hem kendi sonunu hazýrlamýþ, hem

de iþgali altýnda tuttuðu Anadolu
halkýna huzursuzluk vermiþtir.

Laik zorba sistemin baský ve
zulmünden, yaþanan huzursuz-
luk, kaos ve bunalýmdan kurtul-
mak isteyen, adaleti, barýþý, sosyal
ve eþit bir hayatý isteyen, huzur ve
mutluluðu arayan, her þeyden de
önemlisi dünya ve ahiret hayatýn-
da kurtuluþu arayan ve gerçek bir
müslüman olmak isteyen kimse-
lerin yapmalarý gereken þey çok
kolay ve basittir. Bunun için yapý-
lacak þey, öncelikle bu zulüm sis-
temine destek olmaktan vazgeç-
mek, bu dikta rejimine oy verme-
mek ve yüce Allah’a iman ederek
arýnmaktýr. 
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ünümüzde, halkýn kendi
kendisini idare etmesi ya
da kýsaca halk idaresi

þeklinde tanýmlanan demokrasi
ya da demokratik sistem, esas
itibarýyla halkýn kandýrýlarak kul-
lanýlmasýndan baþka bir þey deðil-
dir. Çünkü halkýn idaresi adý veri-
len bu sistemde halkýn, oy kullan-
maktan baþka yapabildiði bir þey
yoktur.

Demokrasi, Yunanca “halk”
kelimesinin karþýlýðý olan “demos”
ile “idare” manasýna gelen “kra-
tos” kelimelerinden meydana ge-
len bir terimdir. Kökü eski Yunan
kültürüne kadar uzanan demok-
rasi kavramý, o çaðlardan günü-
müze çeþitli mana ve muhteva de-
ðiþikliklerine uðrayarak gelmiþ-
tir.

Eski Yunan’da “tek adam” i-
daresi olan diktatörlük ve zorba-
lýða karþý halkýn, yönetime katýla-
rak kendi iþlerine yön verebilmesi
ve yönetimde söz sahibi olabil-
mesi için oluþturulan idare þek-
line demokrasi denilmiþtir. An-
cak daha ilk kuruluþundan itiba-
ren demokrasi, Yunan þehirlerin-
de farklý þekillerde uygulamaya
baþlandýðý görülmüþtür. Kýsa sü-
rede Aristo’nun ifadesiyle, de-

mokrasi kýsa zamanda “demagoji”-
ye dönüþmüþtür. 

Aristo’ya göre demagoji, bir
toplumun duygularýný istismar e-
derek kendi çýkarlarýný yürütme
yolu idi. Daha ilk kuruluþundan
itibaren “demokrasi”lerin ortak
karakterleri, halkýn þu veya bu
þekilde, yapýlacak idari iþlere ka-
týlmasý sadece fikrî plânda kal-
mýþtýr. Daha sonraki yýllarda ve
özellikle de günümüzde halkýn
demokrasiye katýlmasý, sadece
seçimden seçime, göstermelik o-
larak oy vermesinden baþka bir
þey olmamýþtýr.

Gerçekte demokratik sistem
ya da demokrasi, egemen güçle-
rin, halký kullanarak iktidar ol-
masý ve isteklerini halkýn arkasý-
na sýðýnarak yapmalarýdýr. Bu sis-
temde güç, bütün yönleriyle ege-
menlerin elindedir. Halkýn tep-
kisini direk üzerlerine çekmemek
ve en azýndan halkýn bir kýsmýný
yanlarýna alabilmek için demok-
rasi kavramýna sýðýnmýþlar, seçi-
mi bir araç olarak kullanarak bu
yolla halký kandýrmýþlardýr. 

Demokrasinin, geniþ kitleler
tarafýndan benimsenmesi nede-
niyle seçimle iktidar olmayan ve
anti-demokratik olarak tanýmla-

ÜniforÜniformalý Demokrasimalý Demokrasi
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nan düþünce akýmlarý ve ideolo-
jiler bile, kendi sistemlerini de-
mokratik olarak ifade edebilmiþ-
lerdir. Hitler Nazizmi, Marksist
ve sosyalist ülkeler kendilerini
“demokratik” olarak isimlendir-
miþler; Mussolini de Faþizmi
“organize, merkezi ve otoriter de-
mokrasi” þeklinde tarif etmiþtir.

Halka raðmen halkýn üze-
rinde terör estiren, halký köle-
leþtirip iradesiz bir varlýk haline
getiren Marksizm ve onun türe-
di uzantýsý olan sosyalizm bile
kendini “demokratik” olarak ta-
nýmlamaktadýr. Marksist dikta
ideolojisinde ya da onun türedi
kanlý sosyalizminde ideoloji her
þeyin üzerindedir ve bunun için
halka hiçbir þekilde deðer veril-
mez ve her vesile ile halk ezilir,
köleleþtirilir, adeta iradesi ol-
mayan bir makine parçasý haline
getirilir.

Marksist ideoloji ve onun tü-
redi kanlý sosyalizmi için halkýn
varlýðý ile yokluðu hiçbir þey
ifade etmez. Kan üzerine kurulu
ve beslenme gýdasý kan olan bu
ideoloji için halk, kendisine veri-
len görevi, parti yönetiminin
istediði þekilde yapmakla görevli
olan  bir meta durumundadýr.
Bu nedenle, bu kanlý ideolojide
halk, siyasi kararlarda ve ülke
idaresi konusunda fikir beyan e-
demez. Bu konularda fikir beyan
edenler, bunun bedelini canla-

rýyla öderler, hem de çok trajik
bir sonla bu bedeli öderler.

Yukarýdaki bu gerçeklere
raðmen komünistler, her vesile
ile ve hemen her sözlerinde de-
mokratlýktan ve demokratik hak-
lardan bahsederler. Marksistler,
halký aldatmak ve zorbalýklarýný
gizlemek için demokrasiyi, sos-
yal demokrasi olarak tanýmla-
mýþlardýr. Sosyalistlerin bu ta-
nýmlamalarý, Mussolini’in “or-
ganize, merkezi ve otoriter demok-
rasi” ifadesinin deðiþtirilmiþ bir
versiyonundan baþka bir þey
deðildir. Sosyalist ülkelerde o-
luþturulan kan göletleri, demok-
rat(!) komünistlerin katlettik-
leri halkýn kanýndan baþka bir
þey deðildir.

Demokrasi, kurulduðu gün-
den bugüne kadar her çaðda ve
her ülkede deðiþik þekillerde uy-
gulanmýþ, günümüzde de de-
mokrasinin özüyle iliþkisi bulun-
mayan bir þekilde uygulanmak-
tadýr. Demokrasi, asýl itibarýyla
egemenlerin, halký kullanarak
ve kýlýk deðiþtirerek hükümleri-
ni sürdürmelerinden baþka bir
þey deðildir.

Avrupa’da yeni çaðýn baþ-
langýcýna kadar güç ve otorite,
nüfuzlu insanlarýn, derebeyi ve
toprak sahipleri ile kilisenin e-
lindeydi. Sanayi inkýlâbýndan
sonra Avrupa’da Senyör ve de-
rebeylerinin yerini sanayiciler
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almýþtý. Bu kapitalist sýnýf, bir
süre önceki senyör ve derebey-
lerinkine benzer zulmünü sür-
dürmüþtür.

Avrupa’da eskiden toplum ü-
zerinde güç sahibi olan kiþi ve ku-
rumlar, demokratik sisteme ge-
çildikten sonra, güçlerini ayný
parti veya ekonomik birlik altýn-
da birleþtirip, çý-
karlarýný ortak
bir biçimde sür-
dürme yoluna git-
tiler. Böylece bu
güç sahipleri,
toplum üzerin-
de hem egemen-
liklerini sürdür-
düler hem de
maddi zengin-
liklerini daha çok
artýrarak her is-
tediklerini yap-
týlar ve yaptýrdý-
lar. 

Günümüzde
uygulanan de-
mokratik sistem-
de halk ve güç-
süz olanlar, daha önceki yöne-
timlerden daha çok sömürülmek-
te ve daha fazla ezilmektedirler.
Sonuç itibarýyla ülke idaresine
egemen olanlar, ekonomik gücü
ve sermayeyi ellerinde bulundu-
ranlardýr. Bu egemenler, elle-
rindeki güç ile iletiþim vasýtalarý-
na da sahip olduklarýndan iste-

dikleri düþünceyi topluma ra-
hatlýkla empoze ediyor ve kabul
ettiriyorlar. Bunun sonucunda
kitleleri ekonomik olarak kendi-
lerine baðlý hale getirdikleri gibi,
siyasî düzenin oluþmasý konusun-
da da istedikleri aðýrlýðý koyuyor,
istediklerini yaptýrýyorlar. 

Demokratik sistemlerde se-
çimler, ege-
men güçlere
itaât ve tes-
limiyetin ye-
nilendiði, e-
gemen güç-
lere olan bað-
lýlýðýn ortaya
konulduðu
birer oyun-
dan baþka
bir þey deðil-
dir. Bu sis-
temde yü-
rütmeyi halk
deðil, ege-
men güçler
belirlemek-
tedir ve iste-
diklerinde

de yürütmeyi deðiþtirmektedir-
ler. 

Demokrasilerde halk, ancak
gerek görüldüðünde kullanýlan
bir piyon durumundadýr; halk, se-
çimlerde göstermelik olarak kul-
lanýlýr ve gerek ülke ile ilgili ko-
nularda, gerekse ülkenin dýþ poli-
tikasýnda halkýn isteði hiçbir za-

Demokratik sistemlerdeDemokratik sistemlerde
seçimlerseçimler, egemen güçlere, egemen güçlere
itaat ve teslimiyetin yeitaat ve teslimiyetin ye --
nilendiði, egemen güçlerenilendiði, egemen güçlere
olan baðlýlýðýn ortaya koolan baðlýlýðýn ortaya ko--
nulduðu birer oyundannulduðu birer oyundan
baþka bir þey deðildirbaþka bir þey deðildir. Bu. Bu
sistemde yürütmeyi halksistemde yürütmeyi halk
deðil, egemen güçler bedeðil, egemen güçler be --
lirlemektedir ve istediklirlemektedir ve istedik --
lerinde de yürütmeyi delerinde de yürütmeyi de--
ðiþtirmektedirlerðiþtirmektedirler..
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man yerine getirilmez. 
Demokrasilerde halkýn oyla-

rýyla seçilen meclis ve yürütme
organý, egemen güçlerin sekre-
taryasý, maþasý  durumundadýr ve
onlar, halkýn deðil egemen güç-
lerin istekleri doðrultusunda ha-
reket ederler. Göstermelik se-
çimlerle halkýn seçtiði meclis ve
bu meclis içerisinden çýkartýlan
yürütme, egemen güçleri razý et-
me adýna çoðu zaman halkýn is-
teklerine aykýrý hareket ederler.
Buna bir örnek verecek olursak;
Türkiye’de demokratik(!) seçim-
lerle, halkýn çoðunluðunun oyla-
rýyla seçilmiþ ve iktidar olmuþ
AKP(Amerikan Kuklalarý Parti-
si)’nin Baþbakaný ve cezâevlerin-
den sorumlu bakaný (Adalet Ba-
kaný diyemiyoruz; çünkü Kemâ-
list dikta rejiminde adâlet yok-
tur!) her vesile ile yargýnýn ba-
ðýmsýzlýðýndan dem vurup durur-
lar iken, Þemdinli olaylarýný araþ-
týran savcýnýn, K.K.Komutaný’nýn
Þemdinli çetesiyle iliþkisini orta-
ya çýkarmasý üzerine, yargýnýn ba-
ðýmsýzlýðý(!) göz önünde bulun-
durulmadan savcýnýn iþine son
verilebilmiþtir.

Türkiye’de uygulanan de-
mokraside baþka bir örnek de;
halkýn oylarýyla seçilen Baþba-
kan, atanmýþ olan ve gerçekte
kendi memuru olan Genel Kur-
may Baþkaný karþýsýnda ezilip
büzülüyor ve ona “Paþam” diye

hitap edebiliyor.
Batý toplumlarýnda demok-

rasi, uygulandýðý devletin ideolo-
jisini, sivil yönetimler eliyle, halka
zorla dayatan ve kabul etme-
yenlere karþý yaptýrým uygulayan
sivil diktatörlük þeklinde tezahür
ederken Doðu toplumlarýnda ve
geliþmemiþ üçüncü dünya ülke-
lerinde bu, üniformalý diktatörlük
þeklinde karþýmýza çýkmaktadýr. 

Geliþmemiþ üçüncü dünya ül-
kelerinde ve Doðu toplumlarýnda
diktatörler, askeri gücü kullana-
rak ülke yönetimini zorla iþgal et-
tikten sonra halkýn tepkisini kýr-
mak ya da en azýndan azaltmak
için demokrasiye geçtiklerini id-
dia ederek göstermelik olarak
seçim yaparlar; ancak ülke yöne-
timinde tek söz sahipleri her ve-
sile ile kendilerini gündemde tu-
tan generaller ve bu generallerin
desteðindeki diktatörler olmak-
tadýr. 

Üniformalý diktatörlerin hal-
kýn gözünü boyamak için yaptýr-
dýklarý seçimler yoluyla oluþturu-
lan meclislerdeki milletvekilleri,
ancak bu üniformalý diktatörlerin
sekreterliðini ya da maþalýðýný
yapmaktadýrlar. Bu durum, geri
kalmýþ bütün üçüncü dünya ül-
kelerinde ve doðu toplumlarýnda
hep aynýdýr.

Türkiye’de uygulanan de-
mokrasi de, týpký üçüncü dünya
ülkelerinde ve Doðu toplumla-
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rýnda uygulanan demokrasiler gi-
bi üniformalý demokrasidir. Tür-
kiye’deki demokraside, ne halkýn
çoðunluðunun, ne de halkýn azýn-
lýðýnýn sözü geçerlidir. Türkiye’-
de tek söz sahibi üniformalý gene-
raller ve bunlarýn iman edip sýrt-
larýný dayadýklarý Kemalist dik-
tatörlük ile bu sistemden çýkarý o-
lan burjuva sý-
nýfýdýr.

Türkiye’-
de demokrasi-
nin(!) gereði o-
larak seçimler
yapýlýr, bu se-
çimlerde ço-
ðunluðu elde
eden parti ik-
tidar olmaz,
göstermelik o-
larak iktidar
olsa bile gene-
rallerin iste-
dikleri þekilde
hareket etmek-
le mükelleftir.
Egemen güçle-
rin ve general-
lerin istediði þe-
kilde hareket etmeyen iktidarlar
ya generallerin baskýsý, ültima-
tonu ile iktidarý býrakýrlar, ya da
bu generaller tarafýndan gerçek-
leþtirilen kanlý ihtilallerle icap-
larýna bakýlýr. Kimileri, ya Adnan
Menderes gibi daraðacýlarda ik-
tidarýný sonlandýrýr, ya da Turgut

Özal gibi Cumhurbaþkanlýðý kol-
tuðunda iken iþi bitirilir; kimileri
ise ya Süleyman Demirel, Erba-
kan ve benzerleri gibi þamaroð-
laný haline getirilerek generalle-
rin istediði her þeyi yapar hale ge-
tirilir ya da bir ültimatonla, gös-
termelik iktidarlarýna son verilir.

Türkiye’de halkýn istediði de-
ðil, hayatýn her
sahasýnda üni-
formalý asker-
lerin istedik-
leri yapýlýr ve
yönetimin her
kademesinde
askerler bulu-
nur. MGK a-
dýndaki olu-
þum, aldýðý ka-
rarlarý seçimle
iþbaþýna gelen
iktidarlara dik-
teettirir. MGK’-
nýn dikte ettiði
kararlara uy-
mayan ikti-
darlarýn sonu-
nun ne olduðu
gazete arþivle-

rinde yerini almýþ durumdadýr.
Basýn yayýn organlarýnda üni-

formalý askerlerin beyanatlarý ve
bildirileri, seçimle iþbaþýna gelen
iktidarlarýn beyanatlarýndan ký-
yaslanamayacak kadar fazladýr.
Üniformalý askerler, bu açýkla-
malarý ile her þeye burunlarýný

Üniformalý Türk Üniformalý Türk demokdemok--
rasisinde yüksek kademerasisinde yüksek kademe--
dekideki üniformalýlar hiçbirüniformalýlar hiçbir
þekilde yargýlanmazlarþekilde yargýlanmazlar,,
hatta yargýlanmak þöylehatta yargýlanmak þöyle
dursun bu kimselerindursun bu kimselerin
yaptýklarý yolsuzluklaryaptýklarý yolsuzluklar,,
iþledikleri ya da iþletiþledikleri ya da iþlet --
tikleri cinayetler dile biletikleri cinayetler dile bile
getirilmez; böyle bir hatagetirilmez; böyle bir hata
iþleyen savcý ve hakimiþleyen savcý ve hakim--
lerin, baðýmsýz(!) olduklerin, baðýmsýz(!) olduk--
larý göz önüne getirilmelarý göz önüne getirilme--
den iþlerine son verilirden iþlerine son verilir. . 

25.qxp  22.07.2006  00:25  Page 32



Üniformalý
Demokrasi

Nisan-Eylül
2006  
Sayý: 25-26

KKur’âniur’âni
MücâhedeMücâhede

33

YORUM

soktuklarý gibi, seçimle iþbaþýna
gelen iktidar sahiplerinin me-
murlarý olduklarýný unutarak, her
vesile ile iktidar sahiplerini eleþ-
tirmekte, eleþtirmekten çok aba
altýndan sopa göstererek adeta
azarlamakta, onlarý yerden yere
vurmaktadýrlar. Ýktidarda bulu-
nanlar da, üniformalýlarýn azarla-
rýna ve aba altýndan sopa göster-
melerine karþý zillet içerisinde
susmaktadýrlar.  Bu nedenle, Tür-
kiye’deki demokrasiye üniforma
giydirilmiþtir.

Üniformalý Türk demokra-
sisinde her þey üniformalýlara gö-
re þekillenir; baðýmsýz olduðu id-
dia edilen mahkeme savcý ve ha-
kimlere, genelkurmayda brifing-
ler verilerek kimleri nasýl yargýla-
yacaklarý, kimlere ne kadar ceza
verecekleri konusunda bilgilen-
dirilirler(!), onlarda bu bilgiler(!)
ýþýðýnda kendilerine verilen gö-
revleri yerine getirirler. 

Üniformalý Türk demokrasi-
sinde yüksek kademedeki ünifor-
malýlar hiçbir þekilde yargýlan-
mazlar, hatta yargýlanmak þöyle
dursun, bu kimselerin yaptýklarý
yolsuzluklar, iþledikleri ya da iþ-
lettikleri cinayetler dile bile geti-
rilmez; böyle bir hata iþleyen sav-
cý ve hakimlerin, baðýmsýz(!) ol-
duklarý göz önüne getirilmeden
iþlerine son verilir. Buna en son
örnek Türk silahlý kuvvetlerinin
KKK baþýnda bulunan Orgeneral

Yaþar Büyükanýt’ýn Þemdinli’yi
kana bulayan terörist astsubayla
iliþkisine iddianamesinde yer ve-
ren Van Savcýsý Ferhat Sarýka-
ya’nýn meslekten ihraç kararýdýr.

Demokrasinin vazgeçilmez
kurumlarý olduðu iddia edilen si-
yasi partiler, üniformalý Türk de-
mokrasindeki görevleri, ünifor-
malýlara elpençe durmak, siyasi
arenada zor durumda kaldýkla-
rýnda onlarýn yürütmeye el atma-
larýný saðlamak için ortam hazýr-
lamak ve üniformalýlarýn her iste-
diklerini yerine getirmektir.

Üniformalý demokraside par-
tilerin tek ortak amaçlarý, ege-
menlerin her istediðini, rejimi ko-
rumak adýna yerine getirmektir.
Ýsim ve halký kandýrmaya yönelik
iddia ve sloganlarý farklý olmakla
beraber, düþünce ve ideoloji ola-
rak bu partilerin hepsi aynýdýr.

Bu demokrasilerde basýn ya-
yýn kurumlarýnýn durumu içler
acýsý bir haldedir. Bunlar, ünifor-
malýlarýn demeç ve bildirilerini
yayýnlayan, onlara övgü düzen ü-
niformalýlarýn adeta yayýn organ-
larý gibidirler. Türkiye’de ünifor-
malýlarýn yaptýklarý onca yolsuz-
luk, hýrsýzlýk, soygun ve çeteciliðe
raðmen bir iki istisna dýþýnda hiç-
bir basýn organý üniformalýlarý e-
leþtirmiþ deðildir. Hatta bazý ba-
sýn yayýn organlarý bunlara alkýþ
tutmakta, üniformalý çeteleri ve
bunlarýn soygunlarýný temize çý-
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karmaya çalýþmaktadýr.
Üniformalý demokraside, öz-

gür düþünceye, aykýrý bir fikre ta-
hammül edilmez. Bu demokra-
side ya egemenlerin istedikleri
gibi düþünülüp fikir beyan edilir
ya da susulur.

Üniforma giydirilmiþ Türk
demokrasisinde insanlar, resmi i-
deolojinin istemediði þeyleri söy-
leyemez, özgürce düþünemezler.
Fikir özgürlüðü aldatmacalarýna
inanarak özgürce düþünüp konu-
þanlar ya cezaevinde soluðu alýr-
lar, ya da rejimin koruyuculuðuna
soyunanlar tarafýndan faili meç-
hule giderler.

Türkiye’deki dikta rejiminin,
kuruluþundan bugüne kadar, ü-
retip yetiþtirdiði mafya ve çeteler,
üniformalý Türk demokrasisinde
her vesile ile boy göstermiþler,
kanlý eylemleriyle, üniforma giy-
dirilmiþ demokrasiye iþlerlik(!)
kazandýrmaya çalýþmýþlardýr.

Önceki yýllarda genellikle
sivil kimseleri mafya ve çete
olarak yetiþtiren dikta rejimi,
daha sonra emniyet mensuplarýný
kullanmýþ, ancak bununla da ye-

tinmeyerek son yýllarda askeri
elemanlarý mafya ve çete olarak
kullanmýþtýr.

Birçoðu yüksek rütbeli subay-
lardan seçilen çete elemanlarýnýn
neredeyse tümü üniformalýlýlar-
dandýr. 

Üniformalý demokrasinin
hizmetlerinden tatmin olmayan
dikta rejimi, zaman zaman
çetelerini devreye sokarak ikti-
darlara ve halka gözdaðý vermeye
çalýþmaktadýr.

Üniformalý demokraside,
siyasete, günlük yaþama, hatta
düþünceye bile resmi bir kýlýf giy-
dirilir. Bu demokraside güç kul-
lanma esastýr,  resmi idiolojinin
istemediði bir tavrý sergileyen
parti, dernek, vakýf, sivil örgütler
ve hatta kiþiler, egemen güçlerin
sivil ya da resmi çeteleri tarafýn-
dan hizaya sokulur ya da sokul-
maya çalýþýlýr.

Kur’âni Dâvetin Gür Sesi

www.mucahede.com
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(Geçen Sayýdan Devam)
b-Mala ve Çocuklara 
Duyulan Sevgi

Sevgide yüce Allah’a þirk koþ-
manýn diðer bir boyutu ise, ço-
cuklara ve mala olan düþkünlük
ve sevgidir. Ýnsana, dünya hayatý-
nýn süsü ve güzelliði olarak veri-
len ve yüce Allah’ýn belirlediði
esaslar doðrultusunda deðerlen-
dirilmesi halinde insaný yücelte-
cek ve Rabb’inin rýzasýný kazandý-
racak olan mal ve çocuklar, vahyi
esaslar doðrultusunda deðerlen-
dirilmediðinden insaný Rabb’ine
isyan ettirip þirke ve küfre sürük-
leyen birer araç halini almakta-
dýr.
“Muhakkak ki dünya hayatý bir o-
yun ve eðlencedir. Eðer iman eder,
korunursanýz (Allah) size mükâ-
fatlarýnýzý verir ve sizden mallarýný-
zý istemez.” (Muhammed, 36)

Yüce Allah(cc), insana verdi-
ði mal ve evlat hakkýnda geniþ bir
þekilde bilgi vermiþ, bu malý nasýl

kullanacaðýný kendisine bildirmiþ
ve nihayet mal ve evlada yaklaþ-
masýndaki sonuçlarý açýklamýþtýr. 
“Biz yeryüzü üzerindekilerini süs
diye yarattýk ki, onlarýn hangisinin
daha güzel iþ yaptýðýný deneyelim.” 

(Kehf, 7)
“Biliniz ki, mallarýnýz ve çocuklarý-
nýz birer imtihandýr; büyük mükâ-
fat Allah’ýn yanýndadýr.” 

(Enfal, 28)
“Mal ve çocuklar dünya hayatýnýn
süsüdür; kalýcý olan salih hayýrlar,
Rabb’inin katýnda sevapça ve u-
mutça daha hayýrlýdýr.”

(Kehf, 46)
Mal ve evladýn insan için ne

ifade etmesi gerektiði ve insanýn,
kendisine ihsan edilen bu güzel
vesilelerle Rabb’inin rýzasýný ka-
zanýp büyük mükâfatlarý nasýl
elde edebileceði insana bildiril-
dikten sonra; malýn insaný Allah’ý
anmaktan alýkoymamasý gerek-
tiði de hatýrlatýlmýþ ve bunun so-
nucunda insaný nelerin beklediði
hatýrlatýlmýþtýr.

“Þirk” K“Þirk” Kavramýavramý

kavramlarkavramlar

“Ey iman edenler, mallarýnýz ve çocuklarýnýz sizi, Allah’ý
anmaktan alýkoymasýn! Kim bunu yaparsa, iþte onlar 

hüsrana uðrayanlardýr. Biriniz kendisine ölüm gelip de:
‘Rabb’im, beni yakýn bir süreye kadar erteleseydin de
sadaka verip salihlerden olsaydým’ demeden önce, size

verdiðimiz rýzýktan infak edin.”  (Münafikun, 9-10)
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“Ey iman edenler, mallarýnýz ve ço-
cuklarýnýz sizi, Allah’ý anmaktan
alýkoymasýn! Kim bunu yaparsa,
iþte onlar hüsrana uðrayanlardýr.
Biriniz kendisine ölüm gelip de:
‘Rabb’im beni yakýn bir süreye ka-
dar erteleseydin de sadaka verip sa-
lihlerden olsaydým’ demeden önce,
size verdiðimiz rýzýktan infak edin.” 

(Münafikun, 9-10)

“Öyleyse gücünüz yettiðince Al-
lah’tan korkun, dinleyin, itaât edin
ve kendi hayrýnýza infak edin. Kim
nefsinin cimriliðinden korunursa,
iþte onlar kurtuluþa erenlerdir.”

(Tegâbun, 16)

Yüce Allah (cc) yalnýzca mal
ve oðullarla deðil, eþlerle ilgili de
uyarýda bulunmuþ, eþlere dikkat
edilmesini bildirmiþ, bu konuda
iki peygamberin hanýmlarýndan
örnekler vermiþtir. 
“Ey iman edenler, eþlerinizden ve
çocuklarýnýzdan bazýlarý size düþ-
mandýr; onlardan sakýnýn…” 

(Tegabun, 14)

“Allah, kâfirler hakkýnda Nuh’un
karýsý ile Lut’un karýsýný örnek ver-
di. Bu ikisi, kullarýmýzdan iki salih
kulun (nikâhý) altýnda idiler; onla-
ra ihanet ettiler. Kocalarý Allah’tan
(gelen) hiçbir þeyi onlardan sava-
madý. (Onlara) ‘haydi girenlerle
beraber siz de ateþe girin’ denildi.” 

(Tahrim, 10)

Bütün bu uyarýlara, müjde ve

korkutmalara raðmen insanlar-
dan bir kýsmý, bu uyarýlarý hiç
duymamýþ gibi, dünya hayatýna,
mal ve evlatlara yöneldiler ve yü-
ce Allah’a karþý kulluk görevleri-
ni, ya kýsmen ya da tamamen terk
ederek þirke ve küfre girdiler. 

Ýnsanlar, oyun eðlence ve süs
olarak yaratýlan dünya hayatýný,
mal ve evladý asýl gaye edindiler,
ömürlerini mal kazanmaya ve ev-
lat sahibi olmaya vakfettiler. On-
lar, yüce Allah’ýn kendilerine ih-
san ettiði ve hizmetlerine verdiði
mala ve evlada hizmetçi ve köle
oldular, deðer yargýlarýný madde-
ye göre belirlediler, asýl görevleri
olan yüce Allah’a ibadet ve kullu-
ðu ihmal edip terk ettiler, dünyevi
basit deðerlerini, Allah ve Rasu-
lü’nden daha önemli gördüler. 

“De ki: ‘Eðer babalarýnýz, çocukla-
rýnýz, kardeþleriniz, eþleriniz, aþire-
tiniz, kazandýðýnýz mallar, zarar
etmesinden korktuðunuz ticaret,
hoþlandýðýnýz evler, size Allah’tan,
Rasulünden ve O’nun yolunda ci-
had etmekten daha sevimli ise, o
halde Allah emrini getirinceye ka-
dar bekleyin. Allah, fasýk kavme
hidayet vermez.” (Tevbe, 24)

Dünya hayatý ve dünyevi de-
ðerlerin Allah’tan, Rasulünden
ve cihad etmekten çok sevilmesi
ve önemsenmesi fýský gerektiren
ve hidayetten mahrum býrakan
bir durumdur. Ýnsan, aracý amaç,
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deðersizi deðerli, hedefe götüren
yolu hedefin kendisi zannederse
sapar, dalalete düþer. 

Mal ve evlada olan düþkün-
lük, Allah’ýn doðru yolu üzerinde
oturup insanlarý saptýracaðýný ve
onlara saðdan soldan, önden, ar-
kadan girerek Allah’a isyan etti-
receðini söyleyen þeytandandýr.
Þeytan insaný þirke düþürmek,
böylece onu Allah’a isyan ettir-
mek için her vesileyi olduðu gibi
mal ve evladý da kullanmaktadýr.
“(Ýblis): ‘Þu benden üstün yaptýðýný
gördün mü? Þayet beni kýyamet
gününe kadar ertelersen, onun zür-
riyetine, pek azý hariç, kumanda
edeceðim’ dedi. 
(Allah) (defol) git, onlardan kim
sana uyarsa, cezanýz cehennemdir,
mükemmel bir ceza! 
Onlardan gücünün yettiðini sesinle
yerinden oynat; atlýlarýn ve yayala-
rýnla onlarýn üzerinde yaygarayý
bas, mallarda ve evlatlarda onlara
ortak ol; onlara vaadler yap, gerçi
þeytan onlara aldatmaktan baþka
bir þey vaadetmez.” 

(Ýsrâ, 62-64)
Þeytanýn aldatmalarýna, hile

ve tuzaklarýna aldanan kimse mal
ve evlada karþý düþkünlük gös-
terir ve bunlar olmazsa dünyada
yaþanamayacaðýný sanýr ve artýk
mal kazanmak için çalýþýr durur.
Öyle ki artýk o kimse için tek de-
ðer yalnýzca mal ve servettir. 
“Kadýnlardan, çocuklardan, kan-

tarlarca yýðýlmýþ altýn ve gümüþten,
salýnmýþ atlardan, davarlardan ve
ekinlerden gelen zevklere aþýrý düþ-
künlük, insanlara süslü gösterildi.
Bunlar, sadece dünya hayatýnýn ge-
çimidir; asýl varýlacak yer Allah’ýn
yanýdýr.” (3 Al-i Ýmran, 14)

Asýl gidilecek yeri, varýlacak
hedefi ve gösterilen amacý unu-
tan insan, dünya hayatýný ebedi
sanarak burada, kendisine temel-
li kalacaðý saraylar, evler yurtlar
yapar, mal yýðar ve bunu çoðalt-
mak için mücadele eder, hatta
yüce Allah’tan daha çok mal ister.
Öyle ya, o kimse yalnýzca bu dün-
ya hayatý vardýr; bu yüzden burayý
imar etmeli, zevk ve sefa süreceði
bir cennet(!) haline getirmelidir.
O kimse açýkça itiraf etmese de
düþünce ve davranýþlarýyla ahire-
te gideceðine iman etmiyor de-
mektir. Bu kimse, namaz kýlsa, o-
ruç tutsa ve Hacc da gitse temel
itibariyle ahiret diye bir endiþesi
yoktur.
“… Ýnsanlardan kimi, ‘Rabb’imiz,
bize dünyada ver’ der, onun ahiret-
te bir payý yoktur.” (Bakara, 200)
“Kimler dünya hayatýný ve süsünü
isterse, onlara oradaki amellerini
(n karþýlýðýný) tam olarak veririz ve
onlar orada hiçbir haksýzlýða uðra-
týlmazlar. 
Onlar, öyle kimselerdir ki, ahirette
onlar için yalnýzca ateþ vardýr ve
yaptýklarýnýn hepsini boþa çýkar-
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mýþ, amelleri batýl olmuþtur. 
(Hud, 15-16)

Dünya hayatýný amaç edinen
kimseler, müslüman deðil müþ-
riktirler. Çünkü onlar, yüce Al-
lah’a duymalarý gereken sevgiyi
dünya hayatýna karþý duymuþ,
ahireti unutmuþlardýr. Bu kim-
selerin, “ahiret hayatý vardýr, biz
buna iman ediyoruz” demeleri,
ancak kuru bir iddia ve kendi-
lerinin dahi inanmadýklarý bir
sözdür. Çünkü bu kimseler,
gerçekten yüce Allah’a ve ahiret
gününe iman etmiþ olsalardý,
yüce Allah’ý daha çok sever ve
ahireti kazanmak için çalýþýrlardý.
“Ki onlar, dünya hayatýný âhirete
tercih ederler, Allah’ýn yoluna en-
gel olur ve onun eðrilmesini isterler.
Ýþte onlar, derin bir sapýklýk içinde-
dirler.”  (Ýbrahim, 14)
“Onlar, sadece þu yakýn hayatýn dýþ
yüzünü bilirler; âhiretten ise onlar
tamamen gafildirler.” (Rum, 7)

Yüce Allah(cc), herkese iste-
diðini verecektir. Bu, O’nun rah-
metinin gereði ve adilâne bir þe-
kilde hesap soracaðýnýn sonucu-
dur. Ancak þu bir gerçektir ki,
dünya hayatýný isteyenlere ve
dünyada servet içinde yaþayan-
lara ahirette ancak azap ve ateþ
vardýr. Bu, yüce Allah’ýn adaleti-
nin bir gereðidir. Ýnsanlar açlýk ve
sefalet içinde yüzerken, onlara
yardým etmeyen, onlarýn haklarý

olan malý vermeyen kimselerin
dünyada rahat bir yaþantý sürme-
lerinin karþýlýðýnda ahiretteki
mükâfatlarý, acý bir azap ve ce-
hennemde ebedi kalmaktýr.
“Kim ahiret ekinini istiyorsa onun
ekinini artýrýrýz; kim dünya ekinini
istiyorsa ona da dünyadan bir pay
veririz. Ancak onun ahirette bir na-
sibi olmaz.” (Þûrâ, 20)

Ýnsana Rabb’i tarafýndan ve-
rilen malýn tümü, insanýn kendisi-
ne, istediði gibi kulansýn diye ve-
rilmemiþtir. Bu verilen malda
yoksullarýn hakký bulunduðu gibi,
Allah yolunda harcanacak bir pay
daha vardýr. Ancak insanýn dünya
hayatýna ve mala olan sevgisi, bu
haklarý hak sahiplerine verme-
sine engel olmuþ ve onu cimrilik
ve bencilliðe sürüklemiþtir. Ýn-
sandaki bu cimriliðin ve bencilli-
ðin nedeni, þeytanýn onu, malýnýn
azalacaðý þeklinde korkutmasý-
dýr. 
“Þeytan sizi fakirlikle korkutur,
(fakir düþeceðinizi söyleyerek infak
etmekten geri kalmanýzý ister) ve
size çirkin þeyleri yapmayý emreder.
Allah ise size kendi tarafýndan ba-
ðýþlama ve lütuf vaadediyor. Þüp-
hesiz Allah(ýn lütfü) geniþtir, (O)
bilendir.” (Bakarâ, 268)

Ýnsanýn doyumsuzluðu, ka-
naatsizliði, þeytanýn vesveseleriy-
le birleþince insan, daha çok mal
yýðma sevdasýna kapýlýr ve birik-
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tirdikçe biriktirir. Malýnýn azala-
caðý endiþesiyle malýnda hakký
bulunan yoksulun hakkýný ver-
mez, infakta bulunmaz ve yüce
Allah’ýn dininin yayýlmasý için
Allah yolunda malýný vermez.
Kendisine, yoksullarýn haklarýnýn
verilmesi gerektiðinde ise “ben o
yoksullar için mi çalýþýyorum, ne-
den alýn
teriyle, binbir
zorlukla ka-
zandýðým ma-
lýmý onlara ve-
reyim? Çalýþ-
sýn o da ka-
zansýn” der.
Ýnsan, yüce
Allah’ýn kendi-
sine verdiði a-
kýl, saðlýk,
güç ve im-
kânlar saye-
sinde o malý-
ný Allah’ýn ar-
zýndan elde
ettiðini hiç dü-
þünmez. O-
nun tek dü-
þüncesi vardýr;
yiyeceðinden, kullanacaðýndan
kýsacasý ihtiyaçlarýndan fazlasýný
biriktirmek, zenginleþmek, son-
suz bir servete kavuþmaktýr. O,
öldüðü gün birkaç metre kefen
bezini bile götüremeyeceðini hiç
düþünmez. Belki de arkasýndan
kendisine küfredip hakaret ede-

cek, belki de en kötü þekilde har-
cayacak evlatlarý için biriktirir de
biriktirir. 
“O ki mal yýðdý, onu saydý durdu.
Malýnýn, kendisini ebedi yaþataca-
ðýný sanýyor.” (Hümeze, 2-3)

Basit, deðersiz ve geçici olaný
ebedi sanmak, bunun için çalýþýp

ömrü bu u-
ðurda tüket-
mek ne bü-
yük bir gaflet
ve yanýlgýdýr.
Hele, deðer-
siz ve geçici
olaný deðerli
ve kalýcý olan-
la tercih et-
mek, deðersiz
olan bir þey
ile fýrsat elde
iken deðerli
olaný kazan-
mamak daha
büyük bir hüs-
ran, gaflet ve
basiretsizlik-
tir. 

Akleden,
basiret sahibi olan kimse, haya-
týný, kendisine fayda getirecek
þeyler elde etmeye adar; akýlsýz ve
basiretsiz olan kimse ise, ileriyi
görmediði için gözü kapalý hare-
ket eder ve basit þeyleri deðerli,
geçici olaný ebedi sanýr. Sonunda
ebedi olanla yüzyüze geldiðinde

Basit, deðersiz ve geçiciBasit, deðersiz ve geçici

olaný ebedi sanmak, bununolaný ebedi sanmak, bunun

için çalýþýp ömrü bu uðuriçin çalýþýp ömrü bu uður--

da tüketmek ne büyük birda tüketmek ne büyük bir

gaflet ve yanýlgýdýrgaflet ve yanýlgýdýr. Hele,. Hele,

deðersiz ve geçici olanýdeðersiz ve geçici olaný

deðerli ve kalýcý olanla terdeðerli ve kalýcý olanla ter--

cih etmek, deðersiz olan bircih etmek, deðersiz olan bir

þey ile fýrsat elde iken deþey ile fýrsat elde iken de --

ðerli olaný kazanmamakðerli olaný kazanmamak

daha büyük bir hüsran,daha büyük bir hüsran,

gaflet ve basiretsizliktirgaflet ve basiretsizliktir. . 
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ise artýk iþ iþten geçmiþ, dönül-
mez bir yola girmiþtir. Böyle bir
kimse  için son piþmanlýklar, ha-
yýflanmalar, çýrpýnmalar artýk bir
fayda vermeyecektir.
“Kitabý sol tarafýndan verilen ise
der ki: ‘Keþke bana kitabým veril-
meseydi!’ Þu hesabýmý hiç bilme-
miþ olsaydým! Keþke (ölüm) iþimi
bitirmiþ olsaydý! Malým bana hiç-
bir yarar saðlamadý. Gücüm ben-
den yok olup gitti”

(Hakka, 25-29)
Ýnsan için artýk o dönülmez

hesapla yüzyüze gelinmiþ, muha-
sebede iflas edilmiþ ve gidilecek
ebedi mekana bilet kesilmiþ, yapa-
yalnýz kalýnmýþtýr. Artýk o kimse-
ler için ne dünyada biriktirilen
malýn, ne de kendileriyle övünü-
lüp durulan evlatlarýn bir faydasý
vardýr. Fayda vermeleri þöyle dur-
sun, üstüne üstlük bunlar, birer
azap aracý olarak azabý kat kat ar-
týrýcý olacak ve sahibine daha çok
zarar vermektedirler. 
“…Altýn ve gümüþü yýðýp da onlarý
Allah yolunda harcamayanlar var
ya, iþte onlara acý bir azabý müjde-
le! O gün cehennem ateþinde bun-
larýn üzeri ýsýtýlýr; bunlarla, onlarýn
alýnlarý, yanlarý ve sýrtlarý daðlanýr,
‘Ýþte nefisleriniz için yýðdýklarýnýz,
yýðdýklarýnýzý tadýn!’ (denilir).”

(Tevbe, 34-35)
Bütün bu acý azabýn, cehen-

nemde sürekli yanmanýn nedeni,
Allah’tan çok sevilen, yüce Al-

lah’ýn emrine göre harcanmayan,
ahiret hayatýný unutmasýna neden
olan, kendisiyle þýmarýlýp böbür-
lenilen mal ve evlatlardýr. Mal ve
evlat sevgisi yüzünden gidilecek
ebedi mekân unutulmuþ, yoksul-
larýn haklarý gasbedilmiþ, yetimle-
re zulmedilmiþ, yüce Allah’a þirk
koþulmuþ ve küfre girilmiþtir.
Bunca azgýnlýðýn sonu ise, elbette
içinde sürekli kalýnacak cehen-
nemdir. Artýk ne çocuklarýn ne de
malýn orada bir faydasý dokuna-
caktýr.
“Dost dostun halini sormaz. Bir-
birlerine gösterilirler. Suçlu ister ki
o günün azabýndan (kurtulmak i-
çin) fidye versin oðullarýný, Eþini ve
kardeþini, kendisini barýndýran, i-
çinde yetiþtiði tüm ailesini ve yeryü-
zünde bulunanlarýn hepsini de tek
kendisini kurtarsýn. Kesinlikle o,
alevlenen bir ateþtir; derileri kavu-
rur, soya; çaðýrýr; sýrtýný dönüp gi-
deni, toplayýp kasada yýðaný!”               

(Mearic, 10-18)

c- Korkuda Allah’a Þirk Koþma
Ulûhiyette yüce Allah’a þirk

koþmanýn üçüncü bir þekli yüce
Allah’tan baþkasýndan daha çok
korkmaktýr. Ýnsan, yapýsý itibariy-
le zayýf, güçsüz ve bazen de çare-
sizdir. Bu nedenle, kendisinden
güçlü, üstüne çeþitli yeteneklerle
donanmýþ doða olaylarý, diðer
varlýklar ve baþka insanlardan ki-
mi zaman korkar, çekinir. 
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Yeryüzünde hilafetle görev-
lendirilen insanlardan bazýlarý,
zamanla bu görevlerini unutarak
mal ve servetleriyle azgýnlaþmýþ,
Rabb’lerine isyan etmiþlerdir.
Bunlar, birbirlerinin can düþmaný
kesilerek azgýnlýkta sýnýr taný-
mamýþ, diðer insanlarý kendileri-
ne kul, köle yapmaya çalýþmýþlar,
zaman zaman kendilerinin birer
ilah olduklarýný ilan etmiþler, ka-
nunlar çýkartarak insanlarý bu ka-
nunlarý kabul etmeye zorlamýþ-
lardýr. 

Yüce Allah’a kul olduklarýný
unutarak insanlarý kendilerine
kul köle yapan azgýnlar, insanlar
üzerinde terör estirmiþler, yüce
Allah’ýn insanlara verdiði rýzýklarý
kesmeye çalýþmýþlar; masum,
güçsüz insanlarý haksýz yere öldür-
müþlerdir. 

Azgýnlaþan insanlar önünde
sessiz kalan güçsüz insanlar, za-
man içinde can korkusu, rýzýk en-
diþesi, bela ve musibet kaygýsý ile
azgýnlara itaâte etmiþler, onlarýn
önünde küçülmüþler, Rab’lerinin
emirlerini unutarak azgýnlara tâ-
bi olmuþlardýr.

c.1- Ölüm korkusuyla Þirk Koþma
Yüce Allah’ý gereði gibi taný-

mayan, vahyi esaslardan gafil o-
lan, yaradýlýþý, hayatý ve ölümü
tam olarak anlamayan, hayatý ya-
þadýðý zaman diliminden ibaret
zanneden, dünya hayatýný ahiret

hayatýna tercih edip dünya hayatý
için çalýþan kimseler, ölümden çok
korkarlar. Bu kimseler, ölür ya da
öldürülürler korkusuyla yüce Al-
lah’ýn emirlerinden yüzçevirir,
sýrt dönerler, Allah yolunda en
küçük bir fedakârlýk dahi
yapmazlar. 

Can korkusu, ölüm endiþesiyle
hareket edip bu endiþe ile yüce
Allah’ýn emirlerinden yüzçe-
viren, Allah yolunda çalýþýp her-
hangi bir fedakârlýkta bulunma-
yanlarýn yüce Allah’a imanlarý,
sadece yüce Allah’ýn varolduðu
gerçeðini ifade eden kuru bir bil-
giden baþka bir þey deðildir. Bun-
larýn bu sathi ve kuru bilgileri,
yüce Allah’ýn her þeyi yapabilen,
üstün olan,  dilediði bir þeyi “ol”
emriyle olduran, kudret ve kuv-
vet sahibi olan, rahmet ve merha-
meti her þeyi kuþatan, izni dýþýnda
hiçbir þey hareket etmeyen ve
“bir” olan Allah’a edilen iman
deðildir. 

Ýman, yüce Allah’ýn diledi-
ðinden ve yazdýðýndan baþka hiç-
bir þeyi olamayacaðýný kesinlikle
bilmek ve yaþamý, hiçbir þeyden
korkmadan bu esasa göre düzen-
lemektir. Birey þu Kur’âni gerçe-
ði çok iyi bilmelidir ki: 

“Allah’ýn izni olmadan hiçbir kiþi
ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye gö-
re yazýlmýþtýr…” (Al-i Ýmran, 145)
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“Nerede olsanýz, saðlam kaleler i-
çinde de bulunsanýz yine ölüm sizi
bulur…” (Nisa, 78)

Hayat, yüce Allah’ýn elinde
ve iradesinde olduðu gibi, hayatý
sona erdirme de O’nun elinde ve
iradesindedir. Bu gerçeðe iman
edenler, yaþam standartlarýný ona
göre tanzim eder, olay ve olgulara
bu imanla yaklaþýr, iliþkilerini bu
esas çerçevesinde düzenler ve ge-
leceðe bu gerçeði göz önünde bu-
lundurarak bakarlar. Ýman eden
bir gencin, birazdan bahsedeceði-
miz þu anýsý, Allah’tan baþkasýn-
dan korkmayanlar ve  ölümün,
yüce Allah’ýn elinde bulunduðu-
na kesin olarak iman edenler için
güzel bir örnektir.

Anarþi ve terörün Kemalist
diktatörlüðün eliyle ve kýþkýrt-
malarýyla doruk noktaya ulaþtýðý
1980’li yýllarda, okullarýn boykot
edildiði, genç nesillerin katledil-
diði bir zamanda gece lisesinde
okuyan bir genç, inkârcý ateist-
lerin okulu boykot çaðrýlarýna uy-
madan tek baþýna gidip sýnýfýnda
oturuyor, ders saatini tek baþýna
sýnýfta geçiriyor, gelen öðretmen-
lerle sohbetler yapýyordu. Bu
sohbetlerden birinde solcu bir
öðretmenle gencin arasýnda þöyle
bir konuþma geçer. 

-(Öðretmen) “Neden sen de di-
ðer öðrenciler gibi boykota katýl-
mýyorsun? Bak sana bir zarar vere-
bilirler, hatta seni öldürebilirler. Ya-

zýk deðil mi bu genç yaþta boþu bo-
þuna ölmek!”

-(Genç) “Ben müslümaným,
bunlarýn çaðrýsýna icabet edemem;
onlarýn beni öldürmeleri ise müm-
kün deðildir. Çünkü beni belli bir
zaman diliminde varedip yaratan
yüce Allah(cc) vaadine sadýktýr.
Þayet, yüce Allah’ýn vaadettiði va-
kitten önce ölürsem, (hâþâ) yüce
Allah(cc) yalan söylemiþ olur ki,
benim Rabb’imin yalan söylemesi
mümkün deðildir. Yüce Allah’ýn
vaadettiði sürenin sonuna ulaþmýþ-
sam bunu zaten hiç kimse engelle-
yemez. Bu durumda, kâfirlere itaat
etmeden öldürüldüðüm için Allah
indinde þehit olurum ki bu benim
arzuladýðým þeydir. Ancak kâfirlere
itaat edip de ölürsem o halde asla
iflah olamam!” 

Bu cevap karþýsýnda þaþkýna
dönen öðretmen ne diyeceðini bi-
lemez; öðrencinin bu korkusuz
tavrý karþýsýnda söyleyeceksöz bula-
maz. Kýsa bir sessizlikten sonra öð-
retmen þöyle der:

-Onlar, (ateist öðrencileri kast-
ederek) senin arkanda güçlü bir ör-
güt olduðunu sanýyorlar; bu neden-
le senden çekiniyorlar. Bunu için
sana saldýrmýyorlar.”

(Öðrenci genç) “benim ar-
kamda çok büyük bir güç var, o da
yüce Allah’týr” der.

Yüce Allah’tan baþkasýndan
korkmamak iman olduðu gibi, ay-
ný zamanda insaný korkusuz kýlar
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ve kiþiyi, muvahhid bir müslüma-
na yaraþýr bir tavýr içine sokar.
Oysa yüce Allah’tan baþkasýndan
korkmak, insaný hem þirke ve küf-
re sokar, hem de kiþiyi zillet içine
düþürür, þahsiyetsiz, onursuz ya-
par. 

Allah’tan baþkasýndan kor-
kanlar, öldürülme korkusu ile ya
Tevhidi hareketi terk ederler, ya
da Tevhidi esaslardan taviz vere-
rek, çarpýk bir din anlayýþýna sa-
hip olurlar. Bunlar, ölüm korku-
suyla nebevi hareketi ve bu hare-
ketin ortaya koyduðu örnek mü-
cadele metodunu terk ederler. Þirk
olan bu durum insaný hem dünya
hayatýnda küçük düþürür hem de
yüce Allah’ýn azabýna sürükler. 

Ölüm korkusuyla hareket e-
dip Ýslami hareketi terk edenler,
þu gerçeði çok iyi bilmelidirler ki,
ölümden hiçbir þekilde kaçýlmaz
ve ölüm, belirlenmiþ olan sürede
mutlaka sahibini bulur. 
“De ki: “Sizin için belirtilmiþ bir
gün vardýr. Ondan ne bir saat geri
kalýrsýnýz, ne de ileri geçebilirsiniz.”

(Sebe, 30)
“De ki: “Sizin, kendisinden kaç-
týðýnýz ölüm, sizi mutlaka bulacak-
týr. Sonra görünmeyeni ve görüneni
Bilen’e döndürüleceksiniz, O size
yaptýklarýnýzý haber verecektir.”

(Cum’â, 8)
Ýman edenler için ölüm, yüce

Allah’a ulaþmanýn, saadet ve

mutluluða kavuþmanýn kapýsý ve
geçiþ yolu iken, kâfir, müþrik ve
münafýklar için hesap verme ve
azaba girmenin kapýsýdýr. Bu ne-
denle müþrikler, ölümden kaçar-
lar ve ölüm korkusuyla yüce Al-
lah’a eþ koþarak Tevhidi esaslarý
karýþtýrýrlar, ya da tamamen terk
ederler.

Müþrik ve kâfirlerin ölümden
korkmalarýnýn temel nedeni,
dünya hayatlarýndaki bozuk ya-
þantýlarý ve bu yaþantýnýn hesa-
býný verme düþüncesi ile dünyayý
ahirete tercih edip onu imar etme
gayretidir. Çünkü onlar, dünya
hayatýndaki bu zevk ve sefa ya-
þantýsýný kaybedeceklerini ve ahi-
retteki hesaplarýnýn ne kadar kö-
tü olacaðýný çok iyi bilmektedir-
ler. 
“O, hanginizin daha güzel iþ yapa-
caðýnýzý denemek için ölümü ve
hayatý yarattý. O, üstündür, baðýþ-
layandýr.” (Mülk, 2)

Ölümü, yüce Allah’a ulaþma-
nýn yolu bilen Hz. Muhammed
(as)’ýn teslimiyeti ve örnekliði,
ölümden korkmayanlar için bir
meþâle, bir rehberdir.
“De ki: “Benim namazým, ibade-
tim, hayatým ve ölümüm hep âlem-
lerin Rabbi Allah içindir. O’nun
ortaðý yoktur. Bana böyle emrolun-
du ve ben Müslümanlarýn ilkiyim.” 

(En’am, 162-163)
Emperyalistlerin, diktatör ve
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zorbalarýn, kendilerini öldüre-
ceklerini zannedip Tevhidi esas-
larý terk eden, asýl kimliklerini
gizleyen, vahyi ölçüler içerisinde
mücadele etmeyenler, yüce Al-
lah’a þirk koþmuþ kimselerdir.
Bunlar, müslüman olduklarýný id-
dia etseler bile, bu iddialarý kuru
bir ifadeden baþka bir þey deðil-
dir. Çünkü müslüman olmak ve
yüce Allah’a teslim olmak, yalnýz-
ca O’ndan korkmayý ve O’nun
belirlediði ölçüler içerisinde ha-
reket etmeyi gerektirir.
2- Rýzýk Korkusuyla Þirk Koþmak

Korkuda insanlarý þirke so-
kan ikinci husus, rýzýk korkusu-
dur. Kimi insanlar, rýzýklarýný, i-
çinde yaþadýklarý siyasi rejimlerin
ya da emrinde çalýþtýklarý patron-
larýn verdiðini, ya da kendi güç ve
gayretleriyle kazandýklarýný zan-
nederler. O kimselerin bu zanlarý
onlarý, kendilerine asýl rýzký veren
âlemlerin Rabb’i yüce Allah(cc)
indinde þirke sormaktadýr. 

Rýzýk, tamamen yüce Allah’-
ýn tasarrufundadýr; O, dilediðinin
rýzkýný açar, dilediðini kýsar; an-
cak, yarattýklarýný, rahmeti sebe-
biyle mutlaka rýzýklandýrýr. 
“Yeryüzünde hiçbir canlý yoktur ki,
rýzký Allah’a ait olmasýn…” 

(Hud, 6)
“De ki: “Rabbim kullarýndan di-
lediðine rýzký yayar ve ona (tekrar
rýzký) kýsar. Siz Allah için ne verse-

niz, Allah onun yerine baþkasýný
verir. O, rýzýk verenlerin en hayýrlý-
sýdýr.” (Sebe, 39)

Bu ilahi mesajý anlamaktan
mahrum olan ya da bu gerçekleri
yeterince bilmeyen kimseler, yü-
ce Allah’ýn Rububiyetini unuta-
rak, rýzký kendilerinin kazandýk-
larýný, ya da idaresinde olduklarý
gayri Ýslami sistemlerin kendi-
lerini rýzýklandýrdýðýný sanmýþlar,
bu nedenle ya kendi hevalarýný i-
lah edinerek peþinden koþmuþlar
ya ada idaresinde bulunduklarý
yöneticilere rububiyet sýfatý vere-
rek bir lokma rýzk için onlara kul-
luk yapmýþlardýr. 

Daha fazla mal elde etmek ya
da daha müreffeh bir hayat yaþa-
mak için yüce Allah’a karþý kulluk
görevlerini ihmal eden ya da terk
eden kimseler. Dünya hayatýnda
umduklarýna ulaþmýþlar, ancak
biriktirdikleriyle beraber cehen-
nemi boylamýþlardýr.

Önce karýnlarýný doyurmak i-
çin rýzýk endiþesi ile hareket eden
kimseler daha sonra mal çoðalt-
ma, daha fazla biriktirip zengin-
leþmek sevdasýna kapýlmýþlardýr.
Zenginleþme sevdasý, insanlara
önce kulluk vazifelerini unuttur-
muþ, giderek onlarý þýmartarak
azgýnlaþtýrmýþtýr. Ýnfak etmeyi,
Allah yolunda harcamayý tereke-
den bu insanlarýn çoðu mal birik-
tirip þýmarmalarýna, azgýnlýk içi-
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ne girmelerine kýlýflar da uydur-
muþlardýr. Örneðin günümüzde
çok sýkça duyulan, “müslümanlar
zengin olmalý, müslümanlar her þe-
yin en iyisine layýktýr, önce zengin
olmalý sonra infak etmeli, bu dinin
Ebubekirlere ihtiyacý var” gibi söz-
ler azgýnlýk ve þýmarmaya uydu-
rulmuþ iðrenç birer kýlýftan baþka
bir þey deðildir. Çünkü bu kimse-
ler, daha sonra deðil bu din için
fedakârlýkta bulunma, kulluk gö-
revlerini de terk etmiþler ve ‘Ab-
dullah’ sýfatýndan sýyrýlýp ‘abdul-
mangýr’ olma zilletine düþmüþler-
dir. Bu azgýnlarýn en tipik örneði
hiç kuþkusuzdur ki, Hz. Musa (as)’ýn
kavminden olan Karun’dur. 
“Karun, Musa’nýn kavminden idi.
Onlara karþý azgýnlýk etti. Biz ken-
disine öyle hazineler vermiþtik ki
onun (hazinelerinin) anahtarlarý-
ný (taþýmak), güçlü bir topluluða a-
ðýr geliyordu. Kavmi ona demiþti
ki: “Þýmarma, Allah, þýmarýklarý
sevmez.

Allah’ýn sana verdiði (bu servet)
içinde âhiret yurdunu ara, dünya-
dan da nasibini unutma, Allah sa-
na nasýl iyilik ettiyse sen de öyle iyi-
lik et, yeryüzünde bozgunculuk (et-
meyi) isteme, çünkü Allah bozgun-
cularý sevmez.

‘Bu (servet) bende bulunan bir bil-
gi sayesinde bana verildi’ dedi. Bil-
medi mi ki Allah, kendisinden ön-
ceki kuþaklar arasýda kendisinden

daha güçlü ve daha çok cemaati
bulunan nice kimseleri helâk et-
miþtir? Suçlulara günahlarýndan
sorulmaz.
(Karun) süsü, (debdebesi) içinde
kavminin karþýsýna çýktý. Dünya
hayatýný isteyenler: “Keþke Karun’-
a verilenin bir benzeri de bize veril-
seydi, dediler, gerçekten onun bü-
yük þansý var!
Kendilerine bilgi verilmiþ olanlar
ise “yazýk size” dediler, inanan ve
iyi iþ yapan kimse için Allah’ýn se-
vabý daha hayýrlýdýr. Buna ancak
sabredenler kavuþturulur.
Nihayet onu da, evini barkýný da
yere batýrdýk. Allah’a karþý ona yar-
dým edecek bir topluluðu olmadý.
Kendi kendini kurtaranlardan da
deðildi.” (Kasas, 76-81)

Bu Kur’ani gerçek, zenginleþ-
meyi esas alan Ýslamcýlar tarafýn-
dan sürekli okunur, tartýþýlýr, an-
cak kendilerinin de birer Karun
adayý olduklarýný bir türlü düþü-
nüp akletmezler. Onlar, her gün
biraz daha Karunlaþmak adýna ne
infak ederler ne de Allah yolunda
en küçük bir fedakârlýkta bulu-
nurlar. Karuni bir mantýkla hare-
ket eden Ýslamcýlar, bu mal ve
sermayelerini zor þartlar altýnda
kazandýklarýný söyleyerek iman
esaslarýndan olan infaký terk e-
derler. Ýnfakýn terki, yüce Allah’-
ýn verdiði nimete nankörlük ve
küfür, yüce Allah’ý razý etmek ye-
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rine hevalarýný razý etmek düþün-
ce ve gayreti de þirktir. 

Ýnsanlardan bazýlarý da gün-
lük ihtiyaçlarýný karþýlamak, aç
kalmamak, periþan olmamak dü-
þünce ve endiþesi ile hem bir ta-
raftan gece gündüz demeden tüm
gayretleriyle çalýþýr, düþünce ve
sözlerini buna teksif ederler, hem
de kendilerine iþveren kimselere
karþý, iþten atýlma, para almama
korku ve endiþesiyle adeta kulluk
ve kölelik yaparlar. Bunlar, rýzký
kendilerine verenin yüce Allah
olduðunu unutur, rububiyet sýfa-
týný iþverenlerine ve yönetimde
yaþadýklarý zulüm sistemlerine
vererek þirke ve küfre girerler. 

Tevhid, nasýl yüce Allah’ý, dü-
þünce söz ve davranýþta tek oto-
rite, tek ilah bilip O’nun emirleri-
nin tümüne, hiçbir ayýrým yapma-
dan teslim olmak ise, þirk de dü-
þünce, söz ve davranýþta yüce Al-
lah’ýn vasýflarýndan birini ya da
birkaçýný bir baþkasýna vermek,
O’nun emirlerinden birini ya da
birkaçýný býrakýp terk etmektir.
Ýþte bu nedenle, infaký terk etmek
ya da rýzkýn Allah’tan baþkasýnýn
elinde olduðunu düþünüp söyle-
mek ve o doðrultuda hareket et-
mek açýkça þirk ve küfürdür. 

Gerek günlük ihtiyaçlarý kar-
þýlama korku ve endiþesiyle yapýl-
sýn, gerekse mal biriktirme arzu
ve isteðiyle olsun, hangi neden-
lerden kaynaklarýnsa kaynaklan-

sýn, yüce Allah’a karþý kulluk ve
ibadet görevini savsaklayarak ya
da terk ederek ve yüce Allah’ýn
ayetlerinin gereðini yapmayýp in-
fak etmeyerek rýzk peþinde koþ-
ma, mal biriktirmek yüce Allah’a
þirk koþmak ve cehennemi boyla-
maktýr. 

Mal ve servet, dünyada sahip-
lerini yüce Allah’a isyan ettirir-
ken, ahiret gününde de sahipleri-
nin azap görmelerine neden ol-
maktadýr. Ýnsanlýk tarihi boyunca
Tevhidi ilkelere karþý çýkanlarýn
yüzde 90-95’i hep mal ve serveti
ile þýmaranlar olmuþlardýr. 

“Biz hangi ülkeye bir uyarýcý gön-
derdiysek mutlaka oranýn varlýkla
þýmarmýþ kimseleri: “Biz, sizin
gönderildiðiniz þeyi inkâr ediy-
oruz” dediler.

Ve dediler ki: “Biz malca ve evlatça
daha çoðuz, biz azaba uðratýlacak
deðiliz.” (Sebe, 34-35)

Kur’ân, Tevhid-þirk mücade-
lesinde þirki temsil edenlerin he-
men tümüne yakýnýnýn, mal ve
servet sahipleri olduðunu bildirir.
Ellerindeki mal ve servetleri ko-
ruma ve çoðaltma duygu ve dü-
þüncesi ile tevhidi esaslarý terk
eden varlýk sahipleri, Rab’lerinin
kendilerine verdiði mal ve servet
içinde yüce Allah’ýn rýzasýný ara-
mamýþlar, infak edip þükretme-
miþlerdir. Onlar infak etmemek-
le mallarýnýn azalacaðýný sanmýþ-
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lar. Þeytandan kaynaklanan bu
düþünce, giderek sahiplerini yüce
Allah’ýn emirlerinden uzaklaþtýr-
mýþ, O’na isyan ettirmiþtir. 
“Þeytan sizi fakirlikle korkutur, (fa-
kir düþeceðinizi söyleyerek sadaka
vermekten geri kalmanýzý ister) ve
size çirkin þeyleri yapmayý emreder.
Allah ise size kendi tarafýndan
baðýþlama ve lütuf vaadediyor.
Þüphesiz Allah(ýn lütfü) geniþtir,
(O) bilendir.” (Bakara, 268)

Mal ve servet yüce Allah’ý ra-
zý etme, O’nun rahmet ve maðfi-
retine ulaþma ve O’nu râzý etme
vesilesi olmasý gerekirken, tevhi-
di esaslarý yeterince kavramayan
kimselerin elinde yüce Allah’a is-
yan ettiren bir araca dönüþmüþ,
insaný kendisine taptýrmýþ, o in-
sana hizmet edeceðine insaný ken-
disine hizmet ettirmiþ ve insan için
bütün deðerlerin baþý olmuþtur. 

Deðer yargýlarýný mal ve ser-
vete göre belirleyenler, dünyada
istediklerine kavuþmuþlar, ancak
malý yüce Allah’ýn rýzasý doðrul-
tusunda kullanmadýklarý için ahi-
rette yalnýzca azabý ve cehennemi
hak etmiþlerdir. 

“Kimler dünya hayatýný ve süsünü
isterse onlara oradaki amellerin(in
karþýlýðýn)ý tam veririz ve onlar ora-
da hiçbir eksikliðe uðratýlmazlar.
Ama onlar öyle kimselerdir ki âhi-
rette onlar için ateþten baþka bir þey
yoktur ve yaptýklarýnýn hepsi orada

boþa çýkmýþtýr, amelleri hep batýl
olmuþtur” (Hud, 15-16)

“Bizimle buluþmayý ummayan,
dünya hayatýna razý olup onunla
rahat edenler ve bizim ayetlerimiz-
den gaflet edenler. Ýþte kazandýk-
larý iþlerden ötürü onlarýn varacak-
larý yer, ateþtir”  (Yunus, 7-8)

Yüce Allah adalet sahibidir
ve adaletinin gereði olarak, dün-
ya hayatýnda Tevhidi esaslarýn in-
sanlara ulaþtýrýlmasý için dünyevi
tüm deðerlerini ortaya koyup, Al-
lah yolunda zorluklar içinde mü-
cadele eden, dünya hayatýný ö-
nemsemeyip yüce Allah’ýn rýza-
sýný her þeyin önüne alan mü’min
kimselere, ahirette en güzel ni-
metleri sonsuz bir þekilde ihsan
ederken; hevasýný her þeyin üs-
tünde tutup Tevhidi esaslarý ö-
nemsemeyen, infak edip yüce Al-
lah’ýn rýzasýný aramayan, dünya
hayatýnda mal ve servet peþinde
koþup rahat etmeyi düþünen kim-
selere de ahiret hayatýnda sürekli
bir ateþ ve azap nasip edecektir.
Bu yüce Allah’ýn vaadi ve adale-
tinin gereðidir.

Ýnsan, dünya hayatýnda Rabb’-
ini razý etmek için çalýþýp zorluk-
larla karþýlaþmýþ ise, ahirette ra-
hat edip cennette saltanat süre-
cektir. Ancak dünya hayatýnda
rahat edip mal ve servet içinde ya-
þamýþ, Allah yolunda hiçbir sýkýn-
tý ve zorlukla karþýlaþmamýþ ise,
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bu durumda ahirette cehenne-
min dayanýlmaz ateþi içinde zor-
luk ve sýkýntý çekecektir. Ýlahi a-
dalet budur. 

Mal ve servet biriktirme dü-
þünce ve gayretiyle hareket eden-
ler, sanmasýnlar ki, ahirette de
rahat edecek, saltanat sürecek-
ler; tam aksine peþinden koþtuk-
larý ve kendilerine yüce Allah’ý
unutturan o biriktirdikleri mal,
para ve servet kýyamet günü an-
cak azaplarýnýn artmasýna neden
olacaktýr. 
“Onlarýn ne mallarý, ne de evlatlarý
seni imrendirmesin. Allah bunlar-
la onlara dünya hayatýnda azabet-
meyi ve kâfir olarak canlarýnýn çýk-
masýný istiyor.” (Tevbe, 55)

“…Altun ve gümüþü yýðýp da on-
larý Allah yolunda harcamayanlar
var ya, iþte onlara acý bir azabý
müjdele!

O gün cehennem ateþinde bunlarýn
üzeri ýsýtýlý(p pullaný)r; bunlarla,
onlarýn alýnlarý, yanlarý ve sýrtlarý
daðlanýr. ‘Ýþte nefisleriniz için yýð-
dýklarýnýz, yýðdýklarýnýzý tadýn!”
(denilir).” (Tevbe, 34-35)

Yüce Allah(cc) yarattýðý tüm
varlýklarýn rýzýklarýný, rahmetinin
gereði olarak, üzerine almýþtýr
ancak daha rahat yaþama ve mal
biriktirme hýrsý ile rýzký, yüce Al-
lah’tan baþkasýnýn elinde sanma
endiþesi ve rýzýk korkusu ile baþ-

kalarýnýn önünde kulluk yapýl-
masý insanlarý þirke ve küfre sok-
muþtur. 

Ýnsan, normal olarak rýzkýný
elde etmek için çalýþsa, yüce Al-
lah(cc) ona rýzkýný verecektir.
Ancak þeytanýn vesvesesi, hevai
hýrs ve doyumsuzluk, insaný ye-
meyeceði malý biriktirmeye sev-
keder. Bu düþünce ve vesveseler-
le hareket eden insan, daha çok
çalýþarak hareket eder, ancak bu
durumda yüce Allah’a karþý kul-
luk görevini ihmal edip unutur
ayrýca daha çok kazanma ve kýsa
zamanda zengin olma hýrsý ile
helal haram gözetmez, baþkala-
rýnýn hakkýný gasbeder, kendisine
ticaret fýrsatý ve imkaný veren
devlete hakkýný vermez, insanla-
rýn hakkýný gasbettiði gibi dev-
letin de Allah’ýn da hakkýný gas-
beder. Böylece yüce Allah’a isyan
etmiþ, þirk koþmuþ bir halde ce-
hennemi boylar, helak olur.

(Devam Edecek...)
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ur’ân’ýn anlaþýlmasýnda,
ona iman edilip onun ha-
yata aktarýlmasýnda en ö-

nemli unsur hiç þüphesizdir ki
Kur’âni kavramlardýr. Bu kav-
ramlarýn anlaþýlýr biçimde açýk-
lanmasý, Kur’ân’ýn çaðlarüstü ve
evrensel özelliðini muhafaza et-
mesini saðlayacak ve insanlar için
Kur’ân her çaðda anlaþýlýr, yaþa-
nýr bir kitap olacaktýr.

Kur’an’a iman eden her mü’-
minin, ya da iman ettikleri iddi-
asýnda olan Ýslamcýlarýn aðýzla-
rýndan düþürmedikleri “Kur’ân,
her çaðýn sorunlarýna çözüm geti-
ren, her çaðda anlaþýlan bir kitap-
týr” sözleri doðru bir ifade olmak-
la beraber, Kur’ân tefsirlerinde
yapýlan ayet açýklamalarý bu ifa-
delere haklýlýk kazandýrmamak-
tadýr. Çünkü Kur’ân üzerine ya-
pýlan tefsirler, çaðlarüstü ve ev-
rensel bir özelliðe sahip olan bu
ilahi Kitabý, adeta ilk nazil olduðu
döneme hasretmiþ bir görünüm
arzetmektedir.

Kur’ân tefsirlerindeki birçok
açýklamalar, evrensel ve çaðlar-
üstü bir özellikten oldukça uzak-
týrlar. Çünkü kimi sureler ya da a-
yetler için yapýlan açýklamalar, ya
kiþiye özel bir görünüm arzet-
mekte ya da felsefi ifadeler içer-
mektedir. Bu nedenle, bu açýkla-
malara göre o sure ya da ayet hem
baþka insanlara hitap etmemekte
hem de inzal olduðu çaðýn dýþýna
taþmamaktadýr. Bu ise, Kur’ân’ýn
her çaða hitap ettiði ve her çaðýn
sorunlarýna çözüm getirdiði ger-
çeðine gölge düþürmektedir.

Dûhâ, Ýnþirah ve benzeri bir-
çok surenin Rasulullah’a özel ol-
duðu; Âdiyat vb. surelerin gerçek
anlamlarý dýþýndaki açýklamala-
rýn varlýðý, Kur’ân’ý adeta inzal
olduðu çaða hasretmiþ görün-
mektedir. Daha sonra yapýlan
tefsirlerin ilk tefsirlerden kopya-
lanmasý da Kur’âni mesajý nazil
olduðu çaða hasretmeye adeta
yardýmcý olmuþtur. Özellikle de
âyetlerin baþlarýnda olmadýðý

tefsirtefsir

Andolsun ki, biz sana Kevser’i verdik; 
öyleyse Rabb'in için salât et ve nahret!

Muhakkak ki sonu kesik olan 
sana düþmanlýk yapandýr.

KK
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halde sonradan eklenen “Ey Mu-
hammed” ifadeleri Kur’ân’ýn yal-
nýzca Rasulullah’a hitap ettiði i-
majýný vermektedir.

Kevser suresinin tefsirinde
yapýlan açýklamalar da, yukarýda
belirtmeye çalýþtýðýmýz durumu
yansýtmakta, surenin çaðlarüstü
ve evrensel niteliðine gölge dü-
þürmektedir. Diðer taraftan sure
için yapýlan tefsirde, sureyi oluþ-
turan üç ayet birbirinden kopuk
bir þekilde açýklanmakta, bu ise
hem surenin bütünlüðünü boz-
makta hem de surede verilen me-
sajý gölgelemektedir.

Kur’ân’ýn evrenselliðini göl-
geleyen bu tür tefsirlere, her ne
kadar Ýsrailiyyat karýþmýþsa da
bunda geleneksel din anlayýþýnýn
da çok büyük katkýsý vardýr. Mü-
fessirler, Kur’âni kavramlarý, i-
çerdikleri güncel anlamlara ve
Ýslâmi davet metoduna göre açýk-
lamak yerine bu kavramlarý ya
felsefi ifadelerle ve güncel ya-
þamda pratiði olmayan manalarla
ifadelendirmeye ya da bireysellik
ifade eden manalar yükleyerek
açýklamaya çalýþmýþlardýr. Ýþte
bütün bu nedenlerden dolayý
Kur’ân, bir yaþam tarzý, davet ve
teblið metodu olarak inzal oldu-
ðu çaðda kalýrken ancak lafýz ola-
rak o çaðýn dýþýna çýkmýþtýr.

Kur’ân’ý bugün de yaþamsal
hayatta pratize edebilmek, teblið
ve davet metodu olarak uygulaya-

bilmek için yapýlacak þey, Kur’ân
ayetlerini, evrensel anlamlarýna
ve inzal olduðu döneme uygun bir
þekilde açýklamaktýr. Aksi halde
Kur’ân, ne doðru dürüst açýklan-
mýþ olur ne de yaþamsal hayata
yön verebilir.

Kevser suresindeki ayetler,
elbette vahyi alan Rasulullah(as)’a
da, o gün yaþayan insanlara da hi-
tap ediyor! Çünkü vahyin evren-
selliði bunu böyle gerektiriyor.
Ancak “yalnýzca Rasulullah’a
mahsustur” gibi bir ifade ve bu
yöndeki bir açýklama Kur’ân’ýn
evrenselliðine gölge düþürecek-
tir.

Cahiliye toplumunun içinde
bulunduðu kaos ve bunalýmdan,
þu ya da bu þekilde herkes gibi Hz.
Muhammed(as) da etkileniyor-
du. Bu nedenle, sýk sýk Hira ma-
ðarasýna giderek insanlarýn içinde
bulunduðu durumu düþünüyor,
bu durumdan çýkýþ için çözüm
arýyordu. Kur’âni ifade ile “Seni
þaþkýnlýk içinde bulup hidayete
ulaþtýrmadýk mý” (93 Dûhâ, 7) Hz.
Muhammed(as)’ýn þaþkýnlýk için-
de bulunduðu bir zamanda Rabb’i
ona yol gösteriyor, nimetlerin en
iyisi, en üstünü, dünya ve ahiret
için sürekli olan tükenmez hazi-
nesini ona nasip ediyordu. Bu,
vahiydir ve bu vahye teslimiyet di-
nine Ýslam deniliyordu.

Kevser suresi, dünyada beþer
cinsinden hiç kimseye nasip ol-
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mayan (peygamberler hariç) bir
nimetin Hz. Muhammed(as)’a ve
ona tabi olanlara verilen sonsuz
nimeti belirtiyor. Bu öyle bir tü-
kenmez hazine idi ki, Kur’ân’ýn
ifadesi ile benzeri yoktur.
“Deki: ‘andolsun þayet ins ve cin,
bu Kur’ân’ýn bir benzerini getirmek
ve birbirlerine destek olmak için
toplansalar, yine onun bir benzeri-
ni getiremezler.” (Ýsrâ, 88)

“De ki: ‘Rabb’imin sözleri(ni yaz-
mak) için deniz mürekkep olsa,
Rabb’imin sözleri tükenmeden ön-
ce deniz tükenir.’ Yardým için bir o
kadarýný daha artýrsak (da yine yet-
mez).” (Kehf, 109)

“Yeryüzünde bulunan aðaçlar ka-
lem olsa, deniz de, arkasýndan yedi
deniz de ona yardým etse (hepsi
mürekkep olsa) yine Allah’ýn keli-
meleri tükenmez. Allah üstündür,
hâkimdir.” (Lokman, 27)

Ýþte bu tükenmez Kevser, bol-
luk ve bereket olan vahiy, Hz. Mu-
hammed(as)’a ve ona tâbi olanla-
ra verilmiþtir. Surede ifade edilen
Kevser, Ýslam’ ýn ta kendisidir. Bu
Kevser, o gün Hz. Muhammed
(as)’a ve onunla beraber iman e-
denlere verilmiþtir, bugün de bu
Kitab’a (Kur’ân’a) iman edenlere
verilmiþ ve kýyamet gününe kadar
iman edenlere de verilecektir.

Kevser suresine dar anlamlar
yükleyerek onu yalnýzca Rasul

(as)’a hasretmek, Kur’ân’a karþý
yapýlmýþ bir ihanet ve Kur’ân’ý in-
zal olduðu çaða mahkum etmek-
tir. Kur’ân’a yapýlan bu ihanete,
ister bilinçli ister bilinçsiz katýl-
sýnlar bu yönde açýklama yapan
tüm müfessirler ortaktýrlar.

Kevserin cennette Rasulul-
lah(as)’a verilen bir ýrmak olduðu
iddiasý doðru olsa bile, bu sureyi o
ýrmakla sýnýrlandýrmak doðru de-
ðildir. Çünkü zaten Kur’ân’da
muttakilere verilen bunun benze-
ri birçok nimetler vardýr.
“Muttakilere vaadedilen cennetin
misali þudur; içinde bozulmayan
sudan ýrmaklar, tadý deðiþmeyen
sütten ýrmaklar, içenlere lezzet ve-
ren þaraptan ýrmaklar ve süzme
baldan ýrmaklar vardýr ve onlar i-
çin orada her çeþit meyve, Rab’-
lerinden de bir baðýþlama vardýr... “

(Muhammed, 15)
Cennetlerde, sonu olmayan

nimetlerin verileceðinin müjde-
lenmesi, iman edenlerin, daha bir
içtenlikle Allah yolunda çalýþma-
larý ve bu uðurda fedakârlýk yap-
malarý içindir. Bu verilecek ni-
metlerin ise ne olduklarý çok açýk
ve yoruma ihtiyaç hissettirmeye-
cek bir þekilde açýklanmýþtýr. Oy-
sa Kevser’in cennette bir ýrmak
olduðu konusunda hiçbir açýkla-
ma yoktur. Bu nedenle, sureyi
cennette bir ýrmak þeklinde açýk-
lamak ilgili ayeti zorlamak, ger-
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çek anlamý dýþýnda manalandýr-
mak, hayatýn dýþýna çýkarmak, su-
renin evrenselliði ve çaðlarüstü
mesajýný gölgelemektir.
Sûrenin Açýklamasý

1-3 Biz sana kevseri verdik; öy-
leyse Rabb’in için salat et ve nahret.
Muhakkak ki sonu kesik olan sana
düþmanlýk yapandýr.
Sûrenin Nüzul Zamaný

Surenin Mekki olduðu hem
surenin içerdiði ifadelerdeki üs-
luptan, hem diðer Mekki sureler-
le anlam benzerliðinden hem de
sahabenin birçoðunun yaptýklarý
ifadelerden anlaþýlmaktadýr. As-
habdan bazýlarý, her ne kadar bu
surenin Medeni olduðunu söyle-
miþlerse de bu rivayetler hasen
niteliðinde haberlerdir.

Surenin Mekki ya da Medeni
olmasýndan daha önemlisi, sure-
nin içerdiði anlamdýr. Suredeki i-
fadeler, iman eden bireyin neler
yapmasý gerektiðine belirlemek-
tedir.

1-Biz sana Kevseri verdik 
Kevser, sýnýrsýz bir çokluðu i-

fade eder; bitmez tükenmez bir
bolluk, bir çokluk! Ýnsanoðluna
dünyada verilebilecek sýnýrsýz
çokluk, bitmez tükenmez bolluk
elbette maddi bir varlýk deðildir.
Bu, öyle bir nimettir ki, dünya ve
ahiret hayatýnda insaný yücelten,
kurtuluþa ulaþtýran bir nimettir.
Ýþte bu nimet de ancak Ýslâm’dýr.

Ýslam maddi deðerlerin veril-
mesiyle elde edilebilecek bir var-
lýk deðildir; özellikle de Ýslam’a
girmenin esasý olan ‘hidayete ulaþ-
mak’, hiçbir þekilde maddi deðer-
lerle elde edilebilecek bir þey
deðildir. O halde bütün maddi
deðerlerden ve zenginliklerden
daha deðerli olan þey, insanýn
dünya ve ahiret saadetini saðla-
yan Ýslam’dýr.

Kevseri cennetteki bir nehir
diye açýklamak hem Kur’âni ger-
çeklikle baðdaþmamakta hem de
bu surenin dünya hayatýndaki ya-
þanýrlýlýðýný kaldýrmaktadýr. Di-
ðer taraftan bu surenin tefsirinde,
surenin baþýna “ey Muhammed”
ifadesini eklemek, hem Kur’ân’ýn
genel hitabýný kaldýrmak ve genel
ifadeyi özelleþtirmektir hem de
ayette olmayan bir ifadeyi ayete
eklemektir ki bu, yüce Allah’ýn
kitabýna katký yapmaktýr. Þayet
yüce Allah Hz. Muhammed (as)’-
a özel hitapla bu sureyi indirmek
isteseydi kendisi “ey Muhammed”
ifadesini eklerdi. Ancak yüce Al-
lah (cc) vahyini, evrensel ve çað-
larüstü gönderdiði için vahyini
genel ifadelerle kullarýna gön-
dermiþtir.

Biz sana Kevser’i verdik:
Dünyevi tüm zenginliklerden

ve maddi deðerlerden daha kýy-
metli daha üstün olan Ýslam’ý
(kevseri) verdik. Öyle bir zengin-
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lik, hayýr ve bereket verdik ki, ca-
hiliye karanlýðýnda yolunu kay-
betmiþ, kaos ve bunalým içerisin-
de çýrpýnan insanlýða yol göster-
sin; insanlýðý felaketten kurtarýp
kurtuluþa erdirsin.

Ýnsana verilen her deðerin
elbette bir bedeli vardýr. Diðer bir
deyimle çok büyük bir deðer
ancak çok büyük bir bedel kar-
þýlýðýnda elde edilebilir. Ýnsana
verilen ya da insanýn elde etmek
için çalýþtýðý deðerin önemine ve
büyüklüðüne göre bedel öden-
melidir. Biz sana kevseri verdik.
Sen de bunun karþýlýðýnda;

2- Öyleyse Rabb’in için salat et
ve nahret.

Ýster dünya ve ahiret için bir
kurtuluþ vesilesi olan, dünya ha-
yatýnda insaný huzur ve mutlulu-
ða götüren, barýþ içinde özgürce
yaþatan, onu onurlu kýlýp üstün
duruma getiren Ýslam için olsun,
isterse insana, ahirette verilen ve
bitip tükenmesi olmayan nimet-
lerle dolu olan cennet mükâfatý
için olsun, verilecek deðer elbette
çok büyük olmalý! Gerçi insanýn,
kendisine verilen nimetler için ö-
deyeceði bedelin büyüklüðü, hiç-
bir zaman yüce Allah(cc) tarafýn-
dan verilen mükâfatýn yani Kev-
ser’in dengi olamaz. Ancak insan,
kendisine verilen nimetin dengi
olamazsa bile, kendisi için en de-
ðerli olan varlýðýný ortaya koymalý
ki, insanýn samimiyeti ortaya çýk-

sýn ve yüce Allah’ýn rahmetiyle o
sonsuz nimete, tükenmez bolluða
lâyýk olabilsin. Bu en deðerli var-
lýk da hiç kuþkusuzdur ki insanýn
kendi canýdýr. Ýnsan, bu en deðer-
li varlýðýný, yani canýný, ancak
kendisine verilen tükenmez ni-
mete tam iman edip teslim olmasý
halinde verilebilir. Ýþte ayetin
gerçek anlamý ancak bu durumda
net olarak anlaþýlabilir.

Salat etmek ve nahretmek,
verilen sonsuz ve kesintisiz Kev-
sere, bitmez tükenmez nimete
teslim olmak ve insan için en
deðerli varlýk olan caný bu uðurda
feda etmek!

Salla ifadesi ve türevleri, sa-
lat, namaz, dua, rahmet, teslimi-
yet, destek olmak, tazim etmek,
ibadet veri ve Yahudilerin ibadet
mekâný anlamlarýnda Kur’ân’da
geçmektedir. Salât ya da salla ifa-
desi, içinde yeraldýðý ayetin duru-
muna göre anlam almaktadýr.
Ýçinde yer aldýðý ayetin durumu-
na bakmadan salât ya da salla ifa-
desine peþinen “namaz” anlamý
yüklemek, hem kavramý daralt-
mýþ olacak hem de kiþiyi, kavramý
yanlýþ anlamlandýrmadan dolayý
büyük bir sorumluluk altýna soka-
caktýr. Örneðin, Ahzab suresi 56’-
ncý ayetteki salla ifadesini namaz
ya da dua olarak manalandýrmak
yüce Allah’ýn üzerine iftira atmak
demektir. (Bu konu için ilgili aye-
tin açýklamasýna bakýlabilir.)
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Bu surede geçen salla ifade-
si, teslimiyeti ortaya koymakta,
nahret kavramý ile de bu teslimi-
yete uygun olan fedakârlýðýn ya-
pýlmasý istenmektedir. Nitekim
Bakara ve Ahzab surelerindeki
þu ayetler, bu konuya açýklýk
getirmektedir.
“Ýnsanlardan öylesi de var ki, ca-
nýný Allah’ýn rýzasýný kazanmaya
satar. Allah da kullara çok þefkat-
lidir. “ (Bakara, 207)
“Mü’minlerden öyle kimseler var
ki, Allah’a verdikleri sözde durdu-
lar. Onlardan kimi adaðýný yerine
getirdi, kimi de beklemektedir,
sözlerini asla deðiþtirmemiþler-
dir.” (Ahzab, 23)

Peygambere verilen nimet,
hem oldukça büyüktür, hem de
dünya ve ahireti kapsayacak þe-
kilde süreklidir. Öyleyse bu u-
ðurda verilecek olan deðer de in-
san için her þeyden daha deðerli
olan caný olmalý ki, insanýn sami-
miyetindeki gerçeklik ortaya çý-
kabilsin. Ýþte bu nedenle insan
dan nahretmesi istenmektedir.

Nahret; kesmek, boðazla-
mak, kýbleye yönelmek, elleri
göðüs üzerine koymak anlam-
larýna gelen nahr; insanýn, yüce
Rabb’ine yönelerek, O’nun rýza-
sý için nefsini, tüm dünyevi arzu
ve isteklerinden keserek Rabb’i-
ne feda etmesidir.

Rabb’ine salat et ve nahret.

Bu ayeti müfessirler, namaz ve
kurban olarak açýklamýþlar ve
bununla ilgili olarak çok deðiþik
rivayetlere yer vermiþlerdir. An-
cak bu rivayetlerin birçoðu ken-
di içerisinde zýtlýklar ve çeliþki-
lerle doludur. Bir ayet üzerinde
bu kadar zýt ve çeliþkili ifadele-
rin bulunmasý, ayeti anlaþýlmaz
hale getirdiði gibi, ayný zamanda
ayetin yaþamsal yönünü de orta-
dan kaldýrmaktadýr. Oysa ayet,
genel olarak Kur’ân mantýðý içe-
risinde açýklansa ifade ettiði an-
lam ve iþaret ettiði husus kendili-
ðinden ortaya çýkacaktýr.

Kevser suresinden önce ge-
len Adiyat suresinde, daveti or-
taya koyan Ýslam davetçilerinin,
canlarýný feda edercesine ilahi
mesajý insanlara nasýl ulaþtýrdýk-
larý tasvir edilirken, yine bir ön-
ceki surelerde davetin yapýlma-
sýnda ortaya konulan ve konul-
masý gereken tavýrlara dikkat çe-
kilmektedir. Örneðin, Duha su-
resinde Rasule verilenler sayýl-
dýktan sonra, kendisine nimeti
yani Ýslam’ý anlatmasý emredilir-
ken, Ýnþirah suresinde de Rasu-
lün göðsünün Ýslam’a nasýl açýl-
dýðý, üzerindeki sorumluluk yü-
künün nasýl hafifletildiði belir-
tildikten sonra artýk Rasulün hiç
durmadan çalýþmasý gerektiði ve
Rabb’ine raðbet etmesi emredi-
liyor. Yani önceki surelerdeki i-
fade kalýplarý ile Kevser suresin-
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deki ifade kalýplarý hemen hemen
aynýdýr. Kevser suresinde de, ön-
ceki surelerde olduðu gibi, önce
verilen sonsuz, tükenmez nimete
dikkat çekilmekte arkasýndan ve-
rilmesi gerekenler ya da yapýlma-
sý gereken þeyler belirtilmekte-
dir.

“Nahret”menin kurban kes-
mekle iliþkilendirilmesinin, aye-
tin anlamý ile hiçbir ilgisi yoktur.
Çünkü þayet bu hitap, kurban
kesmekle ilgili olsaydý, kurban da
týpký namaz gibi, zekât gibi ya da
oruç gibi farz olurdu. Oysa kur-
ban hacca gidenler dýþýndaki kim-
selere farz bir ibadet deðildir.
Nahretmek ifadesinde geçen kes-
mek, boðazlamak anlamlarýný
kurban olarak vermek doðru bir
manalandýrma deðildir.

Mekki ilk ayetlere bakýldýðýn-
da, infak dýþýnda ameli bir farzi-
yet bulunmamaktadýr. Namaz
emri bile hemen hemen Mekki a-
yetlerin son inzal olanlarýnda gö-
rülmektedir. Kurban, sosyal da-
yanýþmayý içerdiðinden, Mekke’-
de karmaþanýn hüküm sürdüðü,
her vesile ile müslümanlara sal-
dýrýldýðý, müslümanlarýn can gü-
venliðinin bulunmadýðý bir or-
tamda kurban ibadetinin oldu-
ðunu söylemek doðru deðildir.

Ýman edilen esaslar doðrul-
tusunda, müslümanlarýn her þey-
lerini ortaya koyup bunlarý yüce

Allah’ýn rýzasý doðrultusunda fe-
da etmeleri nahretmektir. Bu an-
lam, Kur’ân bütünlüðüne ve ilk
dönem Mekki ayetlerin yapýsal
bütünlüðüne daha uygun düþ-
mektedir.

Ýnandýklarý Tevhidi esaslar
doðrultusunda dünyevi tüm de-
ðerleriyle beraber canlarýný feda
edenlerin hem mücadeleleri sü-
reklilik kazanacak, hem de o kim-
seler sürekli bir þekilde anýlacak-
lardýr.

3- Muhakakki sonu kesik olan
sana düþman olanlardýr.

Yüce Allah( cc), kendi yolun-
da mücadele eden risalet önder-
lerini ve onlarýn yolundan giden
Tevhid erlerini, çaðlarüstü ve ev-
rensel Kitab’ýnda zikrederek, on-
larýn, her çaðda rahmetle anýlma-
larýný saðladýðý gibi, onlarýn mü-
cadelelerine de çaðlarüstü bir sü-
reklilik kazandýrmýþtýr. Kur’ân’-
daki bu anýlma, risalet önderleri-
nin ve onlara tabi olan Tevhid er-
lerinin sonlarýnýn kesik olmadýðý-
ný ortaya koymaktadýr. Oysa risa-
let önderlerine ve Tevhid erlerine
karþý çýkanlarýn bugün adlarý rah-
metle anýlmadýðý gibi, ayný za-
manda onlarýn kökleri de kesil-
miþtir.

“Böylece zulmeden milletin ardý
kesildi. Âlemlerin Rabb’i Allah’ a
hamdolsun.” (En’am, 45)
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Tevhid-þirk tarihinin her dö-
neminde Allah’a, O’nun rasulle-
rine, Ýslami deðerlere ve müslü-
manlara düþmanlýk yapanlar,
mutlaka helak edilmiþler, kökleri
kurutulmuþtur. Bu, dün olduðu
gibi, bugün de mutlaka olacaktýr. 

Ülkelerindeki halklarýn i-
nançlarýna saldýran, müslüman-
lara düþmanlýk yapan, Ýslami de-
ðerlere savaþ açan zalim ve zorba
diktatörler, tarihteki zalimler
gibi yokolup gideceklerdir. An-
cak zalimlerin yokolup gitmeleri-
ne sebep olacak Tevhid erleri
müslümanlar, kendilerine Rab-
leri tarafýndan bahþedilen sonsuz
nimet, ebedi bolluk ve rahmet
olan Ýslam (Kevser) için her þey-

lerini ortaya koymalý ve tüm
deðerlerini yüce Allah’ýn dini uð-
runa feda etmeli / edebilmelidir-
ler.

Kevser suresi, iman edenle-
rin, dinlerine samimiyetle teslim
olanlarýn bu uðurda nelerini feda
edeceklerini, etmeleri gerektiði-
ni bildirmiþtir. Bir nimetin sürek-
li olabilmesi için ancak o nimete
sahip olanlarýn, o nimete yaraþýr
bir özveride bulunmalarý gerek-
mektedir. Sonuç olarak Kevser
Suresi, nazil olduðu dönemden
kýyamete kadar iman edecek in-
sanlarý kapsamaktadýr.

AÇIKLAMA

25 Aralýk 2005 tarihinde Hollanda’da düzenlenen
Þiddet-Þiddet-TTerör ve ÝSLÂM Kerör ve ÝSLÂM Konulu paneleonulu panele ait
görüntü kaydýnýn bulunduðu DDVDVD’lerin okuyucu-
larýmýzýn taleplerine arzedileceðini önceki sayý-
mýzda ilan etmiþtik. Görüntü kayýtlarýna ait bilgi-
sayar ortamýndaki dosyalarýn hasar görmesi nede-
niyle DVD’leri yayýnlayamýyoruz. Tüm okuyucu-
larýmýzdan özür dileriz.

Kur’âni Mücâhede
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R. G. / AVUSTURYA
Hocam sizden bir ricam ola-

cak. Benim Çek asýllý müslüman
olmuþ, Mýsýrlý bir erkekle evli o-
lan bir arkadaþým var. Kendisi ile
muhasebe kursunda tanýþtýk ve
bir birimizi sevdik, arkadaþlýðý-
mýz seviyeli ve güzel. Þu an ken-
disi ilk kez anne olacak, bir bebek
bekliyor. Ayný kursta tanýþtýðýmýz
Avusturyalý bir bayan da bu arka-
daþlýk gurubunda.

Avusturyalý bayan hayatýn
her türlü felaketini tatmýþ fakat
tekrar doðru yolu bulmuþ. Ýslami-
yetle yakýndan uðraþýyor. Tabii ki
biz de kendisi ile sýk sýk görüþüp
uzun uzun sohbetler yapýyoruz.

Cuma günü tekrar böyle bir
beraberliðimiz oldu; oradan bu-
radan konuþurken, “bir müslü-
man, hrýstiyan veya yahudi birisi i-
le evlenebilir mi” sorusu çýktý orta-
ya. Petra, Araplarýn camisine de-
vamlý gidiyor ve dersler alýyor.
Orada peygamber efendimizin
Mýsýrlý Kýpti hrýstiyan bir bayanla
evlendiðini ve o bayanýn müslü-
man olmadýðýný öðretmiþler. Ba-
bama sordum hristiyan deðil ya-
hudi fakat müslüman olduðunu
söyledi. Ben ise Maide suresinde
5. ayetinde Ehli Kitab’a tabi olan-
larla evlenebilirsin müsaadesini

okudum! O zaman Allah müsa-
ade etmiþ, peygamberimiz ev-
lenmiþ, fakat þimdiki Ehli Kitap
mensuplarý ne kadar Ehli Kitap?
Ehli kitaptan eser kalmadý!

Bakara 221’de ise müþrik ka-
dýn ile evlenmektense müslüman
cariye alýnmasýný tavsiye ediliyor.
Bu konuda sure ve ayetlerle bizi
aydýnlatmanýzý rica edeceðim.

Ýkinci sorum cariye olayý! Ba-
kara 221.

Bir müslüman  evli ise evde
cariyeye ne gerek, hem hanýmý
var hem de istediðinde gidip cari-
ye ile zina mý yapýlýyordu, eðer
böyle deðil ise müslüman cariye
sadece evde evin hanýmýna yar-
dýmcý olan mýydý, yani bugünkü
tabirle hizmetçi mi idi? Neden Ýs-
lâmiyet geldiði halde kadýn ve ca-
riye ayrýmý yapýlýyor?

Cevaplarýnýz için þimdiden
çok teþekkür ederim.

Saygýlarýmla.

Deðerli Rabia Haným,
Bir konunun Ýslâm nokta-i

nazarýnda ne ifade ettiðini ince-
lerken baþvurulacak yegâne kay-
nak yalnýzca Kur’ân-ý Kerim ve
Rasulullah(as)’ýn bu konudaki
uygulamasýdýr. Ýslâm’ýn temel
kaynaðý olan Kur’an’da bir konu

Hristiyan ve YHristiyan ve Yahudilerle Evlilikahudilerle Evlilik

sizden ggelenlersizden ggelenler
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araþtýrýlýrken, bunun Kur’ân bü-
tünlüðü içerisinde yapýlmasý ve
kesinlikle diðer ayetlerle çeliþme-
mesi gerekmektedir. Aksi halde
araþtýrma konusunda yanlýþ so-
nuçlara gidileceði gibi, Kur’ân’da
çeliþki varmýþ görüntüsü de uyan-
dýrýlacaðý için yüce Allah(cc) üze-
rine de iftira atýlmýþ olunacak ki,
bu durumda buna sebebiyet ve-
ren kimse yüce Allah’a hesabýný
veremez. Buradan hareketle so-
runuzu öncelikle Kur’âni hüküm-
ler doðrultusunda belli baþlýklar
altýnda incelemekte yarar vardýr
ki, doðru sonuçlara gidebilelim.
Bir müslümanýn hrýstiyan veya
yahudi birisiyle evlenip evlene-
meyeceði konusunu aþaðýdaki
baþlýklar altýnda inceleyebiliriz:

1- Ehli Kitap kimlerdir, 2-
Müslüman bir kiþi kimlerle evle-
nebilir, 3- Kur’ân’da, kendileriyle
evlenilmesine ve yemeklerinin
yenilebileceðine izin verilen Ehli
kitap kimlerdir.

1- Ehli Kitap kimlerdir?
Kur’ân-ý Kerim Ehli Kitabý iki

gruba ayýrýr. Bunlardan birincisi,
kâfir ve müþrik olan ve müslü-
manlara düþmanlýk yapan Ehli
Kitap mensuplarý; ikincisi, müslü-
manlara dost olan ve Kur’ân’ýn
övdüðü Ehli Kitap mensuplarýdýr.

Kâfir ve Müþrik Olan 
Ehli Kitap Mensuplarý

Kur’ân-ý Kerim, kâfir ve müþ-

rik olan Ehli Kitabýn kimler ol-
duklarýný ve bunlarýn müslüman-
lara karþý tutum ve davranýþlarý-
nýn ne olduðunu birçok ayet-i ke-
rimede bizlere bildirmektedir. 

“Kâfir olan bazý Kitap ehli kimseler
de, müþrikler de size Rabb’inizden
bir hayýr indirilmesini istemezler.
Oysa Allah, rahmetini dilediðine
tahsis eder, Allah, büyük lütuf sa-
hibidir.” (Bakara, 105)
“Kitap ehlinden bir grup istedi ki
sizi saptýrsýnlar. Oysa sadece ken-
dilerini saptýrýyorlar; fakat farkýn-
da deðiller. Ey Kitap ehli, (gerçeði)
gördüðünüz halde, niçin Allah’ýn
ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Ey
Kitap ehli, niçin hakký batýla karýþ-
týrýyor ve bile bile gerçeði gizliyor-
sunuz?
Kitap ehlinden bir grup dedi ki: ‘Ý-
nananlara indirilmiþ olana, günün
önünde inanýn, sonunda inkâr e-
din; belki (size bakarak onlar da)
dönerler;” (Al-i Ýmran, 69-72)
“De ki: “Ey Kitap ehli, Allah yap-
týklarýnýza tanýk iken neden Allah’-
ýn ayetlerini inkâr ediyorsunuz?

“De ki: “Ey Kitap ehli, gerçeðe ta-
nýk olduðunuz halde, niçin Allah’-
ýn yolunu eðri göstermeðe yeltene-
rek, inanmak isteyenleri Allah yo-
lundan çevirmeðe çalýþýyorsunuz?
Allah yaptýklarýnýzdan habersiz
deðildir.”

Ey inananlar, Kitap verilenlerden
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herhangi bir gruba uyarsanýz ima-
nýnýzdan sonra, (onlar) sizi dön-
dürüp kâfir yaparlar.”

(Al-i Ýmran, 98-100)

“Sözlerini bozduklarý için onlarý
lanetledik ve kalplerini katýlaþtýr-
dýk. Kelimeleri yerlerinden kaydýrý-
yorlar. Kendilerine öðütlenen þey-
den pay almayý unuttular. Ýçlerin-
den pek azý hariç, daima onlardan
hainlik görürsün. Yine de onlarý af-
fet, aldýrma, çünkü Allah güzel
davrananlarý sever.

Biz Hrýstiyanýz diyenlerin de sözü-
nü almýþtýk, ama kendilerine öðüt-
lenen þeyden pay almayý unuttular.
Bu yüzden kýyamet gününe kadar
aralarýna düþmanlýk ve kin saldýk.
Yakýnda Allah, onlara, ne yaptýkla-
rýný haber verecektir.”

(Maide, 13-14)   
“Allah, Meryem oðlu Mesih’tir’ di-
yenler küfre gitmiþlerdir. De ki:
‘Öyle ise Allah, Meryem oðlu Mesi-
h’i, annesini ve yeryüzünde olan-
larýn hepsini helâk etmek istese, Al-
lah’a karþý kimin elinde bir þey
var?’ Göklerde, yerde ve ikisinin
arasýnda bulunan her þey O’nun-
dur. O, dilediðini yaratýr, Allah, her
þeyi yapabilendir.”   (Maide, 17)

“Andolsun, ‘Allah, ancak Meryem
oðlu Mesih’tir’ diyenler elbette kâfir
olmuþlardýr. Hâlbuki Mesih de-
miþti ki: ‘Ey Ýsrailoðullarý, benim
Rabb’im ve sizin Rabb’iniz olan

Allah’a kulluk edin. Zira kim Al-
lah’a ortak koþarsa muhakkak ki,
Allah ona cenneti haram etmiþtir
ve onun varacaðý yer ateþtir; zalim-
lerin yardýmcýlarý yoktur!’
‘Allah, üçün üçüncüsüdür’ diyen-
ler elbette kâfir olmuþlardýr. Oysa
yalnýz bir tek ilah vardýr, baþka ilah
yoktur. Bu dediklerinden vazgeç-
mezlerse elbette onlardan inkâr e-
denlere acý bir azap dokunacak-
týr.”                                                                        (Maide, 72-73)

“Kitap verilmiþ olanlar, ancak ken-
dilerine açýk kanýt geldikten sonra
ayrýlýða düþtüler. Oysa kendilerine,
dini yalnýz Allah’a halis kýlýp O’nu
birleyerek Allah’a kulluk etmeleri,
namazý kýlmalarý, zekâtý vermeleri
emredilmiþti. Ýþte doðru din oydu.

Kitap ehlinden ve (Allah’a) ortak
koþanlardan olan kâfirler, sürekli
olarak cehennem ateþindedirler.
Onlar, halkýn en þerlisidir.”  

(Beyyine, 5-6)

Yukarýdaki ayet-i kerimeler-
den ve benzeri daha birçok ayetten
de anlaþýlacaðý üzere, ehli kitabýn
gerek kendilerine indirilen kitabý
saklayýp gizlemeleri ve o kitaplarý-
nýn emrettiði doðrultuda yaþama-
malarý, gerek yeni gelen Kur’ân’a
iman etmemeleri ve gerekse yüce
Allah’a çocuk isnat edip iftira et-
meleri nedeniyle kâfir ve müþrik
olduklarý anlaþýlýyor. Bu hususa ö-
zellikle dikkat etmek gerekir! 
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Müslümanlara Dost Olan ve
Kur’ân’ýn Övdüðü Ehli Kitap
Mensuplarý

Kur’ân-ý Kerim, kitap ehlinin
hepsinin ayný olmadýklarýný, bun-
larýn içerisinde gerek kendilerine
indirilen kitaba ve gerekse Mu-
hammed(as)’a indirilen yüce Al-
lah’ýn ayetlerine iman eden, bu
ayetler doðrultusunda yaþayan
kimselerin de olduðunu bildiri-
yor.
“Ama hepsi bir deðildir. Kitap ehli
içinde, gece saatlerinde ayakta du-
rup Allah’ýn ayetlerini okuyarak
secdeye kapanan bir topluluk da
vardýr.  Onlar, Allah’a ve âhiret gü-
nüne inanýrlar, iyiliði emreder, kö-
tülükten men’ederler; hayýr iþlerine
koþarlar. Ýþte onlar iyilerdendir.  Ya-
pacaklarý hiçbir iyilik inkâr edil-
meyecektir. Þüphesiz Allah, (gü-
nahlardan) korunanlarý bilmekte-
dir.” (Al-i Ýmran, 113-115)   

“Kitap ehlinden öyleleri var ki, Al-
lah’a inanýrlar, size indirilene ve
kendilerine indirilene inanýrlar;
Allah’a karþý saygýlýdýrlar; Allah’ýn
ayetlerini birkaç paraya satmazlar.
Onlarýn da Rab’leri katýnda ödül-
leri vardýr! Þüphesiz Allah, hesabý
çabuk görendir.”

(Al-i Ýmran, 199)

“Fakat içlerinden ilimde derin-
leþmiþ olanlar ve mü’minler, sana
indiriline ve senden önce indirilene
inanýrlar. O namazý kýlanlar, zekâtý

verenler, Allah’a ve âhiret gününe
inananlar var ya, iþte onlara büyük
bir mükâfat vereceðiz!”

(Nisa, 162)

“Ýnananlar, Yahûdiler, Sâbiiler ve
Hristiyanlar(dan) Allah’a ve âhiret
gününe inanan ve iyi iþler yapan-
lara korku yoktur ve onlar üzülme-
yeceklerdir.” (Maide, 69)

“…Ýnananlara sevgice en yakýnlarý
da ‘biz hrýstiyanlarýz’ diyenleri bu-
lursun. Çünkü onlarýn içlerinde
keþiþler ve rahipler vardýr ve onlar
büyüklük taslamazlar. Elçi’ye
indirilen(Kur’ân)ý dinledikleri za-
man, tanýdýklarý gerçekten dolayý
gözlerinin yaþla dolup taþtýðýný gö-
rürsün. Derler ki: ‘Rabb’imiz, i-
nandýk, bizi þahitlerle beraber yaz!
Biz, Rabb’imizin bizi iyiler arasýna
katmasýný umarken neden Allah’a
ve bize gelen gerçeðe inanmaya-
lým?’
Bu sözlerinden dolayý Allah onla-
ra, altlarýndan ýrmaklar akan, için-
de ebedi kalacaklarý cennetler ver-
di. Güzel davrananlarýn mükâfatý
iþte budur!” (Maide, 82-85)
“Onlar ki yanlarýndaki Tevrat ve
Ýncil’de yazýlý bulduklarý o Elçi’ye,
o ümmi Peygamber’e uyarlar. O ki,
kendilerine iyiliði emreder, kendi-
lerini kötülükten meneder; onlara
güzel þeyleri helâl, çirkin þeyleri
haram kýlar, üzerlerindeki aðýrlýk-
larý, sýrtlarýndaki zincirleri kaldýrýp
atar. O’na inanan, destekleyerek
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O’na saygý gösteren, O’na yardým
eden ve O’nunla beraber indirilen
nura uyanlar, iþte felâha erenler
onlardýr.” (A’raf,157)
“Bundan önce kendilerine Kitap
verdiklerimiz, bu(Kur’â)n’a ina-
nýrlar. Onlara (Kur’ân) okunduðu
zaman ‘ona inandýk, o, Rabb’imiz-
den gelen gerçektir... Zaten biz
ondan önce de müslümanlar idik’
derler. Ýþte onlara, sabretmelerin-
den ötürü mükâfatlarý iki kez veri-
lir; onlar kötülüðü iyilikle savarlar
ve kendilerine verdiðimiz rýzýktan
infak ederler.” (Kasas, 52-54)

Yukarýdaki bu ayetlerde ve
daha birçoðunda kitap ehlinden
bazýlarýnýn gerçekten iman ettik-
leri bildirilmektedir. Ayetler dik-
katlice okunduðunda bu kitap eh-
li kimselerin, yüce Allah’ýn rýzasý-
ný kazanmaya çalýþtýklarý ve Rab’-
lerinin ayetlerine karþý duyarlý ol-
duklarý görülecektir. Müslüman-
larýn, kadýnlarýyla evlenecekleri
ve yemeklerini yiyebilecekleri ki-
tap ehli kimseler bunlardýr, bu bir.

Ýkincisi; Kitap ehli kavramý
Peygamber Hz. Muhammed(as)’-
ýn yaþadýðý dönemde bir taným-
lama ve bir kavramdý. Buradan
hareketle o topluma bu isim ve-
rilmiþti, týpký o gün yaþayan diðer
topluluklarýn baþka baþka isim-
lerle anýldýklarý ve tanýndýklarý gi-
bi. Bugün kitap ehli olabilecek
kimseler olmadýðý gibi, zaten in-

sanlarýn tanýmlamalarý da baþka
isimlerle yapýlmaktadýr. Bugün
yaþayan ve çok az sayýda bulunan
kitap ehlinden kimseler ise, ilk
bölümde tanýmlanan ehli kitaptýr
ve bunlar kâfir ve müþrik kimse-
lerdir. Bugünkü hrýstiyan âlemi
çoðunlukla ateist inkârcýlardýr.

Müslüman Bir Kiþi 
Kimlerle Evlenebilir

Kur’ân-ý Kerim, müslüman-
larýn dünyadaki her davranýþýna,
her iþ ve iliþkilerine çözümler
sunduðu gibi, evlenme konusun-
daki iliþkilerine de çözümler ge-
tirmiþ ve müslümanlarýn bu belir-
lenen kurallar doðrultusunda ha-
reket etmelerini onlardan istemiþ
ve buna uyulmasýný imani bir zo-
runluluk olarak belirtmiþtir.

Kur’ân-ý Kerim müslümanla-
rýn kimlerle evlenebileceklerini
teferruatlý olarak ve apaçýk bir þe-
kilde ortaya koyar. Bu konuda,
belli baþlý ayetlere bakýlacak olur-
sa müslümanýn kimlerle evlene-
bileceði çok açýk bir þekilde gö-
rülür. Bu ayet-i kerimeler:
“Zina eden erkek, zina eden veya
ortak koþan kadýndan baþkasýyla
evlenmez; zinâ eden kadýn da zinâ
eden veya ortak koþan erkekten
baþkasýyla evlenmez. Böyleleriyle
evlenmek mü’minlere haram kýlýn-
mýþtýr.” (Nur, 3)
“Kötü kadýnlar, kötü erkeklere; kö-
tü erkekler kötü kadýnlara; iyi ka-
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dýnlar iyi erkeklere; iyi erkekler de
iyi kadýnlara mahsustur. Bunlar,
onlarýn söyledikleri(çirkin þeyler)-
den uzaktýrlar. Bunlara, (Allah
tarafýndan) baðýþlama ve cömertçe
bir rýzýk vardýr.” (Nur, 26)
“Müþrik kadýnlarla, onlar inanýn-
caya kadar, evlenmeyin. (Müþrik
kadýn) hoþunuza gitse dahi, ina-
nan bir cariye, ortak koþan (hür)
kadýndan iyidir. Müþrik erkekler de
inanýncaya kadar, onlarý (kadýn-
larýnýzla) evlendirmeyin. (Müþrik
erkek) hoþunuza gitse dahi, inanan
bir köle, ortak koþan (hür) adam-
dan iyidir. (Zira) onlar ateþe çaðý-
rýyorlar. Allah ise izniyle cennete ve
maðfirete çaðýrýyor. Ýnsanlara ayet-
lerini açýklýyor ki öðüt alsýnlar.”

(Bakara, 221)
“Ey peygamber, biz, ücretlerini
(mehirlerini) verdiðin eþlerini; Al-
lah’ýn sana ganimet olarak verdið(i
savaþ esir)lerinden elinin altýnda
bulunan(cariye)leri; amcanýn, ha-
lalarýnýn, dayýnýn ve teyzelerinin
seninle beraber göç eden kýzlarýný
sana helâl kaldýk. Bir de kendisini
(mehirsiz olarak) peygambere hibe
eden ve peygamberin de kendisini
almak dilediði inanmýþ kadýný, di-
ðer mü’minlere deðil, sýrf sana
mahsus olmak üzere (helâl kýldýk).
Biz, eþleri ve ellerinin altýnda bulu-
nan(cariye)leri hakkýnda mü’min-
lere yapmalarýný gerekli kýldýðýmýz
þeyi bil(dir)dik. (onlarýn bu husus-

ta ne yapmasý lâzým geldiðini de
daha önce açýkladýk) ki, sana bir
zorluk olmasýn, (sen bir sýkýntýya,
güç bir duruma düþmeyesin). Al-
lah çok baðýþlayan, çok esirgeyen-
dir.” (Ahzab, 50)
“Ey inananlar, mü’min kadýnlar
göç ederek size geldiði zaman, on-
larý imtihan edin. Allah onlarýn
imanlarýný daha iyi bilir. Eðer on-
larýn (gerçekten) inanmýþ olduk-
larýný anlarsanýz, onlarý kâfirlere
geri döndürmeyin. Ne bu(kadý)n-
lar onlara helâldir; ne de onlar
bunlara helâl olurlar. Onlarýn (bu
kadýnlara) harcadýklarý(mehirle-
ri)ni onlara verin. Ücretlerini ken-
dilerine verdiðiniz takdirde bu(ka-
dý)nlarla evlenmenizde sizin için
bir günâh yoktur. Kâfir kadýnlarýn
ismetlerini (nikâh baðlarýný) tut-
mayýn (onlarý salýverin ve kâfirlere
katýlan kadýnlara) harcadýðýnýz
(mehri)i isteyin. Onlar da (size
katýlan kadýnlarýna) harcadýklarý-
ný istesinler. Bu size Allah’ýn hük-
müdür. Aranýzda (böyle) hükme-
diyor. Allah bilendir, hüküm ve
hikmet sahibidir.” 

(Mümtehine, 10)
Yukarýdaki ayetlere bakýldý-

ðýnda müslümanlarýn kimlerle
evlenecekleri açýkça belirtilmiþ-
tir. Buna göre müslümanlar, an-
cak müslümanlarla evlenebilir-
ler; kâfir, müþrik ve zina edenler-
le hiçbir þekilde evlenemezler.

Sizden
Gelenler

Nisan-Eylül
2006  

Sayý: 25-26

KKur’âniur’âni
MücâhedeMücâhede

62

SÝZDEN GELENLER

25.qxp  22.07.2006  00:26  Page 62



Sizden
Gelenler

Nisan-Eylül
2006  
Sayý: 25-26

KKur’âniur’âni
MücâhedeMücâhede

63

SÝZDEN GELENLER

Maide suresi 5. ayetinde belirti-
len husus, kitap ehlinden ancak
yüce Allah’a, bize indirilen Kur’-
ân’a iman edenleriyle evlenilebi-
lir ki bunlar, aþaðýdaki ayetlerde
bildirildiði gibi olanlarýdýr.
“Ama hepsi bir deðildir. Kitap ehli
içinde, gece saatlerinde ayakta du-
rup Allah’ýn ayetlerini okuyarak
secdeye kapanan bir topluluk da
vardýr.  Onlar, Allah’a ve âhiret gü-
nüne inanýrlar, iyiliði emreder, kö-
tülükten menederler; hayýr iþlerine
koþarlar. Ýþte onlar iyilerdendir.  Ya-
pacaklarý hiçbir iyilik inkâr edil-
meyecektir. Þüphesiz Allah, (gü-
nahlardan) korunanlarý bilmekte-
dir.  (Al-i Ýmran, 113-115)   
“Kitap ehlinden öyleleri var ki,
Allah’a inanýrlar, size indirilene ve
kendilerine indirilene inanýrlar;
Allah’a karþý saygýlýdýrlar; Allah’ýn
ayetlerini birkaç paraya satmazlar.
Onlarýn da Rableri katýnda ödül-
leri vardýr! Þüphesiz Allah, hesabý
çabuk görendir.”

(Al-i Ýmran, 199)

Bugünkü kitap ehli zannedi-
len batýlý kadýn ya da erkekler,
yukarýda da ifade edildiði üzere,
ya ateisttirler, ya da en azýndan
Hz. Ýsa(as)’ýn Allah’ýn oðlu ol-
duðu düþüncesindedirler ki bun-
lar, müþrik kimselerdir. Kur’ân
da zaten müþriklerle evlenmeyi
yasaklamaktadýr. Maide suresi, 5.
ayetinde sözü edilen ehli kitap

kadýnlarýna bakýldýðýnda bun-
larýn iman eden kadýnlar olduk-
larý görülecektir ki, ilgili ayetin
sonunda “kim inanmayý kabul et-
mezse, onun ameli boþa çýkmýþtýr ve
o, âhirette kaybedenlerdendir” ifa-
desiyle belirtilmiþtir. Þayet bu-
günkü mantýkla anlaþýldýðý gibi
hareket edilirse, kitap ehlinin ye-
meklerinin de yenmesi gerekir ki,
bu yemeklerin içerisinde domuz
eti de vardýr.
“Bugün size iyi ve temiz þeyler helâl
kýlýndý. Kendilerine Kitap verilen-
lerin yemeði, size helâl, sizin yeme-
ðiniz de onlara helâldir. Ýnanan,
namuslu, hür kadýnlar ve sizden
önce kendilerine Kitap verilenler-
den namuslu hür kadýnlar -zina
etmeksizin, gizli dost tutmaksýzýn,
namuslu bir biçimde (evlenmek ü-
zere) mehirlerini verdiðiniz takdir-
de- size helâldir. Kim inanmayý ka-
bul etmezse, onun ameli boþa çýk-
mýþtýr ve o, âhirette kaybedenler-
dendir.” (Maide, 5)

Kitap ehlinden kimselerle ev-
lenilmesi hususu yukarýda belir-
tildiði gibidir. Sorunuzun ikinci
kýsmýnda deðindiðiniz konuya
gelince. Diyorsunuz ki, “bir müs-
lüman,  evli ise evde cariyeye ne ge-
rek, hem hanýmý var hem de istedi-
ðinde gidip cariye ile zina mý yapý-
lýyordu. Eðer böyle deðil ise, müslü-
man cariye sadece evde evin haný-
mýna yardýmcý olan mýydý? Bugün-
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kü tabirle hizmetçi mi idi? Neden
kadýn ve cariye ayrýmý Ýslâmiyet
geldiði halde ayýrýmlýðý yapýlýyor?”
Sorunuza cevap vermeden önce
ilgili ayeti yeniden ve tekrar tek-
rar okuyacak olursak, ayetin sizin
anladýðýnýz gibi olmadýðý anlaþý-
lacaktýr.
“Müþrik kadýnlarla, onlar inanýn-
caya kadar, evlenmeyin. (Müþrik
kadýn) hoþunuza gitse dahi, ina-
nan bir cariye, ortak koþan (hür)
kadýndan iyidir. Müþrik erkekler de
inanýncaya kadar, onlarý (kadýnla-
rýnýzla) evlendirmeyin. (Müþrik er-
kek) hoþunuza gitse dahi, inanan
bir köle, ortak koþan (hür) adam-
dan iyidir. (Zira) onlar ateþe çaðýrý-
yorlar. Allah ise izniyle cennete ve
maðfirete çaðýrýyor. Ýnsanlara ayet-
lerini açýklýyor ki öðüt alsýnlar.”

(Bakara, 221)
Burada görebildiðim kadarý

ile Bakara, 221. ayetini yeterince
anlamadan, yanlýþ deðerlendiri-
yorsunuz. Çünkü ayette, “cariye-
leriniz ile yetinin”, ya da “cariyele-

riniz ile iliþkiye girin” diye bir ifa-
de kullanýlmýyor, ayette “inanan
bir cariye, ortak koþan (hür) kadýn-
dan iyidir” ifadesi kullanýlmak-
tadýr ve konu bunlarla evlenilme-
si hususudur. Ýkincisi, “eþiniz üs-
tüne bir kadýn daha alýn” demiyor;
bekâr olan müslüman birisinin
müslüman birisi ile evlenilmesini
tavsiye etmektedir. Ancak bu
kimsenin müslüman olmasý þartý
getiriliyor.

Cariyelik konusu ise, o gün
yapýlan savaþlarda esir alýnan
kadýnlara “cariye”, erkeklere ise
“köle” adý veriliyordu. Bu taným-
lama, yalnýz müslümanlarca de-
ðil, o gün yaþayan tüm toplumlar-
ca yapýlýyordu. Müslüman olan
cariye ya da köleler, özgürlükleri-
ne kavuþturuluyordu. Ancak geç-
miþlerinde cariyelik ve kölelik ol-
duðu için, müslüman olmuþ olsa-
lar bile, halk arasýnda eski tamýn-
lamalarý ile biliniyorlardý. Konu
bundan ibarettir.

Bilgi ilaç gibidir; 
doðru alýndýðnda insaný huzur ve mutluluða ulaþtýrýr,

yanlýþ alýndýðýnda ise insaný felâkete sürükler. 
Kur’âni Mücâhede sizi 

doðrularýn kaynaðý Kur’ân’a ulaþtýrýr.
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