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İnsanlık tarihi bo yunca sürdü -
rülen mücadelenin en önemli ve
öncelikli konusu, hiç kuşkusuzdur
ki, Tev hid inancının ortaya ko nul -
ması olmuştur. Çünkü Tevhid ko -
nusu anlaşılmadan ne yüce Allah’a
gereği gibi iman edilir, ne de ya -
pılan ameller yüce Allah (cc) in -
dinde ka bul edilir. İşte bu nedenle
yüce Allah (cc) insanlık tarihi bo -
yunca gönderdiği elçilerini Tevhidi
esasların duyurulması için gö rev -
lendirmiştir.

“Andolsun biz, her millet için -
de: ‘Allah’a kulluk edin, tağuttan
kaçının’ diye bir elçi gönderdik.
Onlardan kimine Allah hidayet etti,
onlardan kimine de sapıklık gerekli
oldu. İşte yeryüzünde gezin de ba -
kın, yalanlayanların sonu nasıl ol-
muş!” (Nahl, 36)

Tevhid inancının temel esası,
yüce Allah’tan başka yüceltilerek
sevi len, saygı gösterilen, değer ver-
ilen, korkulan, sığınılan, emir ve ya -
saklarına uyulan bütün kişi, grup,
kurum ve beşeri sistemleri reddet-
mek, hayatın her safhasında yal -
nızca yü ce Allah’ı tek ilah, Rab ve
Melik e dinmektir. 

Yüce Allah (cc), iman edecek

kişi lerden yalnızca kendisinin ilah,
Rab ve Melik edinilmesini ve ken-
disi dışındaki tüm ilahların, otorite
ve idarecilerin reddedilmesini iste-
mektedir. 

“Dinde zorlama yoktur. Doğ -
ruluk, sapıklıktan seçilip belli ol-
muştur. Kim tağutu reddedip Al-
lah’a iman ederse, muhakkak ki o,
kopmayan, sağlam bir kulpa ya -
pışmıştır. Allah işitendir, bilen dir.”
(Bakara, 256)

Yüce Allah’ın hükmünü bırakıp
insanların hayatları üzerine hüküm
koyanlar, Rab’leri yüce Allah’a is -
yan edip azan ve ilahlık taslayan
kimselerdir. Rab’lerine tuğyan edip
tağutlaşan bu kimseleri reddet -
mek, Kelime-i Tevhide iman etme -
nin ilk ve en esaslı temelidir. 

Tağut reddedilmeden İslâm a -
dına söylenip yapılan her söz ve fiil,
yüce Allah (cc) indinde hiçbir de ğe -
ri bulunmayan, sahibine sorumlu-
luk getiren boş ve anlamsız söz ve fi-
illerdir. Çünkü Tevhidi esaslara i-
man, öncelikle yüce Allah’ı birle -
meyi esas alır.

Tevhidi esaslara iman etmek,
yüce Allah’ı tek İlah, Rab ve Melik
edinmek, en fazla O’nu sevmek,
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O’ndan korkmak, rızkın O’nun
tarafından verildiğine kesin inan-
mak ve hayatın her safhasında yüce
Allah’ın indirdiği esaslara göre
hare ket etmektir. Yüce Allah’a karşı
duyulan sevgi ve korkunun yanında
kalpte başka sevgi ve korkuya  yer
vermek, O’nun indirdiği ilahi e-
saslara indi ya da beşeri duygular
ve kurallar eklemek, Tevhidi esas -
ları bozmaktır.

“İnsanlardan kimi, Allah’tan
başka eşler
tutar, Allah’ı
sever gibi on-
ları severler. İ-
nananlar ise
en çok Allah’ı
severler. Zul -
m e d e n l e r ,
a za bı gör -
dükleri za -
man bütün
kuv vetin Al -
lah’a ait ol du -
ğunu ve Allah’ın a zabının çetin ol -
duğunu anlayacaklarını keşke bil -
selerdi!” (Bakara, 165)

“Allah kuluna kâfi değil mi?
Seni O’ndan başkalarıyla korku-
tuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık
onu yola getiren olmaz.” (Zümer,
36)

Tevhidi esaslara iman eden bir
kim se, düşünce, söz ve davra nış la -
rını iman ettiği esaslara göre dü -
zenlemekle mükelleftir ve hiçbir şe -

kilde bu esaslara indi ya da beşeri
hiçbir düşünce katamaz. İman edi -
len Tevhidi esaslara indi ya da beşe -
ri bir düşünce katan bir kimse, Tev -
hid inancını zedeler ve şirke düşer.

Tevhidi esaslar, yalnızca yüce
Allah’ı razı etmeyi esas alır ve bütün
hassasiyetin bu konuya hasredil -
mesini ister. Tevhidi esaslara iman
eden bir kimse, bireysel ve toplum-
sal davranış ve ilişkilerini ve yüce Al-
lah’a karşı kulluk sorumluluk ve gö -

revlerini bu e -
saslara göre
dü zenler. 

Tevhidi e-
saslar, iman e-
den Müslüman
birey için temel
esastır. Mü s lü -
man bi rey, bü -
tün düşünce,
söz ve ilişkilerini
bu esasa göre
dü zenler. Bu e -

saslar, Müslüman birey ler için ha -
yatın gerçek anlamı ve yol gösterici
kılavuzudur; kişiler ara sındaki iliş -
kiler, hatır, arkadaşlık, saygı, sevgi
ve korku bu esaslara göre şekillenir.

Tarihsel süreçte Tevhidi esas la -
ra iman eden kimseler, bütün sa mi -
miyet ve hassasiyetleriyle her dü -
şünce, söz ve davranışlarını iman
ettikleri esaslara göre düzenle miş -
lerdir. Bu nedenle bu kimseler, en
yakınlarından, anne babalarından

Yüce Allah’a karşı duyulan
sevgi, korkunun yanında
kalbinde başka sevgi ve
korkuya  yer vermek, O’nun
indirdiği ilahi esaslara indi
ya da beşeri duygular ve
kurallar eklemek, Tevhidi
esas ları bozmaktır.
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ve idaresi altında yaşamak zorun-
da bulundukları beşeri sistemler-
den gelen ve iman ettikleri esaslara
aykırı olan her türlü düşünce, söz ve
davranışları reddetmişler, iman et-
tikleri Tevhidi esaslardan zerre ka -
dar taviz vermemişlerdir. Bu has -
sasiyet, her dönem iman eden le rin -
de varol du ğu gibi günümüzde Tev -
hidi esas lara iman edenlerde de
bulunması imani bir gerekliktir.

Tevhidi esaslara olan iman ve
sa dakat uğruna
insanlar, en ya -
kınları ve idaresi
altında yaşa-
mak durumun-
da bulundukları
beşeri zorba sis -
temler tara fın -
dan zulme uğ -
ra mışlar, baskı
ve işkenceye
maruz kalmış -
lardır. Birçok
kim se, iman ettikleri Tevhidi esaslar
uğruna şehid olmuş, birçoğu da
yer lerini ve yurtlarını terk etmek
zorunda kalmış lardır. Nitekim yüce
Allah (cc), bu konuda iman eden-
leri uyararak onları, iman ettikleri
esaslar konu sunda samimiyete ve
sadakate da vet etmektedir.

“Yoksa siz, sizden önce geçen-
lerin durumu başınıza gelmeden
cennete gireceğinizi mi sandınız?
Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı do -
kunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, ni-

hayet peygamber ve onunla birlikte
inananlar: ‘Allah’ın yardımı ne za-
man?’ diyecek olmuşlardı. İyi bilin
ki, Allah’ın yardımı yakındır.” (Ba -
kara, 214)

Tevhidi esaslara iman ettikleri-
ni iddia ettikleri halde, yaşantılarını
ve diğer insanlarla olan ilişkilerini i-
man ettiklerini söyledikleri esaslara
göre düzenlemeyenlerin iman iddi-
aları, kuru bir iddiadan öte bir
anlam ifade etmez. 

Tevhidi e -
saslara i man
etmek, bir ya -
şam tar zıdır;
bu ya şam tar -
zına en küçük
bir katkı, Tev -
hidi bozar ve
kişiyi şirke ve
küfre sokar.
Bu ne denle
Tevhidi esas -
lara iman e-

den bir kimse, hayatının her saf -
hasını, di ğer insanlarla olan iliş -
kilerini, ar kadaşlık ve dostlukla rını,
yüce Allah’a karşı sorumluluk ve
kulluk gö revlerini iman ettiği e-
saslara göre belirler.

Asr-ı Saadeti vücuda getiren
Müslümanların, Tevhidi esaslara i-
man ettikleri ilk dönemlerine ba kıl -
dığında onların, iman ettikleri e -
saslar uğruna gerektiğinde en ya -
kın arkadaşlarına, ebeveynlerine
eş ve çocuklarına karşı tavır aldık-

Tevhidi esas lara iman eden
bir kimse, hayatının her saf -
hasını, di ğer insanlarla o lan
iliş kilerini, ar kadaşlık ve
dostlukla rını, yüce Allah’a
karşı sorumluluk ve kulluk
gö revlerini iman ettiği e-
saslara göre belirler.
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ları görülür. Bugün aynı esaslara i-
man ettiklerini söyleyen kişilerin, ilk
dönem Müslümanlarının onurlu
tavırlarını sergilememeleri, bunla -
rın Tevhidi esaslara karşı sami mi -
yetsizliklerinin bir göstergesinden
başka bir şey değildir.

Yüce Allah’a, Kur’ani esaslara
uygun bir şekilde iman ettiğimiz
günden bugüne kadar en önemli
önceliğimiz, Risalet tarihinde de
görüldüğü üzere, Tevhidi esasları
duyurmak ve insanları öncelikli o-
larak bu esaslara iman etmeye ça -
ğırmak olmuştur. 

Bugüne kadar karşılaştığımız
bütün baskı ve zulümlere rağmen,
Tevhidi esaslara çağrımızdan zerre
kadar taviz vermedik, vermeyece -
ğiz de inşaAllah. Çünkü bu çağrı -
mız, bizim iman esasımızın temeli
ve olmazsa olmazıdır. Bu nedenle
bütün söz, yazı, dergi ve kitapları -
mızda Tevhidi esasları önceledik ve
ilişkilerimizi bu esaslar doğrultu -
sunda belirledik, yüce Rabb’imizin
izni ve yardımı ile bundan böyle de
belirlemeye devam edeceğiz de.

Belirli bazı nedenlerle bir süre -
dir ara verdiğimiz dergi yayınımıza
yeniden başlıyor ve yüce Allah’ın
izin verdiği sürece de yayınımızı
sürdüreceğiz inşaAllah. Yayınımızı
sürdüreceğiz ki, Hak ve batıl taraf -
tarları saflarını belirlesin, yüce Al-
lah’ı ilah edinenlerle hevalarını,
mallarını, beşeri zulüm sistemlerini

ilah edinenler net olarak ortaya çık-
sın.

Yayınımızı sürdüreceğiz ki, Tev -
hidi esasları açık bir şekilde ortaya
koyanlarla bu gerçekleri bulandır-
maya çalışan Samiri soylu belam-
ların safları ayrılsın, yüce Allah’ı razı
etmek isteyenler ile beşeri tağuti sis-
temleri razı etmeyi yaşamlarının
gayesi edinenler net olarak bilinsin.

Tevhidi esasları yayınlamaya
devam edeceğiz ki, üç kuruşluk çı -
karları için Hakkı batıla karıştırıp
gerçekleri gizleyen belamların kirli
yüzleri ortaya çıksın, yalancı olduk-
ları herkes tarafından bilinsin, gü -
nümüzde, insanlara Kur’an’ı açık-
ladıklarını iddia ettikleri halde ken -
dileri Kur’an’a aykırı hareket eden
belamların maskeleri düşsün, ne
derece Allah ve İslâm düşmanı ol -
dukları ortaya çıksın. 

Bu sayımızda, İslâm düşmanı
Kemalist zorbalığın kurduğu ve
varlığını İslâm’ı bozmaya adayan
Diyanet şebekesinin gayri İslâmi bir
teşkilat olduğu üzerinde duracak,
bu teşkilatın ve kiralık ajanlarının İs-
lâmi esasları, aldıkları üç kuruşluk
çıkarları için nasıl bozduklarını or-
taya koyacağız inşâAllah.
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slâm, insanlar arasında
dünya hayatında varolan
adabı muaşeret kuralları

da dâhil, tüm siyasi, hukuki, ticari,
sosyal ve toplumsal ilişkilerini dü -
zenleyen bir din ve sistemdir. İslâm
dinine iman eden bir kimse, İs-
lâm’ın bütün hükümlerini kabul et-
mek hayatını, diğer insanlarla olan
ilişkilerini ve Rabb’ine karşı kulluk
görev ve sorumluluğunu bu hü -
kümlere göre düzenlemek zorun-
dadır.

İslâm’ın, insanların dünya ha -
yatlarını düzenleyen bir din, bir sis-
tem olduğunu bilen İslâm düşman-
ları, özellikle de Kemalist sistem, İs-
lâm dinini yeryüzünden kaldırmak
ve inanan insanları dinsiz birer ate -
ist yapmak için çeşitli yollara baş -
vurdular, ancak bu çabalarında
başarılı olamadılar. 

İslâm’ın bir hayat nizamı oldu -
ğunu itiraf eden Kemalist zorba -
lığın koruyucuları, bu gerçeği, za-
man zaman açık bir şekilde dile ge-
tirmektedirler. Kemalist zorbalığın
akıl hocalarından Prof. Mümtaz

Soysal, ““110000  ssoorruuddaa  AAnnaayyaassaannıınn
AAnnllaammıı””adlı kitabında, İslâm’ın bir
hayat nizamı olduğunu şu ifadeleri
ile açıklamaktadır.

““İİssllââmm  ddiinnii,,  ddiinn  iillee  ddeevvlleett  iişşlleerriinnii
aayyıırrmmaakk  şşööyyllee  dduurrssuunn,,  bbuunnllaarrddaa
ttaamm  bbiirr  kkaayynnaaşşmmaa  ggeettiirriiyyoorr..  DDiinn,,  iinn--
ssaannllaarrıınn  iiçç  ddüünnyyaallaarrıı  kkaaddaarr,,  ddeevvlleett
kkoonnuussuunnddaakkii  ddaavvrraannıışşllaarrıı  ddaa  kkuurraall--
llaarraa  bbaağğllaammaakk  aammaaccıınnıı  ggüüttmmeekkttee--
ddiirr..  BBuu  aallaannddaa  llaaiikklleeşşmmeeyyee  ddooğğrruu
aattııllaann  hheerr  aaddıımm,,  eenniinnddee  ssoonnuunnddaa
ddiinniinn  kkeennddiissii  iillee  ççaattıışşmmaayyaa  kkaaddaarr
vvaarrııyyoorr..”” (Prof. Mümtaz Soysal,
100 soruda Anayasanın Anlamı,
sh. 172)

Kemalist sistem, İslâm ile çatış-
mayı göze alamadı, çünkü akıbe-
tinin ne olacağını çok iyi biliyordu.
İslâm ile karşı karşıya gelmeyi göze
alamayan inkârcı zorba sistem, da-
ha sinsi metotlarla İslâm’ın sosyal
hayata yönelik hükümlerini hayat-
tan kaldırıp vicdanlara hapsetmek
için Diyanet işleri başkanlığı adı al-
tında bir teşkilat kurdu. Prof. Müm-
taz Soysal, bu teşkilatın görevinin
ne olduğunu şu satırları ile ortaya

inkâr ı  far z ,  i taat  inkâr ı  far z ,  i taat  
edi lmes i  küfür  o lanedi lmes i  küfür  o lan
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koymaktadır.
““BBuu  ddaa,,  ddiinniinn  ttoopplluumm  iişşllee  rriinn  --

ddeenn,,  ttoopplluummssaall  ggöörreevvlleerriinnddeenn  ssııyy  --
rrııllııpp  ‘‘vviiccddaannllaarraa  iittiillmmeessii’’,,  kkiişşiilleerriinn  iiçç
ddüünnyyaallaarrıınnddaann  ddıışşaarrııyyaa  ttaaşşmmaayyaann
bbiirr  iinnaannççllaarr  bbüüttüünnüü  ssaayyııllaabbiillmmeessii..
BBuu,,  aayynnıı  zzaammaannddaa,,  ddüünnyyaa  iişşlleerriiyyllee
yyaakkıınnddaann  iillggiillii  oollaann  MMüüssllüümmaannllıığğıınn
kkeennddii  iiççiinnddee  ddee  bbiirr  rreeffoorrmmaa  ggiirriişş  --
mmeekk  ddeemmeekk..  BBiirr  bbaakkıımmaa,,  AAttaa  ttüürrkk’’  --
üünn  uuyygguullaammaakk  iisstteeddiiğğii  llaaiikklliikk    ppoolliittii  --
kkaassıı,,  ddiinnii,,  ‘‘ttoopplluummssaall’’  oollmmaakkttaann  ççıı  --
kkaarrııpp  ‘‘kkiişşiisseell’’lleeşşttiirriirrkkeenn,,  MMüüssllüü--
mmaannllıığğıınn  tteemmeekk  nniitteelliikklleerriinnddeenn  bbiirrii  --
nnee  ddee  ddookkuunnmmuuşş  oolluuyyoorrdduu..  LLaaiikk
ddeevvlleett,,  yyaallnnıızz  mmeezz  hheepplleerr  aarraassıınnddaa
aayyıırrıımm  ggüüttmmeeyyeenn,,  rreessmmii  bbiirr  ddiinnii  ooll--
mmaayyaann,,  ddiinnsseell  kkuurraallllaarrllaa  iişş  ggöörr  --
mmeeyyeenn  bbiirr  ddeevvlleett  oollmmaakkllaa  kkaallmmaa--
mmaallıı,,  aayynnıı  zzaammaannddaa  ddiinniinn  vviiccddaann--
llaarraa  iittiillmmeessii  iiççiinn  ggeerreekkllii  tteeddbbiirrlleerrii  ddee
aallaabbiilleenn  ddeevvlleett  oollmmaa  llııyyddıı..”” (Müm-
taz Soysal, a.g.e. sh. 171)

Laiklik: Fransa’da Hrıstiyanlığı,
halk üzerinde bir baskı aracı olarak
kullanan Kral ve kilisenin zulüm ve
sömürüsünden bıkan Fransız düşü -
nürlerinin, ortaya attıkları iddia la -
rının tanımı olan laiklik kavramı, di-
ni hayattan fertten ve toplumdan u -
zaklaştırma düşüncesidir.

Türkiye’de laiklik; İslâm’ın ve
Hrıstiyanlığın birbirinden çok farklı
birer din olduğunu bilmeyen ya da
bildikleri halde efendilerini mem-
nun etmek adına, aynı olduğunu
ka bul eden Emperyalizmin yerli iş -

birlikçisi M. Kemal ve yandaşlarının
Türkiye’de, İslâm’ı sosyal hayattan
kaldırmak adına dayattıkları bir
zorbalıktan başka bir şey değildir.

Laik, ateist, dinsiz Kemalist sis-
tem, dinin sosyal ve toplumsan ha -
yattan kaldırılıp vicdanlara itilmesi
görevini en iyi şekilde yapacak olan
Diyanet şebekesini kurdu. Bu şe-
bekenin, laik sistem içindeki yerinin
ve görevlerinin ne olduğunu da
yine Soysal, şöyle ifade etmektedir.

Laik, ateist, dinsiz Kemalist sis-
tem, dinin sosyal ve toplumsan ha -
yattan kaldırılıp vicdanlara itilmesi
görevini en iyi şekilde yapacak Di -
yanet şebekesini kurdu. Bu şebe ke -
nin, laik sistem içindeki yerinin ve
görevlerinin ne olduğunu da yine
Soysal, şöyle ifade etmektedir.

““LLaaiikk  ddeevvlleettttee  ‘‘DDiiyyaanneett  İİşşlleerrii
BBaaşşkkaannllıığğıı’’nnıınn  ggeenneell  iiddaarree  iiççiinnddee
yyeerr  aallmmaassıı,,  TTüürrkk  ddeevvrriimmiinniinn  öözzeelllliikk--
lleerriinnee  uuyygguunn  bbiirr  llaaiikklliiğğiinn,,  yyaannii  ddiinnii
ttoopplluumm  iişşlleerriinnddeenn  kkiişşiisseell  vviiccddaannllaarraa
iitteebbiillmmee  iişşiinniinn  ddaahhaa  ssaağğllaamm  vvee
eemmiinn  yyoollllaarrddaann  ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmeessii
ddıışşıınnddaa  hheerrhhaannggii  bbiirr  aannllaamm  ttaaşşııyyaa--
mmaazz..”” (Mümtaz Soysal, a.g.e. sh.
174)

Kemalistler, hiçbir şeyden çe -
kinmeden, pervasız bir şekilde İs-
lâm dini üzerinde oynadıkları oyu -
nu ifade etmekte ve Diyanet şe be -
kesi nin hangi amaçla kurulduğunu
a çıklamaktadırlar. Kurulan bu şe-
bekenin görevi, İslâm’ın sosyal ve

Diyanet
Şebekesi

Ekim-Kasım
Aralık 2011

Sayý: 29

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

66

KUR’ÂN’A DÂVET



toplumsan kurallarını gizlemek, İs-
lâm’ı, yaşamsal hayattan uzaklaş tı -
rarak tıpkı Hrıstiyanlık ve diğer batıl
dinler gibi ruhbanlık dini haline ge-
tirip vicdanlara hapsetmektir. 

İslâm düşmanı Kemalist sis-
tem, kurduğu Diyanet şebekesini
oldukça önemsemiş ve Genel Kur-
may Başkanlığı gibi ““bbaaşşkkaannllııkk”” o-
larak isimlendirmiştir. Genel Kur-
may Başkanlığı, fiziki baskı ve zor-
balıkla insanları sindirirken, Di -
yanet şebekesi
de insanların di-
ni duygularını
istismar etmiş ve
İslâm’ı, her türlü
yalan ve sah te -
kârlıkla vic dan -
lara hap set  me -
ye ve ruhbanlık
dini haline ge tir -
meye çalış mıştır.

Ateist, laik
sistem, Diyanet
şebekesini yalnızca konum olarak
değil, yapacağı işler için de olduk -
ça önemsemiş ve bütçesinden her
yıl düzenli olarak ve laik sistemin
birçok önemli bakanlıklarının büt -
çelerinin 10-15 katı kadar parayı,
bu şebekenin işleyeceği dini ci na -
yetleri (İslâm’ı vicdanlara hap set -
me görevi) karşılığında rüşvet o-
larak vermektedir.

Kemalist zorba sistem, pro-
tokolde Tapu Kadastro Müdürlüğü

kadar bir yere sahip olan Diyanet
şebekesine bütçesinden, sistemin
çok önemli altı bakanlığının top -
lam bütçesinden çok daha fazla bir
para ayırmaktadır. Ayrıca yıl or-
tasındaki ek ödemeler ve bu şe-
bekenin kurduğu Diyanet vakfının
gelirinin de eklenmesi ile bir mü -
dürlük seviyesindeki Diyanet şe-
bekesinin bütçesi, devlet içinde
dev let bütçesi haline gel mektedir.

Diyanet şebekesi, laik
sistemden ve
çeşitli sah te -
k â r l ı k l a r l a
halktan top -
ladığı para -
larla müftüler,
vaizler ve na -
maz me mur -
ları ile bun-
ların laik ve
ateist sistemin
ta lep le r ine
uygun çalışıp

ça lışmadıklarını kontrol edecek
mü fettişler kiralamıştır. Bu kiralık a-
janlar, Diyanet şebekesinden,
maaş adı altında aldıkları rüşvet
niteliğindeki paralar nedeniyle
görevlerini gereği gibi yapmışlar ve
İslâm’ın siyasal ve toplumsal
hükümlerini gizleyerek İslâm’ı hay-
attan uzaklaştırmışlardır.

DDiiyyaanneett  ŞŞeebbeekkeessiinniinn  BBaaşşıınnddaakkii
BBaaşşkkaannllaarr::

Ateist laik Kemalist sistem ta ra -

Kemalist zorba sistem, pro -
tokolde Tapu Kadastro Mü -
dürlüğü kadar bir yere sahip
olan Diyanet şebe kesine büt -
çesinden, sistemin çok önem-
li altı bakanlığının toplam
bütçesinden çok daha fazla
bir para ayırmaktadır. 
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fından kurulan Diyanet şebe kesi -
nin başına, sürekli olarak, İslâm’ın
bir hayat nizamı, bir devlet sistemi
olmadığını söyleyen, ateist Kema -
list sisteme iman eden ve zorba sis -
teme, İslâmi gerçekleri giz le yece -
ğine dair güvence veren ki şiler ge-
tirilmiştir. Diyanet şebekesinin başı-
na getirilen bu kişiler, görevlerini
laik ateist sistemin emirlerine göre
yerine getirmişlerdir. İslâm düş-
manı bu başkanların hepsi aynı
olmakla beraber bunlardan bir ka -
çının söylediklerine bakıldığında
bunların, nasıl bir kişiliğe sahip ol -
dukları ve İslâm’dan çok ateist Ke-
malist sisteme iman ettikleri görüle-
cektir.

TTaayyyyaarr  AAllttııkkuullaaçç, göreve getiril -
diği zaman, görevini Atatürk ilke ve
inkılâpları doğrultusunda yerine
getireceğini söylemiştir. 

SSaaiitt  YYaazzııccııooğğlluu, kendisinin
cunta yönetimi tarafından Diyanet
şebekesi başına getirildiğini, cun-
tadan övgü ile söz ederek, yüzü kı -
zarmadan açıklamıştır.

Diyanet şebekesinin başına
getirilen başkanların hepsi birbi ri -
nin benzeri ve ateist sisteme iman e-
den, laik sistemin İslâm’ı hayattan
kal dırmasını can u gönülden des -
tek le yen, İslâm’a iman etmeyen ki -
şi lerdir. Bunlardan biri de eski baş -
kanlardan AAhhmmeett  HHaammddii  AAkksseekkii
adlı kişidir. Bu kişi, sistemin İslâm
dini üzerinde oynadığı oyunu can u

gönülden kabul etmiş ve yazdığı ki-
taplarda, bunu ifade etmekten çe -
kinmemiştir. 

Akseki, yazdığı kitaplarda, İs -
lâm’dan ve İslâm’ın siyasi görü -
şünde ne kadar gafil olduğunu, ce-
haletini gizlemeden ortaya koya-
bilmiştir. Aşağıya alınan yazı, Akse-
ki adlı kişinin cehaletinin ve aldığı
maaş karşılığında gerçekleri nasıl
gizlediğinin apaçık bir gösterge-
sidir.

““DDiinn,,  bbiirr  ddeevvlleett  iişşii  ddeeğğiill,,  bbiirr  vviicc--
ddaann  iişşiiddiirr..  NNeerreeddee  ddeevvlleett,,  ffeerrttlleerriinn
ddiinn  iişşlleerriiyyllee  mmeeşşgguull  oollmmuuşş  vvee  bbuunnuu
nniizzaammllaammaayyaa  kkaallkkmmıışş  iissee  oorraaddaa  bbiirr
hhuuzzuurrssuuzzlluukk  bbaaşşllaammıışşttıırr..  ÇÇüünnkküü  ööyy  --
llee  yyeerrlleerrddee  zzaammaannllaa  ddiinn  ssiiyyaasseettee  vvee
nneettiiccee  iittiibbaarrııyyllaa  ddee  şşaahhssii  mmeennffaaaattee
aalleett  eeddiillmmiişş,,  ttaaaassssuupp  hhaakkiimm  oollmmuuşş,,
İİssllââmm  ddiinniinniinn  vvaassııffllaarrıınnddaann  bbiirrii  oollaann
şşeeffkkaatt  vvee  mmüüssaammaahhaa  oorrttaaddaann  ssiillii  --
nneerreekk  yyeerriinnii  zzuullüümm  vvee  cceebbeerrrruuttaa  bbıı  --
rraakkmmıışşttıırr..””(Akseki, İslâm Fıtri, Tabii
ve Umumi bir dindir, C.1,Sh.576) 

Bu satırları yazan Akseki adlı
şahıs, öncelikle kendisini o göreve
getiren laik ateist sistemin, dini a te -
ist felsefesine göre nasıl düzenle -
diğini, ya bilmeyecek kadar cahil
ya da gerçekleri bilerek çarpıtan,
Hakkı batıla bulayıp gerçekleri ört-
bas eden, Samiri soylu yalancı bir
belamdır.

İkincisi Akseki, yazdıklarıyla
Rasulullah (as)’ın aynı zamanda bir
siyaset ve devlet adamı olduğun-
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dan habersiz ve Hulefa-i Raşidin
hayatlarından ve devlet yönetim-
lerinden ne kadar gafil olduğunu
ortaya koyan bir düzenbaz ve ca -
hildir. 

İslâm’ın, şefkat ve müsamaha
yönünü bilen Akseki’nin, İslâm’ın
devlet yönünü ve İslâmi esasların
sosyal ve toplumsan hükümlerini
bilmemesi düşünülemez. Burada
yapılan düzenbazlık, alınan maaş
ve verilen ma kam uğruna İs lâmi
gerçekle rin gi-
zlenmesinden
ve bile bile
Hakkın batıla
bulaştırılmasın-
dan başka bir
şey değildir.

Laik Kema -
list sistem, kendi
ateist felsefesi -
ne uygun ha re -
ket eden Di ya -
net şebekesinin
baş kanlarını ve hizmette kusur et -
me yen müftü, vaiz ve namaz me -
mur larını, tıpkı Fir’avn’ın, Hz. Musa
(as)’ın getirdiği gerçekleri saptır-
maları karşılığında sihirbazları mü -
kâfatlandıracağını vaat etmesi gi -
bi, mükâfatlandırmış, onların bir -
çoğunu daha sonra milletvekili
seçtirerek ödüllendirmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere laik
ateist Kemalist sistem, kendi küfür
fel sefesine göre dü şünen kişile ri,

diyanet şebe kesinin başına getir-
miş bunlar ve bunların kiraladıkları
müftü, vaiz ve namaz memurları
vasıtasıyla İslâmi esas ların
toplumsal ve sosyal hü küm lerini gi-
zletmiş, İslâm’ı ruhban bir hale
dönüştü re rek bu vicdansızlar eliyle
vicdanlara hapsettirmiştir. Ki-
ralanan bu ajanlar da, aldıkları
ücretin hakkını vererek, hakkı ba tı -
la bulandırmış ve gerçekleri gizle -
ye rek İslâm’ın toplumsal ve sosyal

hü kümlerini
giz lemiş ler -
dir. 

MM üü ff tt üü ,,
VVaaiizz  vvee  NNaa  --
mmaazz  MMee  mmuurr  --
ll aa rr ıı nn ıı nn
DDuurruummuu::

D i yane t
ş e b e k e s i ,
k e n  d i s i n e
yükletilen dini
v i cdan la ra

hap setme görevini, la ikliğin e-
saslarına ve ateist prensiplerine uy-
gun bir şekilde yerine getirmiş ve
halen de hiç aksatmadan ye rine
getirmektedir. Bu nedenle bu
şebeke, İslâmi esaslardan bir ço -
ğunu örtbas etmiş, gizlemiş, bir -
çoğunu da asıl anlamlarından sap-
tırmıştır. Kısacası bu şebeke, kira lık
ajanları ile İslâmi esas ları katlet -
miş tir. Bu nedenle bu şebeke, Diya -
net değil, cinayet şebe kesidir.

Bu şebeke, İslâmi esaslardan
bir ço ğunu örtbas etmiş, giz le -
miş, bir çoğunu da asıl anlam -
larından saptırmıştır. Kı sacası
bu şebeke, kiralık ajanları ile İs-
lâmi esasları katletmiştir. Bu
nedenle bu şebeke, Diya net de -
ğil, cinayet şebekesidir.
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İslâmi gerçekleri gizleyen Di ya -
net adındaki cinayet şebekesinin
kiralık ajanları, Kur’an’ı Arapça o-
larak tam okumalarına karşılık
Türkçe açıklamasının, devlet ile il-
gili hükümlerini gizleyerek insan-
lara, Kur’an’ın bireye hitap eden
ibadetlerle ilgili hükümlerini anla tı -
yorlar. Bu ücretli ajanların, İslâm’ın
yalnızca bu kısımlarını bildikleri el-
bette söylenemez. Çünkü bir üst
ayeti okuyup hemen altındaki ayeti
görmemek mümkün değildir. On-
lar, ateist düzenin kurduğu diyanet
şebekesinin kendilerinden istediği-
ni yapmakla görevlidirler.

Ateist sistemin kiralık ajanları,
hükmün yalnızca yüce Allah’a ait
olduğunu, faizle iştigal etmenin,
Allah’a ve Rasulüne savaş açmak
anlamını taşıdığını ve küfür oldu -
ğu nu, tağutu reddetmeden yüce
Allah’a iman edilmeyeceğini, kı -
sas, had cezalar, zina ve miras ile il-
gili ayetleri, şirk ve putperestliği,
hukuki şer’i hükümleri hiçbir za-
man insanlara açıklayamaz, an-
latamazlar. 

Yüce Allah (cc), aldıkları üç ku-
ruşluk maaşları için ayetleri gizleyip
açıklamayan Diyanet şebekesinin
kiralık ajanları olan müftü, vaiz ve
namaz memurlarının durumunu
ortaya koymakta, onlara lanet oku-
makta ve bu kimselerin, sapık kim-
seler olduklarını ve onlar için acı bir
azabın olduğunu bildirmektedir.

“İndirdiğimiz açık delilleri ve

hidayeti biz Kitapta insanlara açık -
ça belirttikten sonra gizleyenler (var
ya), işte onlara hem Allah lanet e -
der, hem bütün lanet edebilenler
lanet eder.” (Bakara, 159)

“Allah’ın indirdiği Kitaptan bir
şey gizleyip, onu birkaç paraya sa-
tanlar var ya, işte onlar karınlarına
ateşten başka bir şey koymuyorlar.
Kıyamet günü Allah ne onlara ko -
nuşacak ve ne de onları temizleye-
cektir. Onlar için acı bir azap var -
dır.

Onlar hidayet karşılığında s-
apıklık, mağfiret karşılığında azap
satın almışlardır. Onlar ateşe, karşı
ne kadar da dayanıklıdırlar(!)” (Ba -
kara, 174-175)

“Ebedi lanet içinde kalırlar. Ne
kendilerinden azap hafifletilir, ne
de onlara fırsat verilir.” (Bakara,
162)

Diyanet şebekesinin maaşlı a-
janları, ateist rejimden aldıkları bir -
kaç kuruş uğruna, yüce Allah’ın in-
dirdiği ve açıklamasını istediği ilahi
hükümleri gizleyerek kendi elleriyle
kendilerini ebedi ve küçük düşü rü -
cü acı azaba atmışlardır. Yaptıkları
için ne derece kötü olduğunun far -
kında olmayan bu kiralık ajanlar,
yüce Allah’ın Kitabını arkalarına at-
mışlar, hükümlerini gizleyerek in -
sanların Tevhidi esaslara yönel me -
lerine engel olmuşlardır.

“Allah, kendilerine Kitap veri -
lenlerden: ‘Onu mutlaka insanlara
açıklayacaksınız, gizlemeyeceks i -
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niz!’ diye söz almıştı. Fakat onlar,
verdikleri sözü sırtlarının ardına at-
tılar ve karşılığında birkaç para
aldılar. Ne kötü şey satın alıyorlar.’
(Al-i İmran, 187)

“Allah’ın ayetlerini az bir para -
ya sattılar da O’nun yoluna engel
oldular. Onların yaptıkları, gerçek-
ten ne kötüdür!” (Tevbe, 9)

Diyanet şebekesinin kiralık a -
janları, Kur’an’ın bir kısım hü küm -
le rini gizle yerek
insanların Allah
yoluna yönel -
mesine ve Tev -
hidi esasları öğ -
renip şirk ve kü -
fürden kurtul-
malarına engel
o lmu ş l a r d ı r.
Şeytan (aleyhil -
lanen)ın yap -
mak istediğini,
aldıkları üç ku -
ruşluk çıkar uğ -
runa Diyanet şebekesinin kiralık a-
janları yapmışlardır. Şeytan (aley-
hillane), yemin ederek, Allah’ın
doğru yolu üzerine oturacağını ve
bu doğru yola gelen insanları saptı -
racağını söylemişti. 

“Öyle ise, dedi, beni azdırma -
na karşılık, and içerim ki, ben de
onlar(ı saptırmak) için senin doğru
yolunun üstüne oturacağım. Sonra
önlerinden, arkalarından, sağ la -
rından, sollarından onlara sokula-

cağım ve çoklarını şükredenlerden
bulmayacaksın!” (A’raf, 16-17)

İşte şeytanın bu görevini Di -
yanet şebekesi ve ona bağlı kiralık
ajanları yapmaktadır. Camilere o-
turtulan bu kiralık ajanlar, yüce Al-
lah’ın adını kullanarak ve O’nun
ayetlerinin bir kısmını gizleyerek in-
sanları doğru yoldan ve Tevhidi e-
saslardan saptırmaktadırlar.

Diyanet şebekesi, ha zırladığı
ve namaz me -
murlarının el-
lerine tutuş-
turduğu hut-
belerle dinin
bir vicdan
meselesi ol -
duğunu sü -
rekli bir şekil -
de tekrarlatıp
durur. Böy le -
ce insanlar-
da, din den-
ince kişinin iç

dünyasından dışarıya çıkmayan,
siyaset ve devletle ilgilenmeyen bir
anlayış hâkim olur. Yüce Allah’ın
devre dışı bırakıldığı, O’nun yerine
insanların ilah olarak kabul edil di -
ği bu anlayış, şeytanın yapmak iste-
diği şeyin ta kendisidir.

Ateist laik Kemalist sistemin ve
onun kurduğu Diyanet şebeke -
sinin, İslâmi konularda hüküm koy-
maya, camileri işgal edip namaz
memuru atamaya hak ve yetkileri
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Camilere oturtulan bu kiralık
ajanlar, yüce Allah’ın adını
kullanarak ve O’nun ayet-
lerinin bir kısmını gizleyerek
insanları doğru yoldan ve
Tevhidi esaslardan saptır-
maktadırlar.



yoktur. Yüce Allah (cc), bu müşrikle -
rin böyle bir haklarının bulunma -
dığını bildirmektedir.

“Müşrikler, nefislerinin küfrünü
göre göre Allah’ın mescitlerini şen-
lendiremezler. Onların yaptıkları
işler, boşa çıkmıştır. Ve onlar, a teş -
te sürekli kalacaklardır.

Allah’ın mescitlerini, ancak Al-
lah’a ve ahret gününe inanan, na-
mazı kılan, zekâtı veren ve Allah’-
tan başka kimseden korkmayanlar
şenlendirirler. Onların, doğru yolu
bulanlardan olacakları umulur.”
(Tevbe, 17-18)

Kendileri şirk ve küfür içerisin -
de olan kimselerin, İslâm’a hizmet
etmeleri elbette mümkün değildir.
Şayet böyle kimseler, İslâm’a hiz -
met etmeye çalışıyor ve İslâmi ko -
nularda konuşuyorlarsa bunlar,
şeytanın görevini üstlenmiş ve dini
bozmaya çalışan kimselerdir. Yüce
Allah’a ve O’nun indirdiği Tevhidi
esaslara iman eden hiç kimse, şirk
ve küfür içerisinde yüzen Diyanet
şebekesinin paralı ajanlarına inan-
maz, onlara hiçbir konuda tabi ol-
maz.

İnsanların yeryüzündeki hayat-
larını düzenlemek için gönderilen
İslâm dinini hayattan kaldırmaya
çalışan Diyanet şebekesinin, dini
vicdanlara hapsetme çabası ya -
nında İslâm üzerine oynadığı baş-
ka melanetleri de vardır. İşte bun-
lardan birkaç tanesi,

KKüüffüürr,,  şşiirrkk  vvee  ppuuttppeerreessttlliikk  kkoo  --
nnuullaarrıınnıı  ggiizzlleemmeessii;; Tevhidi esas la -
rın temel amacı, küfür ve şirkin terk
edilerek yüce Allah’a sadakatle i-
man edilmesidir. Diyanet şebekesi
ve ona bağlı ajanları, ülkede işle-
nen küfür ve şirk konularını dile ge-
tirmemekte, putları kutsayan yö-
neticilerin yaptıklarının putperest-
lik, küfür ve şirk olduğunu insanlara
açıklamamaktadır. Bu nedenle in-
sanlar, çoğu zaman din adına bu
putperest yöneticileri destekleye -
rek onların küfür, şirk ve putları kut-
samalarına ortak olmakta ve şirke
düşmektedirler.

VVaakkttii  ggiirrmmeeyyeenn  nnaammaazzıı  kkııllddıırr--
mmaassıı;; Diyanet şebekesi, özellikle
Ramazan ayında bir ay boyunca
sahuru yaklaşık 45 dakika önce bi -
tirmekte ve sahurdan hemen sonra
ezan okutmaktadır. İnsanlar, e zan
okunduğunda sabah namazı vakti
girmiş sanarak, bir ay bo yun ca vak -
ti girmeden sabah na m az la rını kı lı -
yorlar ki, vakit girmediği i çin kılınan
namaz, sabah namazı olmadığı i -
çin o insanlar, sabah namazlarını
kılmamış oluyorlar. 

Türkiye’de sabah namazını
vaktinden önce kıldırıp namazı bo -
şa çıkaran Diyanet şebekesi, yurt
dışında da, özellikle de batı Avrupa
ülkelerinde, yaz günlerinde, yatsı
namazını, vakti girmeden ve ortalık
daha aydınlık iken kıldırmakta, sa -
hur vaktini, sabah aydınlığı ortaya
çıktıktan ve sabah namazı vakti gir -
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dikten sonra bitirmektedir. Böy lece
insanlar, hem yatsı namazını kıl-
mamış oluyorlar, hem de oruçlarını
sakat ediyorlar.

BBaayyrraamm  ggüünnüü  oorruuçç  ttuuttttuurrmmaassıı
yyaa  ddaa  aarriiffee  ggüünnüü  bbaayyrraamm  yyaappttıırrmmaa  --
ssıı;; Oruç ve bayram, hilalin görün-
mesi ile başlar. Ancak bu has-
sasiyeti taşımayan ve hilali gözetle-
meyen diyanet şebekesi, kimi za -
man bayram gü nünde insanlara
oruç tuttururken, kimi zaman da a -
rife günü insan -
lara bayram
yaptıra rak on -
ların ha ram iş -
lemeleri ne ne -
den ol maktadır.

FFaassııkk  vvee  kkââ  --
ffiirrlleerriinn  cceennaazzee
nnaa  mmaazzllaarrıınnıı  kkııll  --
ddıırrttaarraakk  AAll  llaahh’’  --
ıınn  aa  yyeettlleerriinnii  iinn  --
kkâârr  eettmmeessii;;
Kur’an-ı Ke rim,
fasıkların cenaze namazlarının kı -
lınmayacağını ve kabirleri başında
durulmayacağını açık bir şekilde
belirtir.

“Ve onlardan ölen birinin üzer-
ine asla namaz kılma, onun kabri
başında durma. Çünkü onlar Al-
lah’ı ve Elçisini tanımadılar ve yol -
dan çıkmış olarak öldüler.” (Tevbe,
84)

Bu açık hükmü hiçe sayan Di -
yanet şebekesi ve bağlı elemanları,

aldıkları üç kuruşluk çıkarları ve i-
man ettikleri ateist laik sistemin is-
teği ile Allah’ı ve Rasulünü tanıma -
yan kâfir, müşrik ve fasıkların ce-
naze namazlarını kıldırarak insan-
ların yüce Allah’ın bu hükmüne
karşı hareket etmesine neden ol-
maktadırlar.

İİssllââmm’’ddaa  oollmmaayyaann,,  bbiidd’’aatt  oollaann
nnaammaazzllaarr  vvee  kkuuttssaannmmıışş  ggeecceelleerr  iihh  --
ddaass  eettmmeessii;; Kur’  an’da na mazların
vakitleri açık bir şekilde belir-

tilmiştir. Bu
nedenle Yatsı
namazından
sonra vitir di -
ye kılınan na -
mazın yat sı -
dan sonra kı -
l ı nacağ ı na
dair Kur’ani
ve Peygam -
be ri hiçbir de -
lil yoktur. 

Vitir na-
mazı, gece biraz uyuyup
uyandıktan sonra kılınan ve Rasu -
lullah (as)’ın da sürekli bir şekilde
uyuyup uyandıktan sonra sabah
namazına yakın vakitlerde kıldığı
bir namazdır. Vitir namazının yatsı-
dan sonraya alınması, açık bir şe -
kilde bid’attır ki, bu bid’atı işleyen-
ler, Rasulullah (as)’ın ifadesi ile ce-
hennemdedirler. Vitir namazının
yat sı namazına eklenmesi, yüce Al-
lah (cc) tarafından bildirildiği üze -
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Kur’  an’da na mazların va -
kitleri açık bir şekilde belirtil -
miştir. Bu nedenle Yatsı na -
mazından sonra vitir di ye
kılınan na mazın yat sı dan
sonra kı lınacağına dair
Kur’ani ve Peygamberi hiçbir
delil yoktur. 
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re, tamamlanmış olan dini boz-
maktan başka bir şey değildir.

İslam’da kutsanmış ve Rasulul-
lah (as) tarafından kutlanmış hiçbir
gece yoktur. Böyle geceler ihdas et-
mek, Hrıstiyanlığa özenmek, İs-
lâm’ı bozmak, bid’at ve sapıklıktır.
Diyanet şebekesinin, camilerde
hararetle kutladığı bu bid’at ge ce -
lerine katılmak, şeytanın adımlarını
takip ederek dini bozmaktır.

Diyanet şebekesi ve elemanları
ateist, tağuti sistemin temsilcileri -
dirler, İslâm düşmanı tağuti sistem
adına çalışan diyanet ve eleman-
ları, İslâm’ı ve Müslümanları temsil
etme hakkına sahip değildirler. Yü -
ce Allah (cc) adına çalışmayan bu
belamlara uymak, şeytanın adım-
larını takip etmek ve bu konudaki
yüce Allah’ın emirlerine muhalefet
etmektir.

YYüüccee  AAllllaahh’’aa,,  İİmmaann  EEddeenn  MMüüss--
llüümmaannllaarrıınn  GGöörreevv  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı

Müslümanlara düşen görev ve
sorumluluk, şeytanın adımlarını iz -
leyen bu cinayet şebekesinin kiralık
ajanları olan müftü ve vaizle rine
inanmamak ve namaz memur la rı -
nın arkasında namaz kılmamaktır.
Çünkü birincisi bunlar, ta ğutun
temsilcileridir ve Müslüman de ğil -
lerdir. Kendileri Müslüman ol ma -
yanların Müslümanlara öncü lük
yapmaları hiçbir şekilde müm kün
değildir. İkincisi, bunlara inanmak,
kişiyi şeytana tâbi kılacağı ve onu

yüce Allah indinde sorumluluk al tı -
na sokacağı gibi, namaz me mur la -
rı arkasında kılınan namazlar da
boşa gidecektir.

Diyanet şebekesinin kiralık a-
janlarına inanıp onlara tabi olmak,
kişiyi günaha sokacak, haram işler
yapmalarına neden olacaktır. Çün -
kü Diyanet şebekesi, insanları sü -
rekli kandırmakta ve onların haram
işlemelerine, küfre ve şirke düş me -
lerine neden olacaktır.

Diyanet şebekesine uymak, İs-
lâm üzerine oynanan oyunlara or -
tak olmak, yüce Allah’a ve Rasu -
lüne savaş açmaktır. Yüce Allah’a i-
man etmiş kimselerin, İslâm düş-
manı laik ateist düzenin ve onun
kurduğu Diyanet şebekesinin şirk
ve küfür olan uygulamalarına karşı
çıkmaları imani bir zorunluluktur. 

Küfür sisteminin ve onun maşa -
sı Diyanet şebekesinin İslâm üzeri -
ne oynadığı oyunlara karşı çıkma -
yanlar ve yapılanlara seyirci kalan-
lar, tıpkı Hz. Lut (as) kavmindeki ne -
melazımcılar ve Cumartesi gününe
saygısızlık edenleri uyarmayan ki şi -
ler gibi, onların küfürlerine ve onla -
ra gelen azaba ortak olacaklardır.

İslâm, iman edenler için, can -
larından, mallarından, eş ve ço -
cuklarından daha değerlidir. Bu
nedenle nasıl ki dünyevi değerlere,
iffet ve namuslara, mal ve canlara
yapılan bir saldırıya karşı çıkı lı yor -
sa, İslâmi değerlere karşı sür dü -



Bilgi, tıpkı ilaç gibidir; doğru alındığında 
insanı huzur ve mutluluğa ulaştırır, 

yanlış alındığında ise, insanı felakete sürükler.
Kur’âni Mücâhede, 

doğru bilginin kaynağı Kur’ân’a ulaştırır!

KUR’ÂN’A DÂVET

rülen sinsi ve açık saldırılara karşı
da Müslümanlar, daha fazla bir
hassasiyetle karşı çıkmalı, bütün
güçleri ile bu din düşmanı saldır-
gan küfür sistemine ve onun maşası
Diyanet şebekesine karşı tavır al-
malıdırlar.

Şu bir gerçektir ki bir kimse,
ken disinin mal, can ve ırz düşmanı
olan birinin daha güçlü olmasını,
onun daha iyi olmasını istemez,
hatta onun yok olması için elinden
geleni yapar. Aynı şekilde İslâm
düşmanı Batı hukukundan derlen-
miş, Batı kültür ve felsefesini kabul
etmiş, Anadolu’yu işgal ettiği gün-
den bugüne kadar, bütün gücü ve
kurumları ile İslâm’a ve Müslüman-
lara düşmanlık beslemiş, İslâmi
değerlere savaş açmış, yüzlerce
hatta binlerce Müslümanı katlet-
miş, darağacılarda sallandırmış
olan Kemalist sistem, İslâm lehine
hayırlı bir karar alabilir, İslâm’ın ge -
lişmesini isteyebilir mi?

Elbette alamaz! Çünkü ateist
laik sistem biliyor ki, İslâm’ın ge liş -
mesi ve insanlar tarafından İslâm’ -
ın net olarak bilinmesi kendi sonu -

nu hazırlayacaktır. Bunu bilen Ke-
malist zorbalığın akıl hocası Müm-
taz Soysal’ın itiraf ettiği gibi:

““İİssllââmm  ddiinnii,,  ddiinn  iillee  ddeevvlleett  iişşlleerriinnii
aayyıırrmmaakk  şşööyyllee  dduurrssuunn,,  bbuunnllaarrddaa
ttaamm  bbiirr  kkaayynnaaşşmmaa  ggeettiirriiyyoorr..  DDiinn,,  iinn--
ssaannllaarrıınn  iiçç  ddüünnyyaallaarrıı  kkaaddaarr,,  ddeevvlleett
kkoonnuussuunnddaakkii  ddaavvrraannıışşllaarrıı  ddaa  kkuurraall--
llaarraa  bbaağğllaammaakk  aammaaccıınnıı  ggüüttmmeekkttee--
ddiirr..  BBuu  aallaannddaa  llaaiikklleeşşmmeeyyee  ddooğğrruu
aattııllaann  hheerr  aaddıımm,,  eenniinnddee  ssoonnuunnddaa
ddiinniinn  kkeennddiissii  iillee  ççaattıışşmmaayyaa  kkaaddaarr
vvaarrııyyoorr..”” (Prof. Mümtaz Soysal,
100 soruda Anayasanın Anlamı,
sh. 172)

Bu nedenle bu ateist zorba sis-
tem, İslâm ile bu çatışmayı göze a -
lamadığı için, bütün gücü ile İs-
lâm’ın hayattan kaldırılması için
çalışmış ve hâlâ da çalışmaktadır
ve bunu da Diyanet şebekesi eliyle
yapmaktadır. O halde Müslüman-
lar, İslâm düşmanı ateist sisteme ve
onun maşası Diyanet şebekesine
bütün güçleri ile karşı çıkmalı, onun
bütün kararlarını ve maaşlı ajanları
olan müftü, vaiz ve namaz me mur -
larını reddetmelidirler.
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er çağın sorunu olan açlık
konusu, günümüzde ye ni -
den birinci plana alınmış

görünmektedir. Emperyalizmin, in-
sanların maddi ve manevi değerle -
rini sömürmesi sonucunda gelinen
bu noktada, temel sorun göz ardı
edilerek açlık konusu öncelikli so -
run olarak ve çarpıtılarak insanlığa
empoze edilmektedir. 

Günümüzdeki sorunun temel
sebebi, açlık konusu değildir; te -
mel sorun, ülke kaynaklarını adil ve
eşit bir şekilde dağıtacak adil bir
yönetimin bulunmamasıdır. Adil bir
yönetim ise ancak İslâmi esasların
gereği gibi uygulandığı bir ülkede
sözkonusu olabilir. Açlığın pen çe -
sinde kıvranan dünya halkları, Tev -
hidi esaslardan uzak oldukları, şirk
ve küfür içerisinde bocaladıkları i -
çin, onurlu bir şekilde haklarına sa -
hip çıkmamakta, haklarını elle rin -
den alan zorbalara zillet içe ri sinde
boyun bükmektedirler. 

Kur’an, diktatörlere zillet içe ri -
sinde boyun eğen insanların örnek-
lerini verir ve bunların o zilletten na -
sıl kurtulduklarını bildirir. Yüce Al-
lah (cc), Fir’avn’ın zulmüne zillet i -
çerisinde boyun eğen İsrail oğul la -

rının durumunu ve o zilletten nasıl
kurtulduklarını, sonraki toplumla -
ra örnek olması açısından, haber
veriyor. 

“Fir’avn, orada büyüklendi,
halkını çeşitli gruplara böldü. On-
lardan bir zümreyi (İsrail oğullarını)
eziyor, oğullarını kesiyor, kadınla -
rını sağ bırakıyordu. Çünkü o, boz-
gunculardan idi.” (Kasas,4)

“Kavmini küçümsedi, onlar da
ona boyun eğdiler. Çünkü onlar y-
oldan çıkmış bir kavim idiler.”
(Zuhruf, 54)

“Andolsun biz, İsrail oğullarını
o küçültücü azaptan kurtardık.”
(Duhan, 30)

“Hor görülüp ezilmekte olan
milleti de içini bereketlerle donat-
tığımız yerin, doğularına ve batı -
larına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrail
oğullarına verdiği güzel söz, sab -
retmeleri yüzünden tam yerine gel-
di. Fir’avn’ın ve kavminin yapa gel -
diği şeyleri ve yükseltmekte olduk-
ları sarayları da yıktık.”(A’raf, 137)

Yüce Allah (cc), Hz. Musa (as)
vasıtasıyla İsrail oğullarına Tevhidi
esasları göndermiş onları, içer isi n -
de bulundukları zillet ve meskenet-

AÇLIK SORUNU ve AÇLIK SORUNU ve 
KAPİTAL İST  İSLÂMCIL AR i leKAPİTAL İST  İSLÂMCIL AR i le
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ten kurtarmıştır. Bu durum, tarihi
süreçte sürekli tekrarlanmış, ezilen
insanlar, Tevhidi esaslara sarılarak
zillet ve meskenetten kurtulmuş -
lardır. Yüce Allah (cc), Tevhidi esas -
lara sarılıp iman eden kullarını yer -
yüzünün hâkimleri kılacağını va at
etmiştir.

“Allah sizden, inanıp iyi işler ya-
panlara vaat etmiştir: Onlardan
öncekileri nasıl hükümran kıldıysa,
onları da yeryüzünde hükümran
kılacak ve kendileri için seçip be -
ğendiği dinlerini kendilerine sağ -
lamlaştıracak ve korkularının ar -
dından kendilerini (tam) bir güvene
erdirecektir. Bana kulluk edecekler
ve bana hiçbir şeyi ortak koşmaya-
caklar. Ama kim(ler) bundan sonra
da nankörlük ederse işte onlar,
fasıklardır.” (Nur, 55)

“Onları yeryüzünde iktidara
getirdiğimiz takdirde namazı kılar-
lar, zekâtı verirler, iyiliği emreder-
ler, kötülükten menederler. Bütün
işlerin sonu Allah’a aittir.” (Hac,
41)

Geçmiş dönemlerde toplum-
lar içerisindeki varlık sahiplerinin
yaptıkları gasp ve sömürüyü gü nü -
müzde emperyalizm ve onu des -
tekleyen ülkeler yapmaktadırlar.
Bugün açlık sorununun temeline
inildiğinde karşılaşılan durum ol -
dukça düşündürücüdür. Açlık so -
runu ile karşı karşıya gelen toplum-
lar ve insanlar aslında yoksul değil
kendilerine ve gelecek nesillerine

yetecek yeraltı ve yerüstü zenginlik-
lere sahiptirler. Ancak onların bu
zenginliklerini kendileri değil em-
peryalizm ve emperyalizm adına
yer li işbirlikçileri kullanmaktadır.
Buna bir iki örnek verilecek olursa:

BBiirriinncciissii,, emperyalizmin, Gü -
ney Afrika ve Fildişi sahillerinin, yer-
altı ve yerüstü zenginliklerini, beyaz
adamlar vasıtasıyla yıllarca sömür-
müş, oradaki zenginlikleri çalarak
Batıya aktarmıştır. Bunun sonucun-
da Güney Afrika ve Fildişi sahille ri -
nin yerli halkı yıllar boyunca açlık ve
sefalet içerisinde kıvranmışlardır.
Ancak kendi haklarına sahiplen -
meleri ve Beyaz adamları ülke le rin -
den defetmeleri sonucunda o böl -
ge halkları açlık ve yoksulluktan
kurtulabilmişlerdir.

İİkkiinncciissii,, Arap toplumları üze -
rinde, emperyalizmin desteğiyle,
yıllarca terör estirip zorbalıkla hü -
küm süren diktatörler, ülkelerini ta-
lan ederek sömürmüşler, kendileri,
ataları Fir’avn gibi günden güne
zenginleşip semirirlerken halkları
açlık ve sefaletin pençesinde kıv -
ranmışlardır. O halkların, kendi
haklarına sahiplenmek üzere fırtı-
nalar koparıp ayağa kalkmaları
sonucunda o diktatörler ve sömürü
düzenleri yerle bir olmuştur. 

Üçüncüsü, bugün Somali’deki
açlık sorunu, yine emperyalizmin
sömürü çarkı nedeniyle ortaya çık-
mıştır. Somali’deki petrol kaynak -
larına çöreklenmek için orada bir iç
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savaş çıkartan emperyalist Ameri-
ka ve batılı işbirlikçileri ile Türki ye’ -
deki kuklaları, bugün oradaki açlık
sorununun baş sorumlularıdırlar.
Somali’de emperyalizm ve işbirlik -
çileri eliyle iktidara oturtulan yö ne -
tim, kendi halkının çıkarlarını ko ru -
mak yerine emperyalizmin çı kar -
larını gözettiği için halk açlık ve se-
faletin pençesinde kıvranmaktadır. 

Tarihi süreçte hemen her dö -
nemde, toplumlar üzerinde ege-
men olan güçler, insanların maddi
ve manevi değerlerini sömürmüş -
ler, onların haklarını gasp etmişler
ve onların yoksullaşmalarına se-
bep olmuşlardır. Hakları zorbalıkla
ellerinden alınan insanlar, kendi
haklarını elde edecek maddi ve fizi-
ki bir güce sahip olamadıkları ve
sorunun temel kaynağına ineme -
dikleri için açlık ve sefalet içerisinde
sefil bir hayat sürmüşlerdir.

Yüce Allah (cc), her dönemde
insanlara zillet ve meskenetten kur-
tuluşun yolunu, gönderdiği Rasul-
lerin vasıtasıyla göstermiş, o gön-
derdiği Tevhidi esaslara sarılmaları
halinde kurtulacaklarını bildirmiş -
tir. 

“…Bir millet kendi durumlarını
değiştirmedikçe Allah onların du-
rumlarını değiştirmez. Allah da bir
kavme kötülük istedi mi artık onu
geri çevirecek yoktur. Zaten on-
ların, O’ndan başka koruyucuları
da yoktur.” (Rad, 11)

“Bu böyledir, çünkü bir millet
ken dilerinde bulunan(güzel me -
ziyet)i değiştirmedikçe Allah onlara
verdiği nimeti değiştirmez. Allah
işitendir, bilendir.” (Enfal, 53)

Toplumların zillet içerisindeki
bir hayattan onurlu bir hayata yük-
selmeleri, ancak onların, kendileri -
ne sunulan onurlu kurtuluş reçe te -
sini uygulamaları ile mümkündür.
Bunun için de öncelikle o toplum-
ların, kendilerine kurtuluş yolunu
gösteren Tevhidi esaslardan ha -
berdar olmaları gerekir. Tevhidi e-
saslardan insanları haberdar etme
görevi de, hiç kuşkusuzdur ki, iman
ettiklerini iddia eden kimselerindir.

AAççllııkk  SSoorruunnuunnuunn  SSoorruummlluullaarrıı
Bugünkü açlık ve sefaletin baş

sorumluları, hiç kuşkusuzdur ki, bi -
rinci derecede İslamcılardır. Bu
kimseler, insanlara Tevhidi esasları
ulaştırmadıkları için o insanlar, içe -
risinde bulundukları zilletten kurtu-
lamıyorlar.

“Sizden önceki nesillerden a -
kıllı kimselerin, yeryüzünde boz-
gunculuk yapmaktan men etmeleri
gerekmez miydi? Fakat onlar ara -
sından, ancak kendilerini kurtar -
dığımız pek az kişi böyle yaptı. Zul-
medenler ise kendilerine verilen re-
fahın peşine düşüp şımardılar ve
suç işleyenler olup çıktılar.” (Hud,
116)

İslâm adına ortaya çıkmış bazı
kimseler, yüce Allah yolundan sap-
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tıran bozguncu beşeri sistemlere
karşı çıkıp insanları bu konuda uya -
racakları yerde bunlardan bazı ları,
bozguncu putperest sistemin izin
verdiği ve İslâm nokta-i nazarında
şirk ve küfür olan vakıf, dernek ve
parti tabelaları altında, Hakkı batı -
la karıştırıp zillet içerisinde günleri-
ni gün etmeye çalışmaktadırlar. 

Diğer bir kesim ise, Kur’an a -
yetlerinden bir kısmını kullanarak,
adeta Karl Marks’ın ortaya koy -
duğu fakirlik e -
debiyatı ile Mark -
sist felsefenin
tezleri doğrultu -
sunda konuyu
fakirlik zengin-
lik çizgisine
çekmektedirler.
Bu kimseler,
Tev hi di esasları
orta ya koyup
b o z g u n c u
düzenin zulüm
ve küfrü ne karşı çıkacak yerde,
küfür sistemin izin verdiği alanlarda
ve İslâm karşıtı televizyon kanal-
larında konuyu, fakirlik edebiyatı
yaparak, zenginlik fakirlik tartış-
masına indirgemektedirler. Oysa
asıl sorunu üreten, insanların bir
kısmını fakirleştirip diğer bir kısmını
Karun misali zenginleştiren,
ülkenin maddi değerlerini adil kul-
lanmayan bozguncu tağuti sis-
temin ta kendisidir.

Bozguncu, putperest sisteme

karşı darı yutmuş kargaya dönen
soldan çarklı fakirlik edebiyatçıları,
kendisi başlı başına en büyük sorun
olan tağuti sisteme karşı en küçük
bir harekette bulunmamakta, Tev -
hidi anlamda bir tebliğ yapma-
maktadırlar. Bunların, Tevhidi e-
sasları bilmedikleri söylenemez;
çünkü infak ayetlerini okuyup araş -
tıran kimselerin, o ayetlerin üstün -
de ya da altında bulunan Tevhid a -
yetlerini görmemeleri mümkün de -

ğildir.
Tevhidi

esasları gün -
deme getir -
mek, elbette
büyük bir öz -
veriyi gerek-
t i rmektedir.
Bu özveriyi
göstermeyen
k imse le r in ,
Marksist bir
söylemle fa -

kirlik zenginlik konusunu işlemeleri
bir art niyet değilse bile, hevalarını
tatmin etme çabasıdır. Risalet tari-
hindeki Tevhid şirk mücadelesini
görmezden gelen bu kimseler,
tevhidin tebliğindeki onurlu yolda
yürümeye cesaret edemedikleri
için konuyu indirgedikleri çizgide
bocalayıp durmaktadırlar.

Açlık ve sefaletin ikinci sorum-
luları, ellerinden alınan haklarına
sahip çıkmayan, açlık ve sefaleti
ken dilerine hayat tarzı olarak alan
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Bu kimseler, Tevhidi esasları
ortaya koyup bozguncu dü -
zenin zulüm ve küfrüne karşı
çıkacak yerde, küfür sistemin
izin verdiği alanlarda ve İslâm
karşıtı televizyon kanallarında
konuyu, fakirlik edebiyatı ya -
parak, zenginlik fa kirlik tartış-
masına indirgemektedirler.



kimselerdir. Kur’an, onurlu bir ya -
şam için mücadele etmeyen ve zil-
leti bir yaşam tarzı olarak kabul e-
den bu kimselerin yerlerinin cehen-
nem olduğunu bildirmektedir.

“Nefislerine zulmedenlere,
canlarını alırken melekler: ‘Ne işte
idiniz (dininiz için ne yapıyordu -
nuz)?’ dediler. (Onlar): ‘Biz yer yü -
zünde aciz düşürülmüştük’ dediler.
Melekler dediler ki: ‘Allah’ın yeri
geniş değil miydi ki onda göç edey-
diniz?’ İşte onların durağı cehen-
nemdir, ne kötü bir gidiş yeridir o-
rası!” (Nisa, 97)

Zilleti hayat tarzı seçen kimse -
ler, onurlu bir duruş ortaya koyup
ken dilerine zulmeden, kendilerini
aç ve sefil bırakan tağuti sistemlere
karşı çıkacakları yerde, üstüne üst -
lük o zorba sistemleri desteklemek-
te, onları oyları ile yaşatmaktadır-
lar. Yüce Allah (cc) bu kimseleri şöy -
le tanımlamaktadır.

“De ki: ‘Allah katında yeri bun-
dan daha kötü olanı size söyleye -
yim mi? Allah kime lanet ve gazap
etmiş, kimlerden maymunlar, do-
muzlar ve tağuta itaat edenler yap-
mışsa, işte onların yeri daha kötü -
dür ve onlar düz yoldan daha çok
sap mışlardır.” (Maide, 60)

Sorunun üçüncü sorumluları,
maddeyi ilahlaştırıp değer yargıla -
rını ona göre belirleyen kapitalist İs-
lamcılardır. Özellikle İslâm toprak-
larında yaşayan kapitalist İslamcı -

lar, yüce Allah’ın kendilerin ihsan
ettiği zenginlikleri, ataları Karun
misali kendilerinden bilmişler, yok-
sulun yolda kalmışın haklarını gasp
ederek vermemişlerdir. Her biri Ka -
run’u ceplerinden çıkaracak bir
zenginliğe sahip oldukları halde
yüce Allah’a isyan ederek ve O’nun
gönderdiği ayetleri adeta hiçe sa-
yarak ihtiyaç sahiplerinin haklarını
gasp etmişlerdir. Bu durum, yoksul
insanların sefalet içerisinde kalma -
larına neden olmuştur.

Yüce Allah (cc), Tevhidi esasları
kabul eden insanlardan mutlak an-
lamda infak etmelerini istemekte-
dir. İnfak edenleri Tevhidi esasları
ka bul ve tasdik ettiklerini, infak et-
meyenlerin ise Tevhidi esasları in -
kâr ettiklerini bildiren yüce Allah
(cc), bu kimseleri şiddetli bir azapla
uyarmaktadır.

“Kim de cimrilik eder, kendini
müstağni görürse ve en güzel(söz)ü
de yalanlarsa, ona da en zoru ko-
laylaştırırız.” (Leyl, 8-10)

Yüce Allah (cc), hem emirlerini
tanımayıp kendisine karşı isyan e-
den, hem de insanların yoksullaş-
malarına neden olan, yoksulların
haklarını vermeyen kapitalist İs-
lamcı zenginlerin, gerçekte iman
etmediklerini, inatçı birer zorba ol -
duklarını bildirmektedir. Bu kimse -
ler için çok acı bir azap vardır.

“Hayır, çünkü o bizim ayetleri -
mize karşı bir inatçı kesildi. Onu
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dimdik bir yokuşa sardıracağım.”
(Müddessir, 16-17)

“Beni ve o nimet sahibi yalanla -
yıcıları yalnız bırak ve onlara biraz
mühlet ver. Doğrusu, bizim yanı -
mızda bukağılar ve cehennem var.
Boğazı tırmalayan bir yiyecek ve acı
veren bir azap var.” (Müzzemmil,
11-13)

Çalıp çırpılarak, insanların hak
ve emekleri gasp edilerek elde
edilen mal, yal -
nızca çukura dü -
şül düğü za man
değil, o dehşetli
kıya met günün -
de ve acı azaba
giril di ğinde de
sahibine hiçbir
fayda sağ la ma -
yacaktır.

“Ne malı,
ne de kazandığı
onu kurtarama -
dı, o alevli bir
ateşe girecektir.” (Mesed, 2-3)

Allah yolunda infak edilmeyen,
hak sahibi kimselere verilmeyen
mal, cehenneme girmeye neden
olduğu gibi, aynı zamanda cehen-
nemde de sahibini bırakmayacak
ve orada azabının katlanmasına
neden olacaktır.

“Ey iman edenler, âlimlerden
ve ruhbanlardan birçoğu, insan-
ların mallarını haksızlıkla yerler ve
Allah yolundan çevirirler. Altın ve

gümüşü yığıp da onları Allah yolun-
da harcamayanlar var ya, işte on-
lara acı bir azabı müjdele! 

O gün cehennem ateşinde
bunların üzeri ısıtılır; bunlarla, on-
ların alınları, yanları ve sırtları dağ -
lanır: ‘İşte nefisleriniz için yığdık-
larınız, yığdıklarınızı tadın!’ (de-
nilir).” (Tevbe, 34-35)

Mallarının Allah yolunda har-
canması gerektiğini bildikleri halde

harca ma yan -
lar, insanların
yoksullaşma -
larına sebep
olanlar, kı ya -
met günün -
de, haksız ye -
re topladıkları
mal ve serma -
yeleri ile a -
zapları katla -
nacaktır.

Yüce Al-
lah (cc), kapi-

talist İslamcı inkârcılara Müslü -
man ların özenmemelerini bildir -
mektedir. Çünkü onların mal ve
sermayeleri, ancak onların günah
ve azaplarını artırmaktadır.

“Onların ne malları, ne de ev -
latları seni imrendirmesin. Allah
bunlarla onlara dünya hayatında
azap etmeyi ve kâfir olarak canla -
rının çıkmasını istiyor.” (Tevbe, 55)

“Kâfirlerin, öyle şehirlerde ge -
zip dolaşması seni aldatmasın. Bu,

Allah yolunda infak edil me -
yen, hak sahibi kimselere ve -
ril meyen mal, cehenneme gir -
meye neden olduğu gibi, aynı
zamanda cehennemde de sa -
hibini bırakmayacak ve ora-
da azabının katlanmasına
neden olacaktır.

Açlık
Sorunu ve
Kapitalist
İslamcılar
ile
İstirmarcı
Unsurlar

Ekim-Kasım
Aralık 2011
Sayý: 29

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

2211

GÜNDEM



Kur’âni MücâhedeKur’âni Mücâhede ile internet üzerinden canlı olarak ile internet üzerinden canlı olarak interaktifinteraktif
iletişimiletişime geçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey,e geçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey,

inspeak inspeak adlı programı iadlı programı indirip ilgili servise kayıt olmak.ndirip ilgili servise kayıt olmak.
www.mucahede.comwww.mucahede.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

GÜNDEM

2222

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

Ekim-Kasım
Aralık 2011

Sayý: 29

Açlık
Sorunu ve
Kapitalist
İslamcılar

ile
İstirmarcı
Unsurlar

az bir geçimdir. Sonra gidecekleri
yer, cehennemdir. Ne kötü bir ya -
taktır orası!” (Al-i İmran, 196-197)

Mal ve sermayeleri ile kibirle -
nip böbürlenerek yeryüzünde in -
kârcılığı yaşam tarzı haline getiren
ve mal ve sermayeyi ilah edinen
kapitalist İslamcılar, bunun kendi
hayırlarına olduğunu düşünmesin-
ler. Onlar, dünyada rahat bir yaşam
sürdürürlerken ansızın en zorlu yo -
kuşa sürdürülecekler ve en acı aza -
bı tadacaklardır.

Bu konuda son sorumlu ise,
halkların maddi ve manevi değer-
lerini sömüren ve onları sefalete
sürükleyen emperyalizm ve işbirlik -
çileridir. Emperyalizm, elbette ken -
disine düşen çirkin yüzünü ortaya
koyacaktır. Bu, onun bozuk ka rak -
teridir ve bozuk karakterini her dö -
nemde ortaya koyduğu gibi gü nü -
müzde de ortaya koyacak ve insan-
ları sömürecektir. 

Emperyalizmin yok edilmesi ve
sömürüsünün durdurulması için a -
sıl görev Müslümanlara düşmekte-
dir. Müslümanlar, öncelikle ya -
şadıkları İslâm topraklarındaki em-
peryalizmin yerli işbirlikçilerini yok

etmeli ki, emperyalizmin İslâm top -
raklarındaki kolları ve sömürü hor-
tumları kesilsin. Sömürü hortumları
kesilen emperyalizmin ise yaşa-
ması zaten mümkün olamaz.

Emperyalizmin yerli işbirlikçile -
ri, İslâm topraklarındaki yeraltı ve yer -
 üstü zenginliklerini emperyaliz m e
peşkeş çekerek emperyalizmin da-
ha çok semirip azmasına neden ol-
maktadırlar. Bu yerli işbirlikçilere ve
emperyalizmin sömürüsüne ancak
Tevhidi esaslar doğrultusunda ya -
pılacak bir mücadele ile dur de-
nilebilecektir. 

Emperyalizmin sömürü hor-
tumlarının kesilmesi için Müslü-
manların, bulundukları yerlerde
öncelikle Tevhidi konuları işleme le -
ri ve insanları Tevhidi esaslara da -
vet etmeleri gerekir. Bu davet, Sün-
netullahtaki Tevhid-şirk mücadele -
sinin günümüz halkasını oluştura-
caktır. Tevhid şirk mücadelesi, Sün-
netullahtaki aslına uygun bir şekil -
de ortaya konulduğu anda da yüce
Allah’ın yardımı ve mağfireti Müs-
lümanların üzerine olacaktır. So -
nuç elbette muttakilerin olacaktır.
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ir siyasi davayı ya da dü -
şünceyi baskı ve zorba -
lıkla kabul ettirmek adı-

na masum insanlara korku salın-
ması, haksız ve suçsuz bir şekilde in-
sanların baskı ve şiddetle sindiril -
mesi ve katledilmesi anlamına ge-
len terör, İslâm nokta-i nazarında
iğrenç ve lanetli bir faaliyettir. 

İnsanlara dayatılan kalıp dü -
şüncelerde, ancak birey ya da
örgütler tarafından yapılan şiddet
terör olarak algılanır. Oysa devlet
haline gelmiş güçlerin, insanlar ü -
ze rinde estirdikleri baskı, zulüm ve
şiddet de açık bir terördür. Ancak
devlet haline gelen terör odakları,
ellerinde gücü bulundurdukları i -
çin, yaptıklarının terör olarak ad-
landırılmasına izin vermezler.

İsrail terör devletini kuranlar,
kuruluş aşamasında binlerce ma-
sum Filistinlinin kanını döktüler, in-
sanları, hatta canlı cinsinden ne
varsa hepsini acımasızca katlettiler.
O günkü katilleri terörist diye ara -
yan İngiltere, bu teröristlerin İsrail
terör devletini kurmaları ile onlarla
anlaşmalar yapmış, onları devlet
olarak tanımıştır. 

İsrail katillerinin, devlet haline
geldikten sonra masum Filistinlileri
öldürmelerine ses çıkarmayan İn-

giltere ve diğer dünya ülkeleri, o
katilleri terörist diye tanımlamamış,
onların estirdikleri teröre ve yaptık-
ları katliamlara adeta alkış tutmuş -
lardır. Bu durum, Anadolu’yu işgal
eden Kemalist teröristler için de
sözkonusudur. 

Bugün halk arasında genellikle
birey ya da örgütlerin yaptıkları
terör gündeme getirilir, Kemalist
zorbalığın Anadolu’yu işgalinden
bugüne kadar yaptığı terör dile bile
getirilmez. Kemalist zorba siste -
min, Anadolu’yu işgali sırasında ve
daha sonra günümüze kadar de-
vam eden süreçte, onbinlerce ma-
sum insanı katletmesi, faili kendisi
olan faili meçhullerle insanları
orta dan kaldırması, kurduğu cina -
yet mahkemeleri yoluyla insanları
dar ağaçlarında ipe çekmesi hiçbir
zaman terör olarak adlandırılma -
mış, Kemalist katillere terörist de -
nil me miştir.

Anadolu halkı yanında meşru i -
yeti bulunmayan, bu nedenle her
şeyi baskı ve zorbalıkla dayatıp ka -
bul ettirmeye çalışan Kemalist dik-
tatörlük, Anadolu’yu işgal ettiği
günden bu yana halk üzerinde sü -
rekli terör estirmiştir. İşgal günle rin -
den bu yana gayri meşru varlığını
ka bul ettirmek adına, binlerce ma-
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sum insanı haksız yere katleden
Kemalist zorbalık, tarihin kaydet-
tiği en büyük teröristler listesindeki
yerini almıştır.

Emperyalizmin yerli işbirlikçisi
M. Kemal’in, inkârcı bir ifade ile
““ggöökktteenn  iinnddiiğğii  ssööyylleenneenn  kkuurraallllaarrllaa
üüllkkeeyyii  yyöönneettmmeemm”” dediği günden
bugüne kadar, İslâm’a ve Müslü-
manlara kin ve düşmanlığında
sınır tanımayan dikta rejimi, Müs-
lümanlar üzerinde terör estirmiştir.
Diğer taraftan ““nnee  mmuuttlluu  TTüürrkküümm
ddiiyyeennee”” ifadesi ile de, Anadolu’da
yüzyıllar boyunca et ve kemik
misali birbirine kaynaşan ve Ana -
dolu’nun zenginliğini oluşturan
diğer kavimleri bir çırpıda inkâr et-
miştir.

Kemalist zorbalık, bu inkâr ve
düşmanlığı sonucunda, Müslü-
manlardan ve Müslüman Kürtler-
den binlercesini katletmiş, Ana -
dolu’nun her karış toprağında,
özellikle de Dersim’de birçok âlim
ile beraber binlerce masum insa -
nı, kadın, çocuk ve yaşlı ayırımı
yapmadan acımasızca ve hunhar-
ca öldürmüştür.

Kendi estirdiği terör ve şiddeti
görmezden gelip, inançlarını ve
kimliklerini inkâr ettiği masum in-
sanları terörist olarak gösteren
Kemalist dikta sistemi, bu gerekçe
ile katliamlarını bugüne kadar, su-
dan bahanelerle devam ettirmiş -
tir. Kemalist dikta sistemi, işgal
yıllarında, Çerkez Ethem, Çapan -

oğlu İbrahim, Şeyh Sait gibi de -
ğerli insanları katletmekle kal -
mamış, İskilipli Atıf Hoca gibi nice
değerli âlimleri de katletmiştir.

Kemalist zorbalık, tarihinde
yalnızca Müslümanları ve Kürtleri
değil, kana doymadığı zaman lar -
da kendi askerlerini bile öl dür -
mekten çekinmemiştir. Org. Eşref
Bitlis gibi üst derecedekiler de
dâhil olmak üzere, kendi su bay la -
rından birçoğunu, suikastlar dü -
zenleterek öldürten Kemalist zor-
balık, Bingöl’de katlettirdiği 33
vatan evladından sonra Aktü tün’ -
de, Dağlıca’da, Şemdinli’de,
Hakkâri’de, Çukurca’da ve daha
nice yerlerde, kan içici Kemalist
generallerin izin, desteği ve bizzat
kendilerinin hazırladıkları mayınlı
tuzaklarla yüzlerce vatan evladını
katlettirmiştir.

Kemalist dikta sisteminin, ci -
nayet işleyen bir cani, terör estiren,
zorbalık yapan, kaba kuvvete da -
yalı bir mafya, katilleri, hırsızları ve
suçluları yönetici yapan, gayri
meşru terörist bir sistem oldu ğu -
nu, bu sistemin en üst kurumları ta -
rafından açık bir şekilde tescil e dil -
miştir. Mücahede Yayınları’ndan
çıkan ““HHuukkuukk  ZZoorrbbaallaarrıınnaa  KKaarrşşıı
OOnnuurr  MMüüccaaddeelleessii””adlı kitapta sis-
temin zorbalığı ile ilgili şu ifadelere
yer verilmiştir:

““DDiiğğeerr  ttaarraaffttaann  yyuukkaarrııddaakkii  ssıı--
ffaattllaarrıı  TTüürrkkiiyyee  iiççiinn,,  ssiisstteemmiinn  eenn  üüsstt
yyaarrggıı  bbiirriimmii  oollaann  YYaarrggııttaayy  99..  DDaaii  --
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rreessii  vvee  YYaarrggııttaayy  eesskkii  BBaaşşkkaannıı  SSaammii
SSeellççuukk  kkuullllaannııyyoorrllaarr..  YYaarrggııttaayy  99..
DDaaiirreessii,,  İİHHDD  İİssttaannbbuull  ŞŞuubbee  BBaaşş  --
kkaannıı’’nnıınn  TT..CC..  ddeevvlleettii  iiççiinn  kkuullllaannddıığğıı
‘‘MMaaffyyaallaaşşmmıışş  ddeevvlleett’’,,  ‘‘KKaabbaa  kkuuvv  --
vveettiinn  hhââkkiimm  oolldduuğğuu  hhuukkuukk  ddıışşıı  ddeevv  --
lleett’’,,  ‘‘CCiinnaayyeett  iişşlleeyyeenn  ((ccaannii))  ddeevvlleett’’,,
‘‘SSuuççlluullaarrıı  yyöönneettiiccii  yyaappaann,,  sseerrvveettii
kkoorruuyyaann  ddeevvlleett’’,,  iiffaaddeelleerriinnii  hhaakkaarreett
kkaabbuull  eettmmeeyyeerreekk  vveerriilleenn  cceezzaayyıı
bboozzmmuuşşttuurr  ((1100..0055..11999988  PPoossttaa))..  

YYaarrggııttaayy  eesskkii  BBaaşşkkaannıı  SSaammii  SSeell  --
ççuukk,,  yyaazzddıığğıı  kkiittaabbıınnaa  ““ZZoorrbbaa  DDeevv  --
lleetttteenn  HHuukkuukkuunn  ÜÜssttüünnllüüğğüünnee””  aaddıı  --
nnıı  vveerrmmiişşttiirr..  BBuunnddaann  ddaa  aannllaaşşııllııyyoorr
kkii,,  YYaarrggııttaayy  BBaaşşkkaannıı  vvee  YYaarrggııttaayy  99..
DDaaiirreessii,,  ssiisstteemmiinn  zzoorrbbaallıığğıınnıı  tteesscciill
eettmmiişşlleerrddiirr..

AAyynnıı  şşeekkiillddee  HHüükküümmeett  oorrttaağğıı  vvee
AANNAAPP  GGeenneell  BBaaşşkkaannıı  MMeessuutt  YYııllmmaazz
ddaa  ssiisstteemmii  ‘‘MMiittoolloojjiikk  HHaayydduutt  PPrrookk  --
rruusstteess’’ee  bbeennzzeetteerreekk,,  bbuu  hhaayydduudduunn,,
kkuurrbbaannllaarrıınnıı  ööllddüürrddüükktteenn  ssoonnrraa,,
kkııssaa  oollaannllaarrıınnıı  ççeekkiiçç11ee  uuzzaattttıığğıınnıı,,
uuzzuunn  oollaannllaarrıınnıı  iissee,,  tteesstteerree  iillee  kkeessiipp
kkııssaallttttıığğıınnıı  iiffaaddee  eettmmiişşttiirr..”” (Hukuk
Zorbalarına Karşı Onur Mücade-
lesi. Ramazan Yılmaz, Mücahede
Yayınları, İstanbul 2002, sh. 276)

Yukarıya aldığımız ifadeler,
dikta rejiminin düşmanı olan kim -
se ler tarafından değil, bu sistemin
nimetlerinden yararlanan ve en üst
birimlerde bulunan kimseler tara -
fından dile getirilmiş ifadelerdir. Bu
kimseler, içerisinde bulundukları
zulüm sisteminin nasıl bir dikta ve

zorba rejim olduğunu ve ne derece
bu zulüm sisteminden utandıklarını
açıkça ortaya koymaktadırlar.

Anadolu halkına karşı sürdür -
düğü inkârcı ve düşmanca tutumu
sonucunda PKK, Hizbu-l Kontra ve
benzeri örgütleri ortaya çıkaran Ke-
malist zorbalık, kimi zaman bu ör -
gütler eliyle, kimi zaman da bizzat
kendi yetiştirdiği Özel Harekâtçı
katilleri eliyle onlarca köyü boşalt-
mış, yakmış, yıkmış ve sayıları 40
bine yaklaşan insanları acımasızca
katlettirmiştir.

Kemalist zorbalık, kendi gayri
meşru varlığını sürdürmek adına,
insanları sınıflara ayırmış, sonra da
kendisine sahiplenen bir kısım ka -
tillerle, Fir’avni bir tavırla, masum
ve suçsuz insanları öldürtmüştür.
Daha önce katillerini sivil kişilerden
seçen Kemalist zorbalık son yıllar-
da, Ergenekon vb. yapılanmalarda
görüldüğü üzere, katillerini kendi
subaylarından seçmiştir. 

Her on yılda bir yaptıkları ihtilal
ve verdikleri muhtıralarla halkı
sindirdiklerini az gören Kemalist
zorbalık, bu sefer rütbeli katillerini
kullanarak, camileri ve masum in-
sanları bombalamayı, kendi uçak-
larını düşürmeyi bile düşünüp ta -
sarlayabilmiştir. Gözlerini kan bü -
rüyen katil generaller, son demde
kazdıkları kuyuya kendileri düştü -
ler. 

Bu düşüşleri öyle bir düşüştü ki,
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tarihlerinde hiç yaşamadıkları bir
zillet içerisinde buldular kendileri-
ni. Kendilerini, her şeyi yapmaya
muktedir gören Kemalist zorbalığın
generalleri, bir hiç olduklarını gör -
düler ve önce kaçacak delik ara-
maya, daha sonra da birbirlerine
düşmeye başladılar. 

Kâfirlerin bir hesabı varsa yüce
Allah’ın da bir hesabı var ve yüce Al-
lah (cc), bu dinsiz Kemalist terörist-
lerin hazırladıkları tuzakları, Kema -
list zorbaların kendi dindaşlarını
kullanarak başlarına geçirmiş, ma-
sum halka hazırladıkları tuzakları
boşa çıkarmıştır.

Gün geçmez ki, Anadolu’da
bir yuvaya evlat acısı ateşi düşme -
sin. Kemalist zorbalar ve bu Kema -
list zorbalığa iman etmiş İslamcı
müşrik yöneticiler, yuvalarına ateş
düşen insanların acısını bitirmek is-
tememektedirler. Çünkü öldürülen
askerlerin gerçek katillerini bilme -
yen ve sürü mantığı ile hareket eden
insanlar, katil sisteme sahip çık-
makta, sokağa çıkıp PKK terörünü
lanetlemektedir. Oysa lanetlenme -
si gereken katil ve gerçek terörist
olan Kemalist zorbalık ve onun ko-
ruyucuları olan İslamcı müşrik yö-
neticiler ile diğer siyasi partilerdir. 

Yapılacak iki yasa değişikliği ile
terör kendiliğinden bitecektir. Bun-
lardan biri, ülkede kullanılan ana -
dillerin resmi dil olarak tanınması,
ikincisi, o insanların kimliklerinin

tanınmasıdır. Yüce Allah’ın insan-
lara verdiği dillerini ve ırklarını,
baskı ve zorbalıkla inkâr eden Ke-
malist zorbalık, insanların fıtri olan
haklarını vermemekte direnerek te -
röre zemin hazırlamakta ve onca
vatan evladının pisipisine ölmeler-
ine sebep olmaktadır.

Gerçek katilin ve teröristin Ke-
malist zorbalık olduğunu bilmeyen
halk, bu İslâm düşmanı ateist siste -
me sahip çıkarak PKK’yı lanetle-
mektedir. Elbette tüm teröristlere
lanet olsun ki, masum insanları kat -
lediyorlar. Ancak en büyük lanet,
Allâh’ın, İslâm’ın, Müslümanların
ve Anadolu halkının düşmanı olan
Kemalist terör sisteminin üzerine
olsun ki, terörü bitirmek istemiyor,
gencecik çocukların pisipisine öl -
dürülmelerine göz yumuyor. 

En büyük lanet, Amerikan u -
şakları Kemalist generallerin üzeri -
ne olsun ki, o masum çocukları,
hazırladıkları mayın vb. tuzaklarla
kendileri katlediyor ya da en son
teknolojik imkânlara rağmen bu-
runları dibine kadar sokulan ve
gördükleri PKK’lıları görmezden
geliyorlar ve kendi askerlerini göz
göre göre öldürtüyorlar.

En büyük lanet, Kemalizm’e i-
man eden ve onun yaşaması için
gece gündüz demeden çalışan AKP
(Amerikan Kuklaları Partisi) yöneti-
cilerinin, putperest başbakanın,
cumhurbaşkanının ve meclisi dol -



durup işe yaramayan kukla siya -
setçilerin üzerine olsun. Onlar ki,
Allah’ın insanlara verdiği dil ve ırkı
inkâr ediyorlar ve insanlara kendi
kimlik ve dillerini vermemekte dire -
niyorlar ve böylece PKK’ya fırsat
veriyorlar. 

Kemalist sistemin cumhurbaş -
kanı yüzü kızarmadan kalkmış, ““PPKKKK
bbuu  eeyylleemmlleerriiyyllee  ddeevvlleettii  hhiizzaayyaa  ggee--
ttiirreecceeğğiinnii  mmii  ssaannııyyoorr”” diyor. Abdul-
lah Gül şunu iyice bilmelidir ki, PKK
zorba sisteminizi hizaya getirmeye-
bilir, ancak sizin gibi kan içiciler yü -
zünden daha çok vatan evla dının
kanını boşu boşuna akıtacaktır. Ta -
bii ki o kanların içinde sırça saray-
larda yaşayan kendi çocukları ol-
madığı için, ülkenin kan gölü hali -
ne gelmesinden rahatsız olmu yor -
lar. Şayet onların ev latlarının kanı
aksaydı o zaman a lelacele yasalar
çıkartıp o kanları durdurmaya çalı -
şacaklardı.

Katil sistemin cumhurbaşkanı,
başbakanı ve siyasetçileri, bilsinler
ki onlar, dökülmesine sebep olduk-
ları o kanlarda bir gün boğulacak-
lar. Kıyamet günü de sebep olduk-
ları ve sebepsiz olarak katlettirdik-
leri o masum çocukların kanlarının
bedelini, ebediyen cehennemde
yanarak ödeyeceklerdir. 

Terör sistemi Kemalist zorba lı -
ğın siyasetçileri ve İslamcı müşrik
yöneticileri, eğer masum çocukla -
rın kanlarının daha fazla akmasını

istemiyorlarsa yapacakları iş, iki
yasa çıkarmaktır. Ateist zorba sis-
teme iman etmiş siyasetçiler, kan -
dırıp ateist putperest sisteme biat ve
iman ettirdikleri insanları kan dır -
dıkları yetmemiş olacak ki, iki yasa
çıkarmak yerine daha çok tahrik e -
dici sokak ağzı ile iki de bir ““SSaabb  rrıı  --
mmıızz  ttüükkeenniiyyoorr”” türünden ucuz ve
ba sit laflar söylüyorlar. 

Kemalist sistemin İslamcı müş -
rik yöneticileri olan cumhurbaş ka -
nı ile başbakanı, yıllardır siyasetin
içinde bulunuyorlar ve on senedir
devlet yönetiyorlar, ancak hâlâ ne
serseri sokak kabadayılığından
kurtulmuşlar, ne de terör konusu-
nun nasıl biteceğini anlamışlar. 

Öcalan’a ““SSaayyıınn  ÖÖccaallaann””diye
hitap eden ancak şimdi başbakan
olan bu sokak serserisi pozlarında-
ki Erdoğan elbette anlamaz terörün
nasıl biteceğini. Çünkü o pisipisine
öldürülen onun çocuğu değil, Er-
doğan’ın çocuklarından bazıları
Kemalist sistemin kendilerine sun-
duğu saltanatı kullanarak başba -
kanlık köşklerinde, bazıları da Er-
doğan’ın kuklalığını yaptığı Ame ri -
ka’da yaşıyorlar.

Erdoğan’ın iman ettiği Kema -
list zorbalık, otuz küsur yıldır terör
dediği sorunu bitirmek istemiyor,
çünkü birincisi, bu terör sorununu
kendisi çıkarttı, ikincisi, kendi gayri
meşru varlığını sürdürebilmesi an-
cak terör sorununun devam etme-
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sine bağlıdır. Terör sorunu devam
ettikçe halkın ahmak kesimi, asıl te -
rörist olan ateist, zorba Kemalist sis-
temi sahiplenecek, sokaklara çı kıp
İslâm düşmanı ateist tağuti sistemin
varlığı için bağırıp çağıracaklar.

Bu katil ve terörist Kemalist sis-
teme oy verenler bilsinler ki, bu sis-
teme oy verdikleri sürece hem ço -
cukları bu ateist sistem yolunda pi -
sipisine ölecek ve yuvalarına ateş
düşecek, hem de bu Allah düşma -
nı, putperest düzenle beraber ce-
hennemi boylayacaklar. Ateist Ke-
malist sistem yolunda pisipisine
ölen o çocuklar da şehit değil, ta -
ğuta hizmet etmiş kişiler olarak ce-
henneme gideceklerdir. İşte bu ko -
nuda yüce Allah’ın uyarısı:

“İman edenler Allâh yolunda
savaşırlar, inkâr edenler de tağut
yo lunda savaşırlar. O halde şey-

tanın dostlarıyla savaşın, çünkü
şeytanın hilesi zayıftır.” (Nisa, 76)

“Allâh, inananların dostudur.
Onları karanlıklardan aydınlığa
çıkarır. Kâfirlerin dostları da tağut-
tur. (O da) onları aydınlıktan ka -
ranlıklara çıkarır. Onlar ateş hal -
kıdır, orada ebedi kalacaklardır.”
(Bakara, 257)

Konu oldukça açıktır, ey Ana -
dolu halkı, ya tağuta itaat etmeye
devam eder ve her geçen gün bir
başkanızın evine ateş düşer ve hem
dünyada hem de ahirette perişan
olursunuz ya da onurlu bir müca -
dele ile bu ateist, dinsiz Kemalist
zorbalığa karşı başkaldırırsınız.
Böylece hem daha fazla acılar çek-
mekten kurtulursunuz, hem de
dünya ve ahirette huzura ve kurtu-
luşa eresiniz. SSEEÇÇİİMM  SSİİZZİİNN!!
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HHiiççbbiirr  vvaarrllııkk  AAllllaahh’’ttaann  üüssttüünn,,
HHiiççbbiirr  ddeeğğeerr  AAllllaahh  rrıızzaassıınnddaann  ddeeğğeerrllii,,

HHiiççbbiirr  iişş  AAllllaahh’’aa  iibbaaddeetttteenn  öönneemmllii,,
HHiiççbbiirr  mmüüllkkiiyyeett  cceennnneetttteenn  kkııyymmeettllii,,

HHiiççbbiirr  eeğğlleennccee  cceennnneett  yyaaşşaammıınnddaann  zzeevvkkllii
OOLLAAMMAAZZ!!......

AAkkııllllıı  kkiimmssee,,  bbuunnllaarrıınn  bbiilliinncciinnddee  hhaayyaattıınnıı  ddüüzzeennlleerr,,
AAkkııllssıızz  oollaann  iissee,,  aarrzzuullaarrıınnıı  iillaahh  eeddiinniipp  

oonnuunn  iisstteekklleerriinnii  yyaappaarr!!......



Tekâsur SûresiTekâsur Sûresi

nsanları, Zatına kulluk
yapmaları için, fiziki ve
ruhi olarak en güzel şekil -

d e yaratan yüce Allah (cc), onların,
kendilerine verilen güzelliklerini
yer yüzünde sürekli kılmaları için
söz ve davranışlarının ilahi kural-
larını da bildirmiştir. İnsanlar, ken -
dilerine bil dirilen ilahi kurallar doğ -
rultusunda hareket ettikleri sürece,
dünya haya tında en güzel bir şekil -
de yaşayacaklar ve ahirette kendi
güzellikleri ne yaraşan güzellikler
yurdu cennet ler de en güzel hayatı
sürdüreceklerdir. 

Rab’lerinin kendilerine bildir -
di ği ilahi kuralların aksine hareket
edenler, hem dünya hayatlarında
en kötü bir hayat yaşayacaklar,
hem de işledikleri kötülükler nede -
niyle aşa ğılık yaratıklar olarak en
kötü azaba duçar olacaklardır. İyi
ve kötü bir hayat sürüp sonunda
hak edilen karşılığı almak tama-
men insanların kendi iradelerinde

ve ellerindedir.
Şeytan (aleyhillane)nin, yüce

Allah’ın doğru yolu üzerine oturup
insanları saptıracağına ahdetmiş -
tir. Yüce Allah (cc), şeytanın insan-
lara düşman olduğunu bildirme-
sine rağmen insanlar, bu konuda
hassasiyet göstermemiş, şeytan (a-
leyhillane)nin kendileri için kurdu -
ğu tuzaklara düşmüşlerdir.

“Ey insanlar, yeryüzünde bulu-
nan helal ve temiz şeylerden yeyin,
şeytanın adımlarını izlemeyin; çün -
kü o, sizin apaçık düşma nı nızdır.”
(Bakara, 168)

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur,
ve size çirkin şeyleri yapmayı em-
reder. Allah ise size kendi tarafın-
dan bağışlama ve lütuf vaat ediyor.
Şüphesiz Allah geniştir, bilendir.”
(Bakara, 268)

Şeytan (aleyhillane)nin vesve -
se leri ve ilahi mesajdan uzaklaşıl-
ması sonucunda insanlar, vahyin

““Çokluk yarışı sizi oyaladı, nihayet kabirleri ziyaretÇokluk yarışı sizi oyaladı, nihayet kabirleri ziyaret
ettiniz. Kesinlikle yakında bileceksiniz! Yine kesinlikettiniz. Kesinlikle yakında bileceksiniz! Yine kesinlik--

le, yakında bileceksiniz! Elbette kesin bilgi ilele, yakında bileceksiniz! Elbette kesin bilgi ile
bilseydiniz, mutlaka cehennemi gö rürdünüz. Sonrabilseydiniz, mutlaka cehennemi gö rürdünüz. Sonra

onu kesin olarak gözle göreceksiniz. Sonra o gün,onu kesin olarak gözle göreceksiniz. Sonra o gün,
nimetten sorulacaksınız.”nimetten sorulacaksınız.”
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belirlediği esaslar dışında, kendi
arzularını ölçü alarak hareket et -
miş ler dir. Kendi arzularını her şeyin
üs tünde tutan, kendilerini diğer in-
sanlardan üstün gören bu bencil ve
egoist kimseler, tüm değer yargı -
larını da buna göre belirlemişlerdir. 

Bu psikoloji ve duygu ile ilahi
mesajdan uzaklaşan kimseler, ben
merkeziyetçiliği, doyumsuzluğu ve
bencilliği yaşam tarzı olarak al mış -
lar, dünyanın kendi etraflarında
döndüğünü sanarak yalnızca ken -
dilerini düşünmüşler ve kendi le rin -
den başkasını düşünmemiş lerdir.
Bu düşünce le ri sonucunda ihtiras -
ları art mış, helal ha ram demeden
mal biriktir meye başla mışlar ve
baş kalarının hak larını gasp et meyi
kendileri için meşru gör  müşlerdir.

“O ki mal yığdı, onu saydı dur-
du; malının, kendisini ebedi yaşat-
acağını sanıyor.” (Hümeze, 2-3)

Mal biriktirme hırsı, insanları,
Rab’lerinden kendilerine yapılan
uyarılara karşı kör ve sağır yapmış,
Rab’lerine karşı onları nankörlüğe,
isyan ve şirke sürüklemiştir. Kur’ -
an’da adları verilen Karun, Kalem
su resindeki bahçe sahipleri ve Kehf
suresindeki bahçe sahibi adam ile
peygamberlere karşı çıkan zengin
müstekbirler, hep doyumsuzlukla -
rının kurbanı olmuşlardır. Bu kim -
se ler, kendilerine hatırlatılan Rab’ -
le rinin uyarılarını da dinlemeyerek
is yanlarında sınır tanımamışlardır.

“Mal ve oğullar sahibi olmuş

diye, kendisine ayetlerimiz okun-
duğu zaman: ‘Eskilerin masalları’
der.” (Kalem, 14-15)

“Allah’ın sana verdiği (bu ser -
vet) içinde Ahiret yurdunu ara, dün -
yadan da nasibini unutma, Allah
sana nasıl iyilik ettiyse sen de öy le
iyilik et, yer yü zünde bozgunculuk
(etmeyi) isteme, çünkü Allah boz-
guncuları sevmez.” (Kasas, 77)

Vahyi esas lar, insanda ya ratı -
lışta varolan güzel hasletlerin ko-
runmasını ve daha çok geliştir-
ilmesini sağlamakta, insanın, in-
sanı kamil olmasına yardımcı ol-
makta, Tevhidi ilkeler de insanın
onurlu bir kişilik kuşanmasına ne-
den olmaktadır. İnsan, vahyi esas -
lardan uzaklaştıkça güzel haslet-
lerini ve insanlığını, Tevhidi esaslar-
dan uzaklaştıkça da onurlu kimliği-
ni kaybetmektedir. Bundan sonra
öyle kimseler, ya kula kul olmakta
ya da malı ilah edinerek ona tap-
maktadırlar.

Edindikleri mal ve sermayenin
verdiği enaniyet, bu mal ve serma -
ye ile kiraladıkları kişilerle edin -
dikleri güçle böbürlenen kimseler,
kendilerini herkesin üstünde gör-
müşler, insanları hor görerek kü -
çümse miş lerdir. Günümüzde ve ta -
rihsel sü reçte birçok örneği gö rülen
bu kimseler, edindikleri yanlış ve
batıl bilgilerle hiçbir zaman azaba
uğramayacaklarını düşünmüşler,
düşünmektedirler.

“Dediler ki: ‘Biz malca ve ev lat -
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ça daha çoğuz, biz azaba uğ ra -
tılacak değiliz.” (Sebe, 35)

Günümüz de de birçok ör neği
bulunan bu kimseler, varlığı nı ka -
bul edip indirdiği Tevhidi esaslarını
reddettikleri yüce Allah (cc) üzerine
iftira atmaktan da geri durma mış -
lardır. Bu kimseler, helal haram de -
meden elde ettikleri haram mallar-
la yüce Allah’ın kendilerini sev diği -
ni iddia edip ““AAllllaahh  sseevvddiiğğii  kkuulluunnaa
yyüürrüü  ddeerrmmiişş”” diyerek azgınlık larını
ortaya koy muş -
lardır. Bunlar,
yüce Allah’a
karşı yaptıkları
nankörlük, is -
yan ve küfürleri -
ne bakmadan
bir de kendileri-
ni yüce Allah’ın
seçkin kulları
sanmaktadırlar.

“Onlara şu
iki adamın mi -
sa lini anlat; ikisinden birine iki ü -
züm bağı vermiş, onların etrafını
hurmalarla çevirmiş, ortalarında
da ekin bitirmiştik. Her iki bağ da
yemişini ver miş, ondan hiçbir şey
eksik etme miş ti. Aralarından bir de
ırmak akıtmış tık. Onun (başka) ü -
rünü de vardı. Arkadaşıyla ko nu -
şurken ona; ‘Ben malca senden
zenginim, adamca da senden güç -
lüyüm.’ dedi.

Kendisine yazık ederek bağına

girdi: ‘Bunun yok olacağını hiç san -
mam’ de di. Kı yametin kopacağını
da sanmı yo rum. Şayet Rab  bime
döndürülsem bile bundan daha
güzel bir sonuç bulurum.” (Kehf,
32-36)

Mal ço ğaltma, sermaye birik -
tirme sınır ta nımaz bir doyum suz -
luğu da bera be rinde getirir ve in -
sanlarda bu do yumsuzluk, bitmez
tükenmez bir hırs doğurur. Yüce Al-
lah’ın emirlerini tutmayan ve Rab’ -

lerine isyan e -
den bu kimse -
ler, bir de u -
t a n m a d a n
Rab’lerinden
m a l l a  r ı  n ı n
daha da ar tı -
rılmasını iste-
mektedirler.

“Benimle
şu adamı yal-
nız bırak ki
ben onu tek o-

larak yarattım. Ona uzun boylu
mal, göz önünde oğullar verdim.
Kendisine bir döşeyiş dö şedim.
Hâlâ daha da artırmama göz diki -
yor. Hayır, çünkü o bizim âyetleri -
mi ze karşı bir inatçı kesildi.” (Müd-
dessir, 11-16)

Mal, sermaye ve güçleriyle bö -
bürlenip azgınlaşan müstekbirler,
ken dilerine gelen vahyi esaslara,
Tev hidi ilkelere rağmen iman etme -
miş ler, bu azgınlıklarını öldükleri ya
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Bu kimseler, helal haram
demeden elde ettikleri haram
mallarla yüce Allah’ın kendi-
lerini sevdiğini iddia edip “Al-
lah sevdiği kuluna yürü der-
miş” diyerek azgınlıklarını or-
taya koymuşlardır.



da bir azapla helak oldukları güne
ka dar sürdürmüşlerdir. Müstekbir-
ler, mali ve insan güçlerini üstünlük
ve silesi olarak görmüşler ve bu -
nunla övünmeyi, öldükleri güne
kadar devam ettirmişlerdir.

“Çokluk yarışı sizi oyaladı, ni-
hayet kabirleri ziyaret ettiniz.” (Te -
kasür, 1-2)

Yüce Allah (cc), hak etmedikle -
ri halde kendilerini övüp böbürle -
nen kimseleri sevmez. Özellikle bu
kimseler, Rab’lerinin kendilerine
bildir diği esaslara uymayıp isyan e-
denlerden iseler, yüce Allah (cc) ta -
rafından bunlar, her iki dünyada
şiddetli bir azaba uğratılırlar.

“Yeryüzünde haksız yere bü -
yüklenenleri ayetlerimden uzak-
laştıracağım. Onlar her ayeti
görseler de yine ona inanmazlar.
Doğru yolu görseler, onu yol edin-
mezler, ama azgınlık yolunu gör -
seler, onu yol edinirler. Çünkü on-
lar, ayetlerimizi yalanladılar ve on-
ları umursamaz oldular.” (A’raf,
146)

“O ettiklerine sevinen, yapma -
dıkları şeylerle övünmeyi sevenle -
rin, azaptan kurtulacaklarını san-
ma. Onlar için acı bir azap vardır.”
(Al-i İmran, 188)

Yüce Allah (cc), insanca yaşa-
manın kurallarını ve insanlar ara -
sındaki ilişkilerin nasıl olması ge -
rektiğini bildirmiş, bu kurallara u -
yulmasını emretmiştir. İnsanın aczi -

yetini, yara tılışını hatırlatarak orta -
ya koyan yü ce Allah (cc), mal ve
mülkün kendisi tarafından insan-
lara verildiğini, bu nedenle bu veri -
lenlerin nasıl kullanılacağını belirt-
miş, hak sahiplerine haklarının ve -
rilmesini istemiştir. 

Bütün uyarılara rağmen hak
sahiplerine haklarını vermeyip
Rab’lerine isyan edenlerin nasıl ce -
zalandırıldıklarının örneklerini v-
eren yüce Allah (cc), sonradan ge-
len toplumları da bu konuda uyar -
mış, aksine hareket edenlerin, da -
ha önce helak edi len müs tekbir le -
rin akıbetine uğrayacakları nı bil -
dirmiş tir.

“Yer yüzün de gezmediler mi ki,
kendilerinden öncekilerin sonunun
nasıl olduğu na baksınlar. Onlar,
ken dilerinden daha güçlü idiler;
top rağı (kazmış) alt-üst etmişler ve
o nu, bunların imar ettiklerinden
daha çok imar etmişlerdi. Onlara
da elçileri, deliller getirmişti. Allah
onlara zulmedecek değildi. Fakat
onlar, ken di kendilerine zulmedi -
yorlardı.” (Rum, 9)

İnsanlık tarihi, gönderilen ilahi
mesaja rağmen azgınlaşıp böbür-
lenenlerin, mal ve güçleriyle övü -
nüp haddi aşanların sonlarının na -
sıl olduğunun örnekleriyle doludur.
İlahi mesaj, bu konuda Müslüman-
ları da uyarmaktadır.

“Ki elinizden çıkana üzülme ye -
siniz, (Allah’ın) size verdiğiyle sevi -
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nip şımarmayasınız. Çünkü Allah,
kendini beğenip övünen kimseleri
sev mez. Onlar cimrilik edip insan-
lara da cimriliği emrederler. Kim
yüz çevirirse (bilsin ki) Allah, zen -
gindir, övgüye lâyıktır.” (Hadid,
23-24)

Kur’an, Lokman (as)’ın, oğlu-
na yaptığı nasihati, Müslümanlara
ör nek olarak vermiş ve yeryüzünde
bö bürlenmenin, diğer insanlar ü -
ze rin de üstünlük taslamanın yüce
Allah (cc) tara -
fından sevilen
bir hareket ol -
madığını bil dir -
miştir.

“İnsanlara
yanağını bük -
me  ve yer yü -
zünde böbürle -
nerek yürüme.
Zira Allah, ken -
dini beğenip ö -
vünen kimseyi
sevmez.” (Lokman, 18)

Yüce Allah (cc), kim olursa ol-
sun, övünüp böbürlenen kimseleri
sevmez ve bunları mutlaka bir şekil -
de cezalandırır. Şayet bu böbürlen-
me, nankörlük şeklinde ortaya ko -
nulmuş ve yüce Allah’ın uyarılarına
rağmen sürdürülmüşse bu nankör-
ler, hem dünya hayatında, hem de
ahirette şiddetli bir şekilde cezalan -
dırılır. Karun, Kalem ve Kehf su re le -
rindeki bahçe sahipleri ve İrem hal -
kı, Kur’an’da verilen örneklerden

sadece birkaç tanesidir. Bunlar ve
benzerleri, her iki dünyada da ce -
zalandırılacak kimselerdir.

“Allah, dünya hayatında on-
lara rezillik tattırdı. Ahiret azabı ise
daha büyüktür, keşke bilselerdi!”
(Zümer, 26)

İnsanın, kendisinin yoktan var -
e dip elde edemediği, kendisine e -
ma neten verilen ve bir gün geri alı-
nacağı bilinen mal, sermaye ve in-
sani güçle övünmesi ve hele bunları

çoğaltmak i -
çin hayatını
boşa harca-
ması büyük
bir cehalet,
gaflet ve nan -
körlüktür. 

M ü s l ü  -
manlar, ö vün -
mekten, bö -
bür len mek -
ten ve he le
hele nan kör -

lükten ke sinlikle uzak dur malı dır -
lar. Çünkü en kü çük bir böbürlen -
me te lafisi zor bir sonuçla insanı
yüzyüze getirebilir, insanın helak ol-
masına neden olabilir. Nitekim yü -
ce Allah (cc), Müslüman da olsalar,
övünüp böbürlendikleri anda nasıl
bozguna uğrayacaklarını Huneyn
savaşını örnek vererek açıklamak-
tadır.

Mekke’yi fethetmiş, çok az sa -
yı larına rağmen Bedir’de müşrik le -
ri bozguna uğratmış İslâm Or dusu,
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İnsanlık tarihi, gönderilen ila  -
hi mesaja rağmen azgınlaşıp
böbürlenenlerin, mal ve güç -
leriyle övünüp haddi a şan -
ların sonlarının nasıl ol du -
ğunun örnekleriyle dolu dur.
İlahi mesaj, bu konuda Müs-
lümanları da uyarmaktadır.



en güçlü olduğu bir dönem de, dü -
zenli bir orduya sahip ol ma yan ve
çeşitli ka bilelerden oluşmuş, Ha va -
zinliler Taifli Sakifoğulları ve diğer
müşrik Arap kabileleri karşı sında
Huneyn vadisinde bozguna uğra -
mıştı.

“Andolsun Allah size birçok
yer lerde, Huneyn gününde de yar -
dım etmişti. Hani (o gün) çoklu -
ğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat
size hiçbir yarar da sağlamamıştı.
Bütün ge niş liğine rağmen yeryüzü
başınıza dar gelmişti, nihayet bozu-
larak arkanızı dönmüş(kaçmağa
başlamış)tınız.” (Tevbe, 25)

İslâm ordusu, 12000 kişilik bü -
yük bir güçle Huneyn civarına gel -
di ğinde bazı Müslümanlar, böyle
bü yük bir ordunun asla yenile me -
yece ğini düşünmüş ve böbürlen-
mişlerdi. Bu duygularını Rasulullah
(as)’a söy leyenler bile oldu. Rasu -
lullah (as) bu söylenenlerden hiç
hoşlanmadı. Çünkü Rasulullah
(as), şimdiye ka dar elde ettikleri za -
ferlerin, sayıları ve güçleri ile değil,
Allah’a olan imanları ve O’nun lü -
tuf ve yardımıyla olduğunu biliyor-
du. Bu nedenle bu Müslümanların
böbürlenmeleri o nu oldukça üz -
müştü.

Savaşın başlamasından he -
men sonra Halid b. Velid komuta -
sındaki öncü Müslümanların, tuza -
ğa dü şü rülmeleri sonucunda boz -
guna uğ ramaları, İslâm ordusu i -

çerisinde büyük bir kargaşaya ne-
den olmuştu. Havazinliler, Rasulul-
lah (as)’a oldukça yaklaşmış ve onu
öl dü re bileceklerini düşünüyorlar -
dı. An cak yüce Allah’ın yardımının
ye tişmesi sonucunda Rasulullah
(as)’ın başında bulunduğu Müslü-
manlar, toparlanmış ve zafere u-
laşmışlardı.

“Sonra Allah, Rasulünün ve
mü’minlerin üzerine sekinetini (gü -
ven) indirdi, sizin görmediğiniz as -
kerler indirdi ve kâfirlere azap etti.
İşte kâfirlerin cezası budur!” (Tev -
be, 26)

Mal ve insani çoklukla övünüp
böbürlenmek ve bu duyguları sü -
rekli kılmak, insana dünya ve a hi -
rette azap getirici bir durumdur.
Müslümanlar, bütün güç ve kuv ve -
tin yüce Allah’ta olduğuna iman et-
meli ve O’nun yardım ve inayetine
sığınmalı, her konu ve durumda öl -
çülü ve mütevazı hareket etmelidir.
Aksi halde gidilecek yer, cehen-
nemden başka bir yer olmayacak-
tır.

SSuurreenniinn  TTeeffssiirrii
11--22--  Çokluk yarışı, sizi oyaladı;

nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.
İnsanın, dünyevi kimi değer ler -

le övünmesi, halk dilinde gör gü -
süz lük, sonradan görme gibi, kı-
nayıcı ve küçültücü sıfatların söy -
lenmesine neden olduğu gibi, yüce
Allah (cc) indinde de kınanmakta
ve bu kim selerin müşrik oldukları
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bil di ril mek tedir. Dünyevi değe rler -
le üs tünlük kompleksine girip övü-
nen kimseleri, insanlar sevmediği
gibi yüce Allah (cc) da sevmemekte
ve bunların dünya ve ahirette şid-
detli bir azaba uğrayacaklarını
haber vermektedir.

İnsanlar, amaçlarını ve ulaş-
mak istedikleri hedeflerini yaratılış
fıtratlarına göre düzenlemeyince,
ister istemez, sapıklığı yol edinecek
ve amaçlarından saparak dünyevi
kimi değerler
peşinde koş ma -
ya baş laya cak -
lar. Öyle ki, ölü -
mün gerçek ol -
du ğunu bilme -
lerine, öldükle -
rin de be raber -
lerinde hiçbir
şey gö tür me ye -
ceklerine birçok
kez şahit olma -
larına rağmen,
sapık amaç ve hedefleri peşinde
koşmayı sürdü recekler, ta ki, kabir-
leri tabutlarıyla ziyaret edip oraya
girecekleri ana kadar.

Mal ve sermayeyi çoğaltmak
için çalışmak ve bunlarla övünmek,
cehalet ve nankörlükten başka bir
şey değildir. Çünkü insanlar, hiçbir
şey değillerken Rab’leri tarafından
ken dilerine güç, güzellik, sağ lık,
mal ve evlat verilerek zen gin leşti -
rilmiş ler dir. Kendilerine ema neten
verilen bu nimetlerle övünmek,

bunları daha çok çoğalmak için
çalışmak ya ratılış amacından sap-
maktır ki bu, yüce Allah’a, bu ni -
metlerle eş koşmaktır. 

Yüce Allah’tan, O’nun gön -
der diği Tevhidi esaslardan ve indir -
diği ilahi mesajdan başka bir şeyin
daha değerli görülmesi ve onlara
mey ledilmesi şirktir. Yüce Allah (cc)
bu gerçeği indirdiği Tevhidi e-
saslarla kullarına bildirmiş, ancak
bazı kimseler bu gerçekleri gör -

mezden gele -
rek hevalarını
razı edecek fi -
illeri iş le miş -
lerdir. Bu kim -
seler, baş la rı -
na bir felaket
geldiğinde bu
g e r  ç e k l e r i
çok iyi anlı -
yor lar ancak
o durumda iş
işten çoktan

geçmiş oluyor.

“Derken ürünü yok edildi, çar-
dakları üzerine yıkılmış durumda o -
lan(bağ)ın karşısında ona harca -
dıklarına acıyarak ellerini oğuştur -
ma ğa başladı: ‘Ah ne olaydı, ben
Rabb’ime kimseyi ortak koşmamış
olaydım!’ diyordu.” (Kehf, 42)

Bu kimseler, başlarına gelen
dünyevi azap sonucunda ahirette
karşılaşacakları çok daha büyük
bir azabın olacağını anlıyorlar,
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Mal ve sermayeyi çoğaltmak
için çalışmak ve bunlarla ö -
vünmek, cehalet ve nankörlük-
ten başka bir şey değildir. Çünkü
insanlar, hiçbir şey değillerken
Rab’leri tarafın dan ken dilerine
güç, güzellik, sağ lık, mal ve evlat
verilerek zen gin leşti rilmiş ler dir. 



ancak o durumda yolun sonuna
ge lindiğinden yapılacak bir şey kal -
mıyor. Onlar, kendilerine bildirilen
ilahi uya rıları iyi değerlendirip on-
lar doğrultusunda hareket etmiş ol-
salardı, Rab’lerini razı etmiş ola-
caklardı ve dünya ve ahiretteki a -
zaplardan kurtulacaklardı.

“İnsanlardan kimi, Allah’tan
başka eşler tutar, Allah’ı sever gibi
onları severler. İman edenler ise en
çok Allah’ı severler. Zalimler, azabı
gördükleri za -
man bütün
kuv vetin Al -
lah’a ait ol du -
ğunu ve Al -
lah’ın aza bı -
nın çetin ol du -
ğunu anla ya -
cakla rını keş -
ke bilselerdi!”
(Bakara, 165)

Mal, ser-
maye ve diğer
dünyevi değerlerle Rab’lerine eş
koşanlar ve hevalarını ilah edinen-
ler başlarına gelecek felaketi yakın-
da çok iyi bileceklerdir. Ancak on-
ların bu bilgileri, çok süratli araba
kullanıp kaza yapan bir kimsenin,
korkunç bir kaza yaptıktan sonra
süratli araba kullanmanın tehlikeli
olduğunu bilmesindeki bilgi gibi
ken dilerine hiçbir fayda sağlamay-
acaktır.

33--44-- Kesinlikle yakında bile-
ceksiniz! Yine kesinlikle, yakında

bi leceksiniz!
Kısacık dünya hayatında, kul-

luk görevlerini ve Rab’lerini razı
etme amaçlarını unutan kimseler,
yanlış yaptıklarını ve bu yanlışın
kendileri ne neye mal olacağını el-
bette bileceklerdir. Bilecekler, an-
cak bu bilgileri onlara bir fayda
sağlamayacak ve onları acı azap-
tan kurtaramayacaktır.

“Ve cehennem de getirildiği
zaman. İşte o
gün insan an -
lar, ama artık
anlamanınken -
disine ne yararı
var?” (Fecr, 23)

Pişmanlık,
zamanında ya -
pıldığı zaman
bir anlam ifade
eder, zamanı
geçtikten sonra
yapılan piş-
manlığın kişiye

hiçbir faydası dokunmayacaktır.
Oysa dünya hayatlarında, ken -
dilerine bildirilen Tevhidi esasları
bilip onun gereğince amel etseler-
di, işte o zaman kurtulma şansları
olabilirdi. Tevhidi esasları çok iyi
bilme nin yolu, Kur’ani kavramları
iyi bil mekten ve yalnızca Tevhidi
esaslardan hareket etmekten geç -
mektedir. Bunun dışındaki yol ve
yöntemler, kural ve metodlar, in-
sanları ancak yanlış yollara ve sa -
pıklığa sürükleyecektir. 
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Onlar, kendilerine bildirilen
ilahi uya rıları iyi değerlen -
dirip onlar doğrultusunda
hareket etmiş olsalardı, Rab’-
lerini razı etmiş olacaklardı
ve dünya ve ahiretteki azap -
lardan kurtulacaklardı.



Yüce Allah (cc), Kur’an’da ne
bildirmişse insan mutlaka onunla
karşılaşacak ve onu görecektir. Yü -
ce Allah (cc) ne buyurmuş ise o,
kesin bilgidir ve insan bu kesin bilgi
ile ha ya tını düzenlerse kendisine
vaat e dilen sonuçları elde ede cek -
tir. Kur’ an’da kapalılığa, karışık lı -
ğa ve te reddüde yer yoktur. Kur’an,
gere ğince okunduğu, kavramları
asılla rına uygun öğrenildiği zaman
kişiler, kesin bilgi ile Tevhidi esas la -
rı, şirki ve küfrü
bileceklerdir.

55-- Elbette
kesin bilgi ile
bilseydiniz;

Elbette ke -
sin bilgi olan
Kur’ani esaslar
gereği gibi bi -
linseydi, bu du -
rumda Rab’ le -
rine eş koşan ki -
şiler, ken dilerini
ateşe götürecek, şiddetli azaba sü -
rükleyecek her şeyi bilecek ve kar -
şılaşacakları durumları görecek-
lerdi. İnsanlar, kesin bir bilgi olan
Kur’an’ı kesin bilgi ile bilselerdi, yü -
ce Allah’ın dininde olmayan uydur-
maları, bu din üzerine uydurulmuş
yalanları çok iyi bileceklerdi.

İnsanlar, kesin bilgi olan Tevhi-
di esasları bilselerdi o zaman, ken -
dilerine Rab’leri tarafından verilen
nimetler ile övünmenin, bunları ço -

ğaltmak uğruna kulluk görev ve so-
rumluluğunu unutmanın, insanı
cehenneme götüren kuru ve boş
kuruntular yüzünden Rab’lerine
şirk koştuklarını göreceklerdi. İşte o
zaman Rab’lerine karşı yaptıkları
aşırı lıkları ve koştukları eşlerin kar -
şılığında hak ettikleri cezaları da
göreceklerdi.

66--77--  Mutlaka cehennemi gö -
rürdünüz. Sonra onu kesin olarak
gözle göreceksiniz.

Yüce Al -
lah’ın bildir di -
ği her şey en
doğru ve kesin
olan bilgidir.
Bu doğru ve
kesin bilgi ile
donanan in -
sanlar, yüce
Al lah’ın bildir -
diği her şeyi
bizzat görüyor
ve yaşıyor gibi

hareket edeceklerdir. İşte bu iman -
dır. İman, inanılan esasları, bilgi
bağlamından çıkarıp hayatın i çe -
risinde canlı olarak yaşamaktır. İşte
o durumda insanlar, cenneti de ce -
hennemi de adeta gözleriyle gö -
recekler ve davranışlarını ona göre
düzenleyeceklerdir.

Kesin bilgi olan ilahi mesajdan
hareket eden kimseler, ilmel yakin
gördükleri cennete girmek, orada-
ki güzelliklere ulaşmak için canla
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Yü ce Allah (cc) ne buyurmuş
ise o, kesin bilgidir ve insan bu
kesin bilgi ile ha ya tını düzen -
lerse kendisine vaat e dilen so -
nuçları elde edecektir. Kur’ -
an’da kapalılığa, karı şıklığa
ve te reddüde yer yoktur.



baş la daha çok çalışacaklar ve ha -
yatları pahasına da olsa Tevhidi il -
kelerden taviz vermeyeceklerdir.
Aynı şekilde cehennemi ilmel yakin
gördükle ri için de ondan uzaklaş-
mak, ona girmemek için azami dik -
kat gösterecekler ve Rab’lerine şirk
koşmaktan kaçınacaklardır.

Cehennemi kesin bir gözle gö -
ren kimseler, ister istemez, Rab’le ri -
nin kendilerine bildirdiği ilahi me -
saj doğrultusunda hareket edecek -
ler, düşünce,
söz ve davra -
nışlarını Tev -
hidi ilkeler doğ  -
rul tu sun da dü -
zen le ye cek -
lerdir. Onlar,
aksine bir ha -
re ketin ken di -
lerini, ilmel ya -
kin gör dük leri
cehenneme
sürükleyece -
ğini çok iyi bilirler. Bu nedenle a za -
mi dik kat göstererek Rab’lerinin
kendileri ne bildirdiği ilahi mesajın
gereğini yapmaya çalışırlar. Çünkü
o gün bu ilahi mesajdan sorgula -
nacaklardır.

88--  Sonra o gün, nimetten soru-
lacaksınız.

Kıyamet gününde insanlar, el-
bette Rab’lerinin dünya hayatında
ken dilerine verdiği her şeyden sor -
gulanacaklardır. O gün insanlar-

dan, kendilerine verilen nimetleri
nasıl kullandıkları, bu nimetleri ne
yaptıkları konusunda sorular soru -
la caktır. Şayet verilen nimetler, ni -
meti veren yüce Allah’ın belirlediği
kurallara göre kullanılmamışsa bu
durumda insanlar, gözleriyle gör-
müş gibi, çok iyi bildikleri cehen ne -
me sürüklene ceklerdir.

İnsanlar, öncelikle Tevhidi ilke -
lerden ve ilahi mesajdan sorgula -
nacaklardır. Çünkü en büyük nimet

hiç kuşkusuz -
dur ki yüce Al -
lah’ın gönder -
diği Tevhidi e-
saslardır, yani
İslâm nimetidir.
İslâm, dünya
haya tında in -
san ca yaşama -
nın esaslarını
ortaya koyan,
verilen dünyevi
maddi nimet le -

rin nasıl kullanılacakları nı belirten,
insanın kendi nefsine, diğer nefis -
lere ve Rabb’ine karşı sorumluluk-
larının ne olduğunu açıklayan en
büyük nimettir. 

İnsanlar, Rab’lerinden kendile -
rine indirilen en büyük nimet olan i-
lahi mesaja uymuşlar, İslâmi kural-
lar doğrultusunda hayatlarını dü -
zenlemişlerse bu durumda Rab’le -
ri nin kendilerine müjdelediği ve ke -
sin bir bilgi ile bildikleri ve dünya -
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İslâm, dünya haya tında in -
san ca yaşama nın esaslarını
orta ya koyan, veri len dünyevi
mad di nimet le rin nasıl kulla -
nıla cakları nı belir ten, insa nın
ken di nefsine, di ğer nefis lere
ve Rabb’ine karşı sorumlu-
luklarının ne olduğunu açık-
layan en büyük nimettir.
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daki ni metlerden çok daha iyi olan
cennetteki nimetlere kavuşacak-
lardır. Ancak insanlar, Rab’lerinin
kendilerine bildirdiği kurallar doğ -
rultusunda yaşamamış, verilen
dünyevi nimetleri, bu esaslara göre
kullanmamış ve üstüne üstlük ken -
dilerine verilen nimetlerle şıma rıp
azmışlarsa bu durumda ilmel yakin
bildikleri cehenneme gireceklerdir.

Rabb’imizden dileğimiz yalnız-
ca şudur:

“(Ey Rabb’imiz), Nimet verdi -
ğin kimselerin yoluna ilet, kendile -
ri ne gazap edilmiş olanların ve sap-
mışların yoluna değil.” (Fatiha, 7)

“Beni (ve bütün Müslümanları)
nimet cennetinin varislerinden kıl.”
(Şuara, 85)

www.mucahede.com
Kur’

âni Dâvetin Gür Sesi

Mü’minin namaz kılması,Mü’minin namaz kılması,
balığın sudaki, kuşun balığın sudaki, kuşun 

havadaki durumu gibidir.havadaki durumu gibidir.
Mü’min için namaz, Mü’min için namaz, 

ağaç için su, ağaç için su, 
insan için hava, insan için hava, 

canlı için gıda gibidir. canlı için gıda gibidir. 
Abdest ile beden dinlenir, Abdest ile beden dinlenir, 

namaz ile ruh namaz ile ruh 
huzura kavuşur.huzura kavuşur.



TEVHİD: Yüce Allah'ın, kişininTEVHİD: Yüce Allah'ın, kişinin
düşünce söz ve davranışları üzerindedüşünce söz ve davranışları üzerinde
tek ve yegâne ilah, rab ve hâkim, üstüntek ve yegâne ilah, rab ve hâkim, üstün

ve sınırsız otorite ve söz sahibi ve sınırsız otorite ve söz sahibi 
olmasıdır. İşte bu, yüce Allah'ın tek olmasıdır. İşte bu, yüce Allah'ın tek 
ilah olarak kabul edilmesi ve O’nunilah olarak kabul edilmesi ve O’nun

dışındaki ilahların reddedilmesidir.dışındaki ilahların reddedilmesidir.

Tevhid inancına sahip olan bir kimse,Tevhid inancına sahip olan bir kimse,
hiçbir konuda ve hiçbir şekilde imanhiçbir konuda ve hiçbir şekilde iman

ettiği esasların dışında düşünmez,ettiği esasların dışında düşünmez,
konuşmaz, hareket etmez/edemez. konuşmaz, hareket etmez/edemez. 

Aksi halde Tevhid inancını zedeler Aksi halde Tevhid inancını zedeler 
ve şirke düşer.ve şirke düşer.

Düşünce, söz ve davranışı üzerindeDüşünce, söz ve davranışı üzerinde
başkalarına söz hakkı vermek başkalarına söz hakkı vermek 

apaçık şirktir. Kişi, hayatını İslam’aapaçık şirktir. Kişi, hayatını İslam’a
göre yaşamıyorsa ameli şirktedir, göre yaşamıyorsa ameli şirktedir, 

vahyi önceleyip anlatmıyorsa vahyi önceleyip anlatmıyorsa 
sözel şirktedir, Tevhidi esaslarsözel şirktedir, Tevhidi esaslar

doğrultusunda mücadele etmeyidoğrultusunda mücadele etmeyi
düşünmüyor ya da düşünce planındadüşünmüyor ya da düşünce planında
başka kişi ve ideolojiler yer veriyorsabaşka kişi ve ideolojiler yer veriyorsa

düşünsel şirktedir demektir.düşünsel şirktedir demektir.


