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Toplumları değiştiren kimseler,
değişime önce kendilerinden baş-
lamışlardır. Kendilerini değiştirme-
yenler, hiçbir şekilde toplumu de-
ğiştiremezler. İnsanın kendisini de-
ğiştirmesi de, öncelikle düşünce
haznesinde varolan bilgi ve birikim-
leri değiştirmesi ile mümkündür.

İnsan, düşünce haznesinde
bulunan bilgilerden hareketle söz-
lerine ve davranışlarına yön verir.
Cahili bir düşünce yapısına sahip
olan kimselerin, tutarlı, doğru ve
gerçekçi davranışlar sergilemeleri
elbette mümkün değildir. Aynı şe-
kilde yüce Allah’a iman eden kim-
selerin de tutarsız ve cahili davra-
nışlar ortaya koymaları mümkün
değidir.

“De ki: ‘Allah'tan başkasına kul-
luk etmemi mi bana emrediyorsu-
nuz ey cahiller?” (Zümer, 64)

“Yoksa cahiliyye hükmünü mü
arıyorlar? İyi bilen bir toplum için Al-
lah'tan daha güzel hüküm veren
kim olabilir?” (Maide, 50)

Tarihte çok büyük olaylara ve
değişimlere imza atan Risalet ön-
deri peygamberler ve onların yo-
lunda giden Tevhid erleri, değişime
kendilerinden başlamışlar ve gide-
rek toplumlarını, iman ettikleri
esaslar doğrultusunda değiştirme-

ye çalışmışlardır. Kur’an, bu insan-
ların hayatlarının ve mücadeleleri-
nin örneklerini  vererek, toplumsal
değişikliklerin ancak bu şekilde ha-
reket edilmesi ile mümkün olabile-
ceğini ortaya koymaktadır.

Yüce Allah’a iman eden, Tevhi-
di esasları ilke edinen kimselerin,
cahili hükümler doğrultusunda or-
taya konulan bir sisteme uymaları,
o sistemlere ait metodlara göre ha-
reket etmeleri hiçbir şekilde müm-
kün değildir. İman eden kimseler,
tüm düşünce, söz ve davranışlarını,
iman ettileri Tevhidi esaslara göre
düzenlemekle mükelleftirler. On-
lar, hiçbir şekilde cahiliye hükmü
doğrultusunda ortaya konulan be-
şeri sistemlere göre düşünemez,
konuşamaz ve hareket edemezler.
Çünkü iman edenlerin, cahili sis-
temlere uymaları kesinlikle yasak-
lanmıştır.

“Sana da kendinden önceki Ki-
tabı doğrulayıcı ve onu kollayıp ko-
ruyucu olarak Kitabı gerçekle indir-
dik; artık onların aralarında Allah'ın
indirdiğiyle hükmet ve sana gelen
gerçekten ayrılıp onların keyiflerine
uyma! Sizden her biriniz için bir şeri-
at ve bir yol belirledik. Allah istesey-
di, hepinizi bir tek ümmet yapardı,
fakat size verdikler(i) içinde sizi sı-
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namak istedi. Öyleyse hayır işlerine
koşun, hepinizin dönüşü Allah'adır.
O size ayrılığa düştüğünüz şeyleri
haber verecektir.

Aralarında Allah'ın indirdiğiyle
hükmet, onların keyiflerine uyma
ve onların, Allah'ın indirdiği şeylerin
bir kısmından seni şaşırtmaların-
dan sakın! Eğer (Haktan) dönerler-
se bil ki Allah, bazı günahları yüzün-
den onları felakete uğratmak isti-
yordur. Zaten insanlardan çoğu, fa-
sıktırlar.” (Maide, 48-49)

İman eden kimselerin, cahiliye
hükmü doğrultusunda hareket et-
meleri, onlar için Haktan sapma ve
felakettir. İşte bu nedenle gerçekten
iman eden kimseler, cahili olan be-
şeri tağuti sistemlere itaat edemez,
etmezler. 

İman eden bir kimse, Kur’ani
ifade ile ancak Müslümandır. Müs-
lüman olan bir kimse, demokrat,
sosyalist, marksist vb. sıfatlara sa-
hip olamaz. Kur’an, iman edecek
bireyin, neleri reddedip neleri ka-
bul edeceğini çok açık bir biçimde
belirtmiştir.

“Dinde zorlama yoktur. Doğru-
luk, sapıklıktan seçilip belli olmuş-
tur. Kim tağutu inkâr edip Allah'a
inanırsa, muhakkak ki o, kopma-
yan, sağlam bir kulpa yapışmıştır.
Allâh işitendir, bilendir.” (2/ 257)

İman etmek, yüce Alah’tan
başka tüm otoriteleri ve onların
koydukları hükümleri açık ve net bir
şekilde reddetmekle başlar. Dü-

şünce planında başlayan bu deği-
şim, giderek duygu, söz ve davra-
nışları da içine alacak şekilde haya-
tı tümüyle kapsar.

İslâm, iman edecek bireylerde,
düşünce planında yüce Allah (cc)
dışında bütün otoriteleri reddetme-
leri ön şart olarak ileri sürdüğü gibi
aynı zamanda İslâm dışı sistemlerin
kurallarına göre hareketlerini de
yasakladığı yasaklamıştır.Kur’an,
iman edenler için tağutun reddedil-
mesi konusunda Hz. İbrahim
(as)’ın davranışını en güzel örnek
olarak verir.

“İbrahim'de ve onunla beraber
bulunanlarda sizin için çok güzel bir
örnek vardır; onlar kavimlerine ‘Biz
sizden ve sizin Allah'tan başka itaat
ettiklerinizden uzağız. Sizi tanımı-
yoruz. Siz, bir tek Allah'a inanıncaya
kadar sizinle bizim aramızda sürekli
bir düşmanlık ve nefret belirmiştir’
demişlerdi...” (Mümtehine, 4)

Tağutun ve tağuti sistemlerin
reddedilmeleri ile yetinmeyen İs-
lâm, iman eden kişilerin, tağuta ve
İslâm dışı olan her şeye en küçük bir
meylin gösterilmesini de yasakla-
mıştır.İslâm dışı sistemlere en küçük
bir meyil gösteren kimselerin ce-
hennem azabına girecekleri ve “Al-
lah şirki affetmez” ilahi buyruğun
gereği, yüce Allah (cc) o kimseleri
bağışlamayacaktır.

“Sakın zulmedenlere meylet-
meyin, sonra size ateş dokunur. Si-
zin Allah'tan başka dostlarınız yok-
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tur. Sonra size yardım edilmez.”
(Hud, 113) 

Kur’an, iman edenlerin, nasıl
değiştiklerini, geçmiş yaşantılarına
ait her şeyi nasıl reddettiklerini bü-
tün boyutları ile gözler önüne serer
ve bu konuda Risalet önderlerinin
hayatlarından örnekler verdikten
sonra, iman etmekle kendilerini
değiştiren kimselerin hayatların-
dan da örnekler verir. Ashab-ı Kehf,
Kasabalılara giden davetçiler ve
Ashab-ı Uhdud davetçileri, iman
ederek kendilerini değiştiren başlı-
ca örneklerdir.

Günümüzde, yüce Allah’a,
O’nun gönderdiği Tevhidi esaslara
iman iddiasında olan kimselerin,
cahili beşeri sistemlerin kuralları
doğrultusunda hareket ederek
Kur’an’dan ve İslâm’dan sözetme-
leri, insanları aldatmaktan başka
bir şey değildir. Bu kimseler, kendi-
leri yüce Allah’a gereği gibi iman
etmedikleri için, imanlarına şirk bu-
laştırmış, Hakkı batıla karıştırmış ve
kendilerince bir yol belirlemişlerdir
ki bu yol, hiçbir şekilde İslâmi bir yol
değil, batıl ve gayri İslâmi bir yoldur.

İman ettiklerini iddia ettikleri
halde, Tevhidi esaslara göre kendi-
lerini değiştirmeyen kimselerin, ca-
hili tağuti sistemlerin metodlarını
kullanarak insanları ve giderek
toplumu değiştirmeleri elbette
mümkün değildir. Kur’an, bu kim-
selerin ikiyüzlü münafıklar oldukla-
rını bildirmektedir.

Kur’an, kendilerini değiştirme-
dikleri halde, insanlara Kur’an’dan
sözeden kimseleri uyarmakta ve bu
yapılanın ancak akılsızlık olduğu-
nu bildirmektedir.

“Siz Kitabı okuduğunuz halde,
insanlara iyiliği emredip kendinizi
unutuyor musunuz? Aklınızı kullan-
mıyor musunuz?” (Bakara, 44)

Kendilerini, iman ettikleri esas-
lara uygun bir şekilde değiştiren
kimseler, öncelikle yerlerini ve ko-
numlarını belirleyerek şirk ve küfre
karşı tavır alırlar ve saflarını seçerler.
Saflarını belirleyen iman edenler,
böylece insanları çağıracakları yeri
bilirler ve ona göre hareket ederler.

Neye,niçin iman ettiklerini
kendilerinde doğru dürüst belirle-
yip netleştirmeyen kimseler, iman
ve davranış çelişkisi içerisinde bu-
lunduklerı için insanları Tevhidi
esasları kabul etmeye davet ede-
mezler. Bu kimseler, imanlarına şirk
bulaştırdıklarından, ne cahili beşe-
ri sistemlere karşı tavır alırlar, ne de
müslümanların iman ettikleri gibi,
yüce Allah’a iman ederler ve Tevhi-
di esaslar doğrultusunda yaşarlar.

İman ve davranış çelişkisi içeri-
sinde bulunmak, yüce Allah (cc) ka-
tında en sevilmeyen bir durumdur.
Bu nedenle yüce Allah (cc), iman
edenleri böyle bir duruma düşme-
meleri içinuyarmaktadır.

“Ey iman edenler, niçin yapma-
yacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yap-
mayacağınız şeyi söylemek, Allah
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katında en sevilmeyen bir şeydir.”
(Saf, 2-3)

İman eden bir kimse, bütün söz
ve davranışlarını, iman ettiği Tevhidi
esaslara göre düzenlemekle mükel-
leftir. Bu, imani bir zorunluluktur ve
iman eden bir kimse, hiçbir şekilde
bunun dışında hareket edemez. Oy-
sa günümüzde iman ettikleri iddia-
sında bulunan bazı kimseler, insan-
ları bazı ibadi konularda Kur’an’na
davet ederlerken, sosyal hayattaki
davranışların düzenlenmesi konu-
sunda beşeri tağuti sistemlere insan-
ları davet etmektedirler. Bunlar, hem
Hakkı batıla karıştırarak gerçekten
iman etmenin ne olduğunu gizle-
mekte, hem de bu ikiyüzlü tavırları ile
insanları kandırarak bu yaptıkları ile
çıkar sağlamaktadırlar.

Bu sayıda, Kur’an’a Davet’te,
““İİmmaann  EEttmmeekk,,  YYeenniiddeenn  VVaarroollmmaakkttıırr””
başlığı ile  iman etmenin nasıl olma-
sı gerektiği ve gerçekten iman eden-
lerin nasıl yeni bir kimlik ve kişiliğe
kavuştukları konusu anlatılmakta,
yüce Allah’a gerçekten iman etme-
nin ancak bu şekilde olacağı ortaya
konulmaktadır. Bu bölümde, iman
etmenin ancak, geçmiş yaşantıya
ait bütün değerlerin terkedilmesi ile
mümkün olacağı, bunun dışındaki
bir imanın gerçek iman olmadığı
açıklanmaktadır.

Yorum’da, yüce Allah’a ger-
çekten iman etmeyen, imanlarına
şirk pisliğini karıştıran müşriklerin,
İslâm’a hizmet edemeyecekleri

üzerinde durulmakta, müşriklerin
nasıl bir İslâm düşmanı oldukları,
Tevhidi mücadelenin, iman eden-
lerle müşrikler arasında olduğu
açıklanmaktadır.

GGüünnddeemm’de, Kemalist sistemin,
Anadolu halkına karşı işlediği cina-
yetler ele alınmakta, bu sistemin
halk düşmanı bir sistem olduğu göz-
ler önüne serilmektedir. Yöneticileri
ne kadar değişirse değişsin, sistemin
mantığının değişmediği vurgula-
nan bu bölümde, asıl katillerin, bu
sistemi ayakta tutmaya çalışan kim-
seler oldukları belirtilmektedir.

KKaavvrraamm’da, İslâmi ıstılahta
dar’ul İslâm ve dar’ul harp kavram-
larının ne olduğu açıklığa kavuştu-
rulmakta, günümüzde, Müslü-
manların yaşadıkları bölgelerin
hangi dar’ oldukları ve Müslüman-
ların bulundukları bu bölgelerdeki
konumlarının ne olduğu üzerinde
durulmaktadır. Hakkı batıla karıştı-
ran belamların, dar’ kavramını bi-
linçli bir şekilde çarpıtarak, iman
edenlerin, bulundukları yerlerde,
vahyin belirlediği ölçüler içerisinde
Tevhidi bir mücadeleyi engelledik-
leriı ve insanları tağuti sisteme ya-
mamak istedikleri ele alınmaktadır.

TTeeffssiirr’de Fil suresi ele alınmakta,
yüce Allah’ın, yeryüzündeki düzeni
koruma naktasında kimseye muhtaç
olmadığı, dilediğinde yeryüzü düze-
nini, insanlar dışında başka yarattık-
ları ile de sağlayabileceği gerçeği
gözler önüne konulmaktadır.
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üce Allah (cc), insanı bel-
li bir fıtrat üzerinde yarat-
mış, insanın, kendisine

verilen özellikleri koruyup koruma-
yacağına, kendisini şahit tutmak
üzere onu yeryüzüne göndermiştir.
İnsan, sahip olduğu değerlere, ta-
şıdığı kimlik ve kişiliğe, takip ettiği
ya da taraf olduğu siyasi görüş ve
sistemlere göre, yaratılışta kendisi-
ne verilen özellikleri ya kaybederek
alçalır ya da bu özellikleri daha da
geliştirerek yücelir.

“Biz insanı en güzel biçimde ya-
rattık,sonra onu aşağıların aşağısı-
na çevirdik.” (Tin, 4-5)

İnsana, insan olma onurunu
kazandırıp onu, “Mahlukatın en şe-
refli” makamına yücelten en büyük
değer, hiç kuşkusuzdur ki, yüce Al-
lah’a olan imanı ve bu iman doğ-
rultusunda ortaya koyduğu fiilleri-
dir. Yüce Allah’a iman, insanın
Rabb’i ile olan bağını sağlayan bir
bağ olduğundan kişi, tüm düşün-
ce, söz ve davranışlarını, Rabb’inin
kendisinebildirdiği Tevhidi esaslar
içerisinde düzenler ve böylece, ya-
ratılışta kendisine verilen özellikleri
daha da geliştirerek yücelir.

Yüce Allah’a ve O’nun gönder-

diği Tevhidi esaslara iman etmek,
dünya hayatında, kimi olumsuz
şartların ve şeytan aleyhillanenin
etkisi ile fıtratta kendisine verilen
özellikleri, kısmen ya da tamamen
kaybeden insanın yeniden varol-
ması, yeni bir kimlik ve kişilik kuşan-
masıdır.

İman etmek, insanın, düşünsel
ve fiziksel olarak eskiye ait her şeyini
terk ederek yepyeni bir kişilik ve
kimlik kazanması, kendi hayatını,
çevresini ve dünya hayatını, yeni
iman edilen esaslara göre dizayn
etmesidir.

İman, bir kalbe girince o kalp
sahibi için artık tek değer, iman etti-
ği Rabb’i ve Rabb’inden gelen
emirlerdir. O iman edenleri, ne
çevresel olumsuz şartlar, ne zorba-
ların baskıları, ne dünyevi değerler
ve ne de aile ve akrabaları eski ko-
numuna dönderebilir. İmanın, in-
sanı yüceltebilmesi için iman eden
kimselerin, neye iman ettiklerini ve
bu imanlarının kendilerinden ne is-
tediğini çok iyi bilmeleri gerekir.

İman, hiçbir şekilde pazarlık
kabul etmez, ertelenmez, üzerinde
düşünülmez. O, bir kalbe girdi mi,
kalpte varolan her şey anında dışa-

iman etmek,iman etmek,
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rı çıkar ve kalp asıl sahibini ağırlar.
Yüce Allah (cc), iman eden kimse-
lerin, yalnızca ““iimmaann  eettttiikk  ddeemmeekk--
mmeekkllee”” bırakılmayacaklarını ve bu
ifade ile cennete giremeyecekleri-
ni, hayatlarındaki değişikliklerin ne
olduğunu bildirmektedir.

“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, Allâh'ın yardımı yakındır.” (Baka-
ra, 214)

“Yüzlerinizi doğu ve batı tarafı-
na çevirmeniz iman değildir; asıl
iman odur ki, Allah'a, ahiret günü-
ne, meleklere, Kitaba ve peygam-
berlere inandı; sevdiği malını ya-
kınlara, yetimlere, yoksullara, yol-
da kalmışlara, düşkünlere ve bo-
yunduruk altında bulunanlara ver-
di; namazı kıldı, zekâtı verdi; an-
dlaşma yaptıkları zaman andlaş-
malarını yerine getirenler; sıkıntı,
hastalık ve savaş zamanlarında
sabredenler, işte doğru olanlar on-
lardır, muttakiler de onlar-
dır.”(Bakara, 214)

İman etmek, kalpte, düşünce-
de, söz ve davranışta eskiye ait olan
kültür, gelenek, alışkanlık gibi ne
varsa hepsini söküp atmak ve bir
daha kesinlikle onlara yaklaşma-
mak ve istememektir. İman ettikten

sonra eskiye ait bir şeyi istemek ve
özlemek, iman noktasında bir arı-
zanın olduğunu gösterir ve kişi için
tehlike işaretlerinin varolduğunu
belirtir. Bu arıza giderilmediği za-
man, artık o kimse için şirk kapıda-
dır demektir.

İman eden bireyde, geçmişe ait
en küçük bir ayrıntının kalması ha-
linde bu, kişinin düşüncesinde za-
manla büyür ve kişiyi, gerisin geriye
eski durumuna, eski dinine dönme-
sine neden olur.

Tarihsel süreçte, irtidat eden
toplumlara bakıldığında bunların,
eski alışkınlıklarını yeni iman ettik-
leri dine taşıdıkları ve zamanla bu
alışkanlıklarını din haline getirdik-
leri ve daha sonra eski kültürel alış-
kanlıklarını yeni dinlerinden kabul
edip ona uydukları görülür. Bugün
Anadolu’da halk tarafından yapı-
lan birçok hareket ve söylenen söz-
lerin, eski gelenek, alışkanlık ve
kültürlerinden olduğu açıkça gö-
rülmektedir.

Yüce Allah’a ve O’nun gönder-
diği Tevhidi esaslara iman etmek,
önceden inanılan ve tabi olunan
bütün düşünce, söz ve davranışları
terkedip yepyeni bir dünya görüşü-
ne sahip olmaktır. Yüce Allah’a
iman eden kimse, hayatını, iman
ettiği esaslara, yeni dünya görüşü-
ne göre düzenlemeli, düzenlemek
için çalışmalıdır.

Yüce Allah’a iman etmekle yeni
kimlik ve kişiliğe sahip olan kimse,
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bu yeni kimlik ve kişiliğini, hiçbir
şeyden ve kimseden korkmadan
açıkça ortaya koymalı ve bu-
nu,tıpkı Fir’avn’ın sihirbazları gibi,
neye iman ettiğini açıkça ifade et-
melidir.

“Alemlerin Rabbine iman et-
tik,Musa ve Harun'un Rabbine!’ de-
diler.” (A’raf, 121-122)

Sihirbazlar, yüce Allah’a iman
eder etmez, sihri bırakmış, daha
birkaç dakika önce önünde eğilip
rükuya vardıkları, kendisinden tak-
dir bekledikleri Fir’avn’ın karşısın-
da dikilmiş, pervasızca ona mey-
dan okuyorlar ve onu bir hiç olarak
gördüklerini ve önemsemediklerini
ilan ediyorlardı.

“Fir'avn: ‘Ben size izin verme-
den ona inandınız mı? Bu, bir tuzak-
tır, şehirde bu tuzağı kurdunuz ki,
halkını oradan çıkarasınız, ama ya-
kında bileceksiniz!, Elbette ellerini-
zi ve ayaklarınızı çaprazlama kese-
ceğim, sonra hepinizi asacağım!

Dediler ki: ‘Biz zaten Rabbimize
döneceğiz!Rabbimizin, bize gelmiş
olan ayetlerine inandığımız için biz-
den öc alıyorsun. (Ey) Rabbimiz,
üzerimize sabır boşalt ve bizi Müslü-
manlar olarak öldür!” (A’raf, 123-
126)

İşte gerçek iman ve Allah’a tes-
limiyet budur; imanın gerektirdiği
şekilde hareket etmek, her yönüyle
değişmek ve bu değişiklikleri apa-
çık bir şekilde, hiçbir korku ve endi-

şe duymadan açıklamak ve geçmi-
şi olduğu gibi reddedip bırakmak-
tır.

“Dediler ki: ‘Biz seni, bize gelen
açık delillere ve bizi yaratana tercih
edemeyiz; yapacağını yap, sen an-
cak bu dünya hayatında istediğini
yapabilirsin.Biz Rabbimize inandık
ki (O) bizim günahlarımızı ve senin
bizi yapmaya zorladığın büyüyü ba-
ğışlasın. Allah daha hayırlı ve
(O'nun mükâfatı ve cezası) daha
süreklidir.” (Taha, 72-73)

İman etmek, çok değerli bir eş-
ya alır gibi, onu bir kasaya koyup
saklamak değildir. İman etmek, ki-
şinin önce kendisiyle, daha sonra
içerisinde yaşadığı toplumla ve gi-
derek siyasal güçlerlekarşı karşıya
gelmesi ve iman ettiği esasları, bü-
tün açıklığı ile ortaya koyması de-
mektir. Bu, imanın kişide varoldu-
ğunun göstergesidir.

Toplum ve siyasal egemen güç-
ler, iman eden kişideki, söz ve hare-
ketlerin değişkenliğine şahit olma-
lıdır. Kur’an, iman eden kişilerdeki
söz ve hareketlerin nasıl değiştiğini,
toplumun ve egemen siyasal güçle-
rin bu değişikliklere karşı nasıl tavır
aldıklarını, iman edecek kimselere
örnek olması için, bütün ayrıntıları
ile bildirmektedir.

Putperest bir babanın oğlu
olan Hz. İbrahim (as), yüce Allah’a
iman ettiği güne kadar, hiçbir şeye
karışmaz, hiçbir şeyi eleştirmezken,
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iman ettikten sonra babasının ve
toplumun karşısına çıkarak yaptık-
ları yanlışlıkları açıkça ifade etmiş,
onların, putları bırakarak yüce Al-
lah’a iman etmelerini istemiştir.

“Babasına: ‘Babacığım, işit-
meyen görmeyen ve sana hiçbir ya-
rarı olmayan şeylere niçin tapıyor-
sun? Babacığım, bana sana, gel-
meyen bir bilgi geldi; bana uy, seni
düzgün bir yola ileteyim. Babacı-
ğım, şeytana tapma, çünkü şeytan,
Rahman'a isyan etmiştir. Babacı-
ğım, ben sana Rahman'dan bir aza-
bın dokunmasından korkuyorum;o
zaman, şeytanın dostu olursun’ de-
mişti.” (Meryem, 42-45)

“İbrahim'i de kavmine: ‘Allah'a
kulluk edin, O'ndan korkun, bilirse-
niz bu, sizin için daha hayırlıdır. Siz
Allah'tan başka bir takım putlara ta-
pıyorsunuz, yalan şeyler uyduru-
yorsunuz. Sizin Allah'tan başka tap-
tıklarınız, size rızık vermezler, siz rız-
kı Allah'ın yanında arayın, O'na ta-
pın ve O'na şükredin. O'na döndü-
rüleceksiniz. Eğer yalanlarsanız,
sizden önceki ümmetler de yalanla-
mışlardı. Elçiye düşen, yalnız açık-
ça duyurmaktır.’ dedi.” (Ankebut,
16-18)

Hz. İbrahim (as), kavminin ve
babasının tehdit ve saldırılarına
karşı tavrını net olarak ortaya koy-
muş, ne rızık, ne de canına bir zarar
gelmesi konusunda onlardan kork-
madığını ve alemlerin Rabbi yüce

Allah’a sığındığını açıklamıştır.
“İşte gördünüz mü neye tapı-

yorsunuz? Siz ve eski atalarınız?
Onlar benim düşmanımdır; yalnız
alemlerin Rabbi (dostumdur). Beni
yaratan ve bana yol gösteren
O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur,
hastalandığım zaman bana şifa ve-
ren O'dur. Beni öldürecek, sonra di-
riltecek O'dur, ceza günü hatamı
bağışlayacağını umduğum da
O'dur.’ dedi.” (Şuara, 75-82)

Hz. İbrahim (as), çok net bir şe-
kilde iman ettiği esaslar doğrultu-
sunda hareket etmiş, neye karşı ol-
duğunu, kime iman ettiğini apaçık
bir şekilde babasına ve kavmine
bildirmiştir. Hz. İbrahim (as)’ın yüce
Allah’a iman ettikten sonraki bu
bambaşka kişiliği ve bu kişilik doğ-
rultusundaki Tevhidi hareketi, bü-
tün Risalet önderleri tarafından tı-
patıp ortaya konulmuştur.

Hz. Şuayb (as)’ın iman ettikten
sonraki tavrı, tüm çağlardaki Müs-
lümanlara ışık tutmakta, Müslü-
manların, yaşadıkları toplumlar
içerisindeki davranışlarının ve zor-
balara karşı tutumlarının nasıl ol-
ması gerektiği konusunda çok gü-
zel bir örneklik teşkil etmektedir.

Hz. Şuayb (as), daha önce ken-
di toplumu içerisinde namazını kı-
lıp o toplumun kötü fiillerine bulaş-
madığı halde kimse bundan rahat-
sızlık duymuyordu. Ancak o, ne za-
man ki, kendisine bildirilen ilahi

İman
Etmek

Yeniden
Varol-

maktır

Ocak-Şubat
Mart 2013

Sayý: 34

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

88

KUR’ÂN’A DÂVET

34:21 15.01.2013 21:56 Sayfa 8



İman
Etmek
Yeniden
Varol-
maktır

Ocak-Şubat
Mart 2013
Sayý: 34

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

99

KUR’ÂN’A DÂVET

mesaja, gereği gibi iman edip onu
insanlara anlatmaya başladığında
ve onlardan, yaptıkları kötü fiilleri
terk etmelerini istediğinde, işte o
zaman kınanmaya, baskı görmeye
ve tehditler almaya başladı.

“Ey Şuayb, senin namazın mı
sana, atalarımızın taptığı şeylerden
yahut mallarımız üzerinde dilediği-
mizi yapmaktan vazgeçmemizi em-
rediyor? Oysa sen, yumuşak huylu,
akıllısın!’ dediler.” (Hud, 87)

Zorba egemen güçler ve onla-
rın paralelinde hareket eden küfür
ve şirk ehli, kendilerine ses çıkarıl-
madığı, yaptıkları kötü fiillere karı-
şılmadığı sürece seslerini çıkar-
mazlar. Ancak ne zaman ki, karşıla-
rına çıkıp Hak ve Hakikat anlatıldı-
ğında işte o zaman bütün kin ve
düşmanlıkları ile saldırıya geçerler.

“Dediler: ‘Sen iyice büyülen-
mişlerdensin,sen de bizim gibi bir
insansın, biz seni mutlaka yalancı-
lardan sanıyoruz.” (Şuara, 185-
186)

“Kavminden büyüklük taslayan
ileri gelenler dediler ki: ‘Ey Şuayb,
mutlaka seni ve seninle beraber
iman edenleri kentimizden çıkarırız
ya da dinimize dönersiniz!’ Dedi ki:
‘İstemesek de mi’?” (A’raf, 88)

Hz. Şuayb (as), iman ettikten
sonra, kavmine ait siyasi dünya gö-
rüşlerini ve onların kurallarını ter-
ketmiş, bambaşka bir kimlik ve kişi-
likle toplumunun karşısına çıkmış-

tır. Egemen güçlerin, Hz. Şuayb
(as)’ı eski durumuna döndürmek
için yaptıkları tüm tehdit ve şantaj-
lara aldırış etmemiştir. Çünkü eski
dinine dönmesi, onların kurallarını
kabul etmesi, iman edilen Tevhidi
esaslardan dönmesi, küfre ve şirke
sapması demekti.İşte bu gerçeği
bilen Hz. Şuayb (as), kendisinden,
kendi kurallarına dönmesini iste-
yen zorba güçlere çok net bir cevap
vermiştir.

“Allah, bizi sizin dininizden kur-
tardıktan sonra eğer tekrar ona dö-
nersek, Allah'ın üzerine yalan atmış
oluruz. Rabbimiz Allah, dilemedik-
ten sonra o(sizin di)ne dönmemiz
bizim için olur şey değildir. Rabbi-
miz, bilgice her şeyi kuşatmıştır, biz
Allah'a dayanmışız. Rabbimiz, bi-
zimle kavmimizin arasını gerçekle
aç, muhakkak ki sen açanlanın en
iyisisin!” (A’raf, 89)

Yüce Allah’ın bildirdiği esasla-
ra iman eden kimse, daha önce
mensup ya da taraf olduğu siyasi
görüşü, ideolojiyi, her şeyi ile terk
etmek ve hiçbir şekilde ondan bir iz
taşımamak zorundadır. Hz. Şuayb
(as), bu durumu ifade ederek: “Al-
lah, bizi sizin dininizden kurtardık-
tan sonra eğer tekrar ona döner-
sek, Allah'ın üzerine yalan atmış
oluruz.” demektedir.

Yüce Allah’a iman edip yeni bir
kimlik ve kişilikle ortaya çıkan kim-
selere, her dönemde kavimleri düş-
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man olmuş, onlara en ağır haka-
retler yapılmış, onlar, en ağır işken-
celere maruz bırakılmışlardır. Umut
besleyip gelecekte yararlı olacağı-
nı düşündükleri kişilerin, çıkarları-
na aykırı bir şey söylemesi üzerine
küfür cephesi, birden o güvenip
umut besledikleri kişilere düşman
olurlar, onlara saldırırlar, deli diye
damgalarlar.

Hz. İbrahim (as)’ın, bir ömür iç-
lerinde yaşamasına hiçbir şey söy-
lemeyen putperest toplum, onun
Allah adına insanları ilahi mesaja
davet etmesinden sonra onu ateşe
atmışlar, yurdundan çıkarmışlardır.
Aynı şekilde daha önce namaz kıl-
masına rağmen insanlara karış-
mayan Hz. Şuayb (as)’dan rahat-
sızlık duymayan Medyen halkı ve
onların zorba yöneticileri, onun ila-
hi mesajı duyurması üzerine saldırı-
ya geçmişler ve onu susturmaya ça-
lışmışlardır.

Yüce Allah’a iman ederek
O’nun belirlediği kurallara göre
hareket eden bütün risalet önderi-
ne ve Tevhid erlerine kendi toplum-
larınca her türlü zulüm reva görül-
müştir. Mekke müşrikleri de, “Mu-
hammed-ül Emin” dedikleri, güve-
nip en değerli mal ve sermayelerini
emanet ettikleri Hz. Muhammed
(as)’ın yüce Allah’a davet etmesi ile
ona düşman kesildiler ve mecnun
olduğunu söylediler.

Hz. Muhammed (as)’ın, Allah
adına hareket ederek ilahi mesajı

ortaya koyması, Mekke ileri gelen-
lerini ve onların destekçilerini çılgı-
na çevirmiş ve daha birkaç saat ön-
ce “el-Emin” dedikleri insanı, deli
ve mecnun olarak vasıflandırmaya
başlamışlardı. O, yıllarca içerisin-
de yaşadığı toplum tarafından öz
oğulları gibi tanınıyor iken kimse
ona bir şey söylemediği gibi, tam
aksine sözü dinlenilen, sevilen ve
güven duyulan birisiydi, ancak Tev-
hidi esasları duyurmaya başladığı
anda karşılaşmadığı baskı ve tehdit
kalmamıştır.

Mekkeli zorbaların, daha kısa
bir süre önce ““eell--EEmmiinn”” dedikleri,
ona her konuda güvendikleri Hz.
Muhammed (as)’a birdenbire “Sen
delisin, cinlenmişsin” demelerinin
nedeni aslında gayet açıktır. Hz.
Muhammed (as), daha önce müş-
riklerin şirk ve küfür olan sistemleri-
ne uyup itaat etmese de kendisi de
alternatif bir mesaj, alternatif bir
sistem ortaya koymamıştı. Bu ne-
denle müşrikler ondan bir rahatsız-
lık duymuyorlardı. Ancak ne zaman
ki onların küfür ve şirk üzerine kuru-
lu düzenlerine alternatif bir sistem,
alternatif bir din getirdi işte o zaman
küfür cephesi, ayağa kalktı ve en
seviyesiz bir şekilde saldırıya başla-
dı.

Şirk ve küfrün mantığında, hiç-
bir şeye karışılmadığı, yaptıkları her
zulüm ve haksızlığa karşı susuldu-
ğu sürece herkes iyidir, güvenilirdir.
Ancak ne zaman ki, onların zulüm
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ve şirk düzenlerine aykırı bir söylem
ortaya konulsa, işte o zaman bütün
kinlerini kusmaya başlıyorlar, sal-
dırı ve hakaretler yapıyorlar. Bu du-
rum, hemen her peygamber döne-
minde vuku bulmuştur. Müşrikler,
emin ve güvenilir gördükleri insan-
ların, daha sonra kendilerine yeni
bir mesaj getirmeleri karşısında
saldırıya başlamışlar, Risalet ön-
derlerini ve Tevhid erlerini kötüleye-
rek karalamaya çalışmışlardır.

Şirk ve küfür ehlinin, iman ettik-
ten sonra yepyeni bir kimlikle orta-
ya çıkan İslâm davetçilerine saldırı-
ları yalnızca Risalet önderleriyle sı-
nırlı kalmamış, Tevhid erlerine de
aynı şekilde saldırmışlardır. Küfür
ve şirk ehli, Risalet önderlerinin ve
Tevhid erlerinin kimilerini, Ashabı
Uhdud’a giden davetçilerde oldu-
ğu üzere, ateşte yakmışlar, kimileri-
ni, kasaba halkına giden davetçiler
de olduğu gibi, taşlanarak öldürül-
müşlerdir. Fir’avn’ın, daha önce
kendisine itaat ettiklerinde ödül-
lendirdiği sihirbazların sonradan
iman etmeleri üzerine kol ve bacak-
larını çapraz kesip kazıklara çak-
mak istemesi ve Ashabı Kehf’in, en
yakın arkadaşları ve halkı tarafın-
dan saldırıya uğramaları yine yeni
iman ettikleri Tevhidi esasları orta-
ya koymaları sonucu olmuştur.

Günümüzde iman etme anla-
yışı

Günümüzde, İslâm düşmanla-
rının ve onların paralelinde hareket

eden Samiri soylu belamların gay-
retleri sonucunda, İslâmi kavram-
larda her konuda yapıldığı gibi,
iman kavramı da, asıl manasından
saptırılarak anlam kaymasına uğ-
ratılmıştır. Bu saptırma faaliyetleri
sonucunda, insanlar gerçekten
iman etmenin ne olduğunu bilme-
den yüce Allah’a iman ettiklerini id-
dia etmekte, ancak din haline getir-
dikleri eski cahiliye adetlerini, gele-
nek, görenek ve kültürel kalıntıları-
nı hiçbir şekilde terk etmemektedir-
ler.

Yüce Allah’a iman ettiklerini id-
dia eden günümüz insanları, iman
etmekle fikir ve söylemlerinde, ya-
şantı ve ilişkilerinde, hiçbir değişik-
lik yapmadıkları gibi bir çoğu,
Kur’an’ın, iman etmenin ilk temel
şartı olarak bildirdiği tağutu bile
reddetmemekte ve tağutu destek-
lemeye devam etmektedirler. Bu
kimseler,Tevhidi anlamda iman et-
medikleri için, daha imanın hazzını
tatmadan imanlarını şirkle bulaştır-
maktadırlar.

Günümüz insanının, yüce Al-
lah’a, indirilen Tevhidi esaslara
iman etmenin nasıl olması gerekti-
ğini bilmemelerinin temel nedeni,
toplumun önüne İslâm düşmanla-
rınca çıkartılan Samiri soylu belam-
ların, Hakkı batıla karıştırarak ger-
çek iman etmenin ne olduğunu giz-
lemeleridir. İnsanların bir çoğu,
gerçek imanın ne olduğunu bilme-
dikleri için, yüce Allah’ın varlığını
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bilmelerini O’na iman etmek şek-
linde anlamakta ve bu bilgi ile iman
ettiklerini zannetmektedirler.

İslâm düşmanı beşeri sistemle-
rin ve onların paralelinde, onların
emrinde hareket eden Samiri soylu
belamların, Tevhidi esasları gizle-
meleri nedeniyle insanlar, içerisin-
de yaşadıkları şirk ve küfür halini
iman ettikleri şeklinde algılamakta
ve buna iman etmektedir. Bunun
sonucunda insanlar, iman esasları
doğrultusunda yaşamak yerine,
yaşadıkları şekilde iman etmekte-
dirler.

Kur’an’da iman eden geçmiş
toplumların, nasıl iman ettikleri
gerçeğini bilmeyen ve bunu bil-
mekten mahrum bırakılmış insan-
lar, yüce Allah’a nasıl iman edilece-
ğini bilmedikleri için bulundukları
hali din zannederek hayatlarını sür-
dürmektedirler.

Kur’an, iman eden bireyin ha-
yatını düzene koyan ve belirlediği
ölçüler doğrultusunda hareket edi-
lecek olan yegâne Kitap’tır. Kur’an,
Sosyal ve siyasal hayatın düzenlen-
mesinde, toplum ilişkilerinin belir-
lemesinde, davetin insanlara ulaş-
tırılmasında ve insanın Rabb’ine
karşı görev ve sorumluluğunun sı-
nırlarını çizmesinde Müslüman bi-
reyi en iyi şekilde bilgilendiren bir
Kitaptır.İman eden birey, hiçbir şe-
kilde ve şartta Kur’an dışı başka
kaynaklara, dinini öğrenmek için,

başvurmayacağı gibi insanları da
yalnızca Kur’an’a uymaya davet
edecektir.

“(Ey insanlar), Rabbinizden si-
ze indirilene uyun ve O'ndan başka
velilere uymayın. Ne kadar da az
öğüt alıyorsunuz!” (A’raf, 3)

İman eden insan, Kur’an’ı, ha-
yatının merkezine almalı, söylediği
her söz ve yapacağı her işi mutlaka
Kur’ani ölçüler içerisinde yapmalı-
dır. Müslüman birey, tevhidi esasla-
rın insanlara ulaştırılmasında da
yalnızca vahyinn belirlediği ölçüler
içerisinde hareket etmeli ve hiçbir
şekilde ve şartta bu ölçünün dışına
çıkmamalıdır. Çünkü dünya haya-
tının sonunda yapılan ve söylenen
her şeyin sağlaması Kur’an’a göre
yapılacaktır.

“Rabb’inin adını an ve bütün
gönlünle O'na yönel. (O) doğunun
ve batının Rabb’idir. O'ndan başka
ilah yoktur; yalnız O'nu vekil tut.
Onların dediklerine sabret ve on-
lardan güzel bir şekilde ayrıl.”
(Müzzemmil, 8-10)

Günümüzde, yüce Allah’a da-
vet etme adına, İslâm dışı tağuti sis-
temlerin belirledikleri metodlara
göre hareket edenler, Samiri gibi
insanları gerçek Tevhidi esaslardan
uzak tutmakta ve insanların şirke ve
küfre girmelerine neden olmakta-
dırlar. Samiri, nasıl ki insanları Tev-
hidi esaslaradan saptırıp buzağıya
taptırmak için ilahi mesajı kullandı
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ise günümüz Samiri soylu belamla-
rı da, insanları tağuti sisteme taptır-
mak için Kur’ani esasları kullan-
makta ve hakkı batıla karıştırarak
insanları şirk ve küfre sokmaktadır-
lar.

Hakkı batıla karıştırıp Tevhidi
esasları gizleyen Samiri soylu be-
lamlar, bu davranışları ile beşeri ta-
ğuti sistemlere yaranmakta, onlar
tarafından kendilerine kimi ayrıca-
lıklar tanınmasını ummaktadırlar.
Yüce Allah (cc), makam ve mevki-
de, şeref ve izzeti siyasi yalancılara
yaklaşmakta, beşeri küfür sistemle-
rine yaranmakta ve onların yanın-
da bulunmakta arayanbelamları
uyararak üstünlüğün ancak kendi
yanında olduğunu bildirmektedir.

"Kim şeref istiyorsa (bilsin ki) şe-
ref tamamen Allah'ındır. Güzel söz
O'na çıkar, iyi amel onu yükseltir.
Kötü şeyleri kuranlara gelince, on-
lar için çetin bir azap vardır ve onla-
rın tuzağı bozulacaktır." (Fatır, 10)

Beşeri sistemlere insanları itaat
ettirmek için, tevhidi esasları gizle-
yen Samiri soylu belamlar,bu çalış-
maları ile gerçekten iman etmenin
nasıl olacağnı gizleyerek insanları,
şirke ve küfre sokarak yüce Allah’a
isyan ettirmektedirler.

Sonuç olarak, yüce Allah’a
iman eden bir kimse, kendisi için
yepyeni bir hayatın başladığını bil-
meli ve artık hiçbir şekilde eski dü-
şüncesini taşıyamaz, eski hayatını

yaşayamaz ve eski alışkanlıklarını
devam ettiremez. İman eden bir
kimse, içerisinde yaşadığı ve şirk
üzerinde bulunan topluma iman et-
tiği Tevhidi esasları, en yakınından
başlayarak ulaştırmak zorundadır.
İşte gerçekten iman etmek ancak
budur.

KUR’ÂN’A DÂVET
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ak batıl mücadelesinin he-
men her döneminde, batıl
cephesinin safında yer

alan belamlar ortaya çıkmış, bun-
lar, Hakkı batılla karıştırıp gerçek-
leri gizleyerek şirkin ve küfrün safla-
rında yer almışlardır. Belamlar, Tev-
hidi esasların düşmanı tağuti sis-
temlerin ve diktatörlerin kendileri-
ne sunduğu imkânlardan dolayı
küfür ve şirki tercih etmiş, tağuti sis-
temlerin istekleri doğrultusunda
hareket ederek yüce Allah’ın gön-
derdiği Tevhidi esasları karıştırma-
ya ve insanları Allah yolundan alı-
koymaya çalışmışlardır.

Yüce Allah (cc), belamların na-
sıl saptıklarını ve durumlarının ne
olduğunu açık bir şekilde bildirmiş,
onlara lanetler okumuştur.
Kur’an’da sıfatları açıkça bildirilen
ve kendilerine lanet edilen bu be-
lamlar hakkında yüce Allah (cc)
şunları bildirmiştir.

“Onlara şu adamın haberini de
oku; kendisine ayetlerimizi verdik
de onlardan sıyrıldı, çıktı, şeytan
onu peşine taktı, böylece azgınlar-
dan oldu. Dileseydik elbette onu o
ayetlerle yükseltirdik, fakat o, yere
saplandı ve hevesinin peşine düştü.
Onun durumu, tıpkı şu köpeğin du-
rumuna benzer: üstüne varsan da
dilini sarkıtıp solur, onu bıraksan da

dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi
yalanlayanların durumu budur. Bu
kıssayı anlat, belki düşünürler.”
(A’raf, 175-176)

Belamlar, yüce Allah’ın ayetle-
rini bilen, ancak bu ayetler doğrul-
tusunda hareket etmeyip onları, el-
de edecekleri bir menfaat karşılı-
ğında değiştiren, gizleyen; böylece
hevaları peşinde giden kimselerdir.
Yüce Allah (cc), işte bu kimseleri,
yaptıklarından dolayı,dillerini sar-
kıtıp soluyan, kendilerine bir kemik
verene kuyruk sallayan köpeklere
benzetmekte ve onlara lanet et-
mektedir.

Kur’an’da, köpeklere benzeti-
len ve kendilerine lanet edilen be-
lamların durumlarından hareketle
biz de, günümüz belamlarını ele
alacak, onların, Kur’ani esasları
nasıl karıştırdıklarını, onların sözle-
rinden hareketle ortaya koyacağız.

Bu yazımızın konusu elbette,
tarihi süreçte, Risalet önderlerinin
karşısına çıkan belamlardan olan
Bel’am İbn Bahura veSamiri değil-
dir. Kur’an’ın buyurduğu üzere on-
lar geçmiş bir kavimdi, geldi geçti.
Müslümanlar olarak görevimiz,
Rabb’imizin buyurduğu üzere, yer-
yüzünde bozgunculuk yapan küfür
ve şirk ehline ve gerçekleri gizleyen
Samiri soylu belamlara, Tevhidi
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esasları ve onların içerisinde bu-
lundukları aşağılık durumlarını ha-
tırlatarak uyarıda  bulunmaktır.

“Sizden önceki nesillerden ba-
kiye sahiplerinin, yeryüzünde boz-
gunculuk yapmaktan men etmeleri
gerekmez miydi? Fakat onlar ara-
sından, ancak kendilerini kurtardı-
ğımız pek az kişi böyle yaptı; zulme-
denler ise kendilerine verilen refa-
hın peşine düşüp şımardılar ve suç
işleyenler olup çıktılar.” (Hud, 116)

Yüce Rabb’imizin bu uyarısın-
dan hareketle, üzerimize farz olan
davet görevimizi yerine getirmek
üzere, içerisinde bulundukları refa-
hın ve tağuti sistemlerin kendilerine
sunduğu imkânların peşine takıla-
rak Hakkı batılla karıştırıp gerçek-
leri gizleyen belamları ve onların
peşlerine takılan bilinçsiz insanları
bir kez daha uyarmaya devam ede-
ceğiz. Ta ki, insanların düşünce
dünyasında, Hak batıl iyice netle-
şinceye ve herkes safının neresi ol-
duğunu bilinceye kadar bu daveti-
miz sürecektir biiznilllah.

Günümüz Samiri soylu belam-
ları, yaptıkları açıklamalar ve ver-
dikleri fetvalarla tarihi süreçteki a -
talarını fersah fersah geçmiş görün-
mektedir. Geçmiş belamlar, yüce
Allah’ın zatı ve sıfatlarını hiçbir şekil-
de dillerine dolamazlar iken, günü-
müz belamlarından bazıları, açık
bir şekilde yüce Allah’ın sıfatlarını
dillerine dolayarak Rab’lerine karşı
savaş açmış görünmektedirler.

Belamların, yüce Allah’ın indir-
diği Tevhidi esaslara karşı sürdür-
dükleri savaşta nasıl hareket ettik-
lerini ve söyledikleri sözlerini de-
ğerlendirecek, bunların, küfre ve
şirke nasıl girdikleri üzerinde dura-
cağız.

BBeellaammllaarr,,  ttaağğuuttaa  kkuulllluukk  eeddeerrlleerr
vvee  iinnssaannllaarrıı  ddaa  ttaağğuuttaa  kkuulllluuğğaa  ddaavveett
eeddeerrlleerr

Yüce Allah (cc), tarihsel süreçte
her topluma, tağutu reddedip Ken-
disine yönelmeleri için rasuller
gönderdiğini ve rasullerin çağrısı-
na uyarak, tağutu reddedenlerin
hidayete erdiğini, reddetmeyenle-
rin ise sapıklık içerisinde kaldıkları-
nı bildirir.

“Andolsun biz, her millet içinde:
‘Allah'a kulluk edin, tağuta itaat et-
mekten kaçının’ diye bir rasul gön-
derdik. Allah, onlardan kimine hi-
dâyet etti, kimine de sapıklık gerekli
oldu. İşte yeryüzünde gezin de ba-
kın, yalanlayanların sonu nasıl ol-
muş!” (Nahl, 36)

Yüce Allah (cc), indirdiği Tevhi-
di esasları kabul edip hidâyete er-
menin ve Kendisine kulluk yapma-
nın ilk ve temel şartı olarak tağutun
reddedilmesini emreder.

“Dinde zorlama yoktur. Doğru-
luk, sapıklıktan seçilip belli olmuş-
tur. Kim tağutu reddedip Allah'a ina-
nırsa, muhakkak ki o, kopmayan,
sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah
işitendir, bilendir.” (Bakara, 256)

“Tağuta itaat etmekten kaçınan

Kur’âniKur’âni
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ve Allah'a yönelenlere müjde var;
müjdele kullarımı.” (Zümer, 17)

Yüce Allah’ın, bu apaçık hü-
kümlerine rağmen, günümüz be-
lamları, Tevhidi ilkelerin aksine ha-
reket ederek hem kendileri tağuta
kulluk etmeye devam etmişler, hem
de kendilerine tabi olan bilinçsiz in-
sanları, tağuta kulluk etmeleri için,
küfür ve şirk olan tağuti sistemin ya-
salarını kabul ve onaylamaya da-
vet etmişlerdir. Belamlar, kendileri-
ni dinleyenlerin cehaletlerinden
yararlanarak onlara, “Tağuta oy
vermemenin, Kur’an’a aykırı oldu-
ğunu” söyleyerek, tıpkı Samisi gibi,
insanların dini duygularını istismar
ederek küfürlerine alet etmişlerdir.

Günümüz belamları,tağuti sis-
teme yaptıkları hizmetlerden dolayı
kimileri, tağuti sistemin meclisleri-
ne girerlerken, kimileri Prof., dekan
ve rektörlük ünvanlarını elde etmiş,
kimileri de sistemin verdiği izin ve
icazetle vakıflara yerleştirilmişler-
dir. Belamların hepsi, elele vererek
küfür ve şirk olan tağutisistemin de-
vamı için çalışmışlardır.

BBeellaammllaarr,,  HHaakkkkıı  bbaattııllaa  kkaarrıışşttıırrpp
ggeerrççeekklleerrii  ggiizzlleerrlleerr

Yüce Allah (cc), indirdiği Tevhi-
di esasların, gizlenmemesini ve
açık bir şekilde insanlara duyurul-
masını istemektedir.

“Allah, kendilerine Kitap verilen-
lerden: ‘Onu mutlaka insanlara açık-
layacaksınız, gizlemeyeceksiniz’ di-
ye söz almıştı; fakat onlar, verdikleri

sözü sırtlarının ardına attılar ve karşılı-
ğında birkaç para aldılar; ne kötü şey
satın alıyorlar.” (Al-i İmran, 187)

Bu apaçık uyarıya aldırış etme-
yen günümüz belamları, bu ilahi
buyruğun tersine hareket ederek
Kitab’ı arkalarına attılar. Bunlar,
Hakkı batıla karıştırarak ve Allah’ın
ayetlerini kullanarak insanların di-
ni duygularını sömürdüler ve bu-
nun karşılığında tağuti sistemlerin
verdiği birkaç kuruşluk çıkarlar el-
de ettiler. Yüce Allah (cc), bu be-
lamlara lanet etmektedir.

“İndirdiğimiz açık delilleri ve hi-
dâyeti biz Kitapta insanlara açıkça
belirttikten sonra gizleyenler(e), iş-
te onlara hem Allah lanet eder, hem
bütün la'net 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 konu-
şacak ve ne de onları temizleyecek-
tir. Onlar için acı bir azap var-
dır.Onlar hidâyet karşılığında sa-
pıklık, mağfiret karşılığında azap
satın almışlardır. Onlar ateşe, karşı
ne kadar da dayanıklıdırlar(!)” (Ba-
kara, 174-175)

Belamlar, hidayet karşılığında
sapıklığı, mağfiret karşılığında
azap satın almışlar, bu nedenle içe-
risinde ebedi kalmak üzere ateşi
hak etmişlerdir. Günümüz belam-
ları da, bu ayetleri okumalarına
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karşılık dalaleti tercih etmişler, kü-
für ve şirkin yanında yer alarak aza-
bı satın almışlardır.

BBeellaammllaarraa  ggöörree  ppuuttaa  ttaappaannllaarr
MMüüssllüümmaannddıırr

Yüce Allah (cc) putlara tapan-
ların, onları ilah edindiklerini, küfür
ve şirk içerisinde bulunduklarını ve
müşrik olduklarını bildirdirmiştir.
Oysa lanetlenmiş günümüz be-
lamları, puta tapanların Müslüman
olduklarını iddia etmişlerdir.

“Onları çağırsanız sizin çağır-
manızı işitmezler, işitseler bile size
cevap veremezler. Kıyamet günü
de, sizin (Allah'a) şirk koşmanızı ta-
nımazlar. Hiç kimse sana, her şeyi
bilen (Allah) gibi gerçekleri haber
veremez.” (Fatır, 14)

“Müşrikler, ‘Allah dileseydi ne
biz, ne de atalarımız O'ndan başka
bir şeye tapmazdık ve O'nsuz hiçbir
şeyi haram kılmazdık!’ dediler. On-
lardan öncekiler de böyle yapmıştı.
Elçilere düşen, yalnız açıkça tebliğ
etmek değil midir?” (Nahl, 35)

Bu apaçık hükümler ortada ol-
dukları ve belamlar, insanları kan-
dırmak için zaman zaman bu hü-
kümleri okuyup insanlara açıkla-
dıkları halde, bu hükümlerin hiçe
sayarak putperestlerin Müslüman
olduklarını iddia etmektedirler.

BBeellaammllaarr,,  ppuutthhaanneeyyii  KKââbbee’’yyee,,
ppuuttppeerreessttlleerrii  ddee  RRaassuulluullllaahh  ((aass))’’aa
bbeennzzeettiirrlleerr

Putperestlerin Müslüman ol-

duklarını iddia eden belamlardan
bazıları da, puthane olan Anıtkabi-
ri, Müslümanların Kıblegâhı olan
Kâbe’ye benzeterek şirk, küfür ve is-
yanlarında sınır tanımayarak az-
gınlıklarının doruk noktasına çık-
mışlardır. Bu öyle bir küfür ve şirktir
ki, ebrehe bile bunların yanında
masum kalır.

Yemen’e vali ve daha sonra
oraya tamamen hakim olan Ebre-
he, Arabistan’da Hrıstiyanlığı yay-
maya ve Arapların elinde kalan ka-
ra ticaret yolunu ele geçirmeye ça-
lıştı. Bu idealine kavuşmak için Ye-
men’de, Mekke’deki Kabe’ye al-
ternatif bir mescidi Necran’da (Uh-
dud olayının olduğu yerde) inşa etti
ve bütün Arapların kıble olarak bu
kiliseye yönelmelerini istedi.

Ebrehe, Kâbe’ye alternatif bir
mescid inşa etmiş ve Arapların bu
mescide yönelmelerini istemişti.
Oysa günümüz belamları, puthane
olan ve içerisinde Allah düşmanla-
rının cesedi bulunan Anıtkabir adlı
puthaneyi Kâbe’ye benzetiyorlar.
İşin daha da vahim kısmı, günümüz
Samiri soylu belamların, Rasulul-
lah (as)’ın Kâbe’deki namazlarını,
putperestlerin Anıtkabir puthane-
sindeki tapınmalarına benzetmele-
ridir. Oysa Alllah (cc), Kâbe’yi, Bey-
tullahı, Müslümanlar için Kıble
yapmış ve iman edenlerin oraya yö-
nelmelerini istemiştir.

“İnsanlar içinde haccı ilan et;
yaya olarak veya uzak yollardan
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gelen yorgun develer üzerinde sa-
na gelsinler.” (Hac, 27)

“Sonra kirlerini gidersinler,
adaklarını yerine getirsinler ve Eski
Ev (Kâbe'y)i tavaf etsinler.” (Hac, 29)

Yüce Allah (cc), Müslümanla-
rın Kâbe’yi tavaf etmelerini isterken
belamlar, puthanede, putlara yapı-
lan tapınmayı, Rasulullah (as)’ın
Kâbe’deki ibadetine benzeterek,
bu puthanenin de Kâbe gibi oldu-
ğunu, iddia etmişler ve böylece yü-
ce Allah’ın ayetlerine açıkça savaş
açmışlardır.

BBeellaammllaarr,,  kküüffüürr  vvee  şşiirrkk  bbeellddeessii--
nnee  DDaarr’’uull  İİssllââmm  ddiiyyoorrllaarr

Belamlara göre, küfür ve şirk
üzerine kurulu olan, putlarla ne-
deyse her sokağı doldurulan, yüce
Allah’a düşmanlığında sınır tanı-
mayan, gayri İslâmi her türlü mela-
netin ve fuhşiyatın işlendiği Türkiye
dar’ul İslâm’dır. Oysa dar’ul İslâm,
yüce Allah’ın birçok ayetinde de
buyurduğu üzere, Kur’an hüküm-
lerinin uygulandığı beldenin adıdır.

Dar’ul İslâm, ancak Kur’an ile
hükmedilip, Kur’an’ın en güzel uy-
gulaması olan Rasulullah (as)’ın
örnekliği doğrultusunda uygulama
yapılan beldenin adıdır. Dar’ul İs-
lâm’da, İslâmi hükümler dışında
hiçbir şekilde küfür ve şirk kanunla-
rı uygulanmaz. Dar’ul İslâm’da
devlet, genelevi, pavyon, bar ve
gazino açtırıp kadın pazarlamaz,
yüce Allah’a savaş olarak bildirilen
faizciliği yapmaz, halkını, Fir’avn

gibi kamplara ayırıp onları sömür-
mez ve ezmez. Ancak tağuta kullu-
ğu zilllet saymayan ve bu zilleti ya-
şayan belamlar, Kur’ani hükümleri
hiçe sayarak, küfür ve şirk kanunla-
rının uygulandığı bir beldeye,
dar’ul İslâm demektedirler.

Dar’ul İslâm’da egemenlik yü-
ce Allah’a ait iken, bunun dışındaki
dar’larda hüküm beşere aittir ve
yüce Allah (cc), beşerin hükmünün,
saçmalık, sapıklık ve cehalet oldu-
ğunu bildirmektedir.

“Yeryüzünde bulunan(insan) -
la rın çoğuna uysan, seni Allah'ın yo-
lundan saptırırlar. Onlar sadece
zannediyorlar ve onlar sadece saç-
malıyorlar.” (En’am, 116)

“Yoksa câhiliyye hükmünü mü
arıyorlar? İyi bilen bir toplum için Al-
lah'tan daha güzel hüküm veren
kim olabilir?” (Maide, 50)

BBeellaammllaarr,,  yyüüccee  AAllllaahh’’ıınn  ((hhââşşââ))
ggaayybbıı  bbiillmmeeddiiğğiinnii  iiddddiiaa  eeddeerrlleerr

Küfür, şirk ve isyanlarında sınır
tanımayan belamlar, iddialarını o
denli ileri götürdüler ki, yüce Al-
lah’ın (hâşâ) gaybı bilmediğini id-
dia etmeye başladılar. Bu belam-
lardan bazıları, anlamadıkları bir
ayetten yola çıkarak ve ayeti tahrif
ve tevil ederek yüce Allah’ın (hâşâ)
gaybı bilmediğini iddia ediyorlar.

Onlarca ayette, yüce Allah’ın
gaybı bildiğini, karanlıklar içinde
bulunan her şeyi kendisinin bildiği-
ni, yüce Allah’ın eksikliklerden mü-
nezzeh olduğunu bildirirken be-
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lamlar, yüce Allah’ın ayetlerini gör-
mezden gelerek ve yüce Allah’ı be-
şer gibi değerlendirerek, O’nun
olaylar vuku bulduktan sonra, ko-
nuya vakıf olacağını iddia ediyor-
lar.

Yüce Allah’ın üzerine iftira atan
bu belamlar, Kehf suresinde verilen
Hz. Musa (as) ile yüce Allah’ın kulla-
rından birinin (Kehf, 65-82) kıssası-
nı hiç mi okumamış olacaklar ki, o
ayetlerde, yüce Allah’ın gaybı bildi-
ğini, en kıt akıllı kişilerin bile bileceği
şekilde ortaya koyuyor. Onlar, oku-
salar da anlamazlar, çünkü bir ayeti
anlamak için kişinin öncelikle iman
etmesi ve dürüst olması gerekir.

Mekke müşrikleri de, Kur’an
nazil olduğunda dinliyor, bazen de
okuyorlardı, ancak iman etmedik-
leri ve ayetlere karşı ön yargılı ol-
dukları için, günümüz belamları gi-
bi anlamak istemiyorlardı. Bir ayeti
ve o ayetin verdiği mesajı anlamak,
iman ve akıl sahiplerinin işidir;
Bel’am İbn Bahura veSamiri gibi
hevalarının peşine takılanlar, hiçbir
zaman ayetleri anlamazlar, anla-
mak istemezler.

Belamlardan biri, Tevbe suresi,
16. ayetini yanlış anlamlandırılma-
sından yola çıkarak yüce Allah’ın,
cihad edenlerin kimler olacağını
bilmediğini, ancak cihad edildik-
ten sonra bilebileceğini iddia et-
mektedir. O belamlar, ayeti aşağı-
daki gibi anlamlandırarak bu so-
nuca ulaşıyorlar.

“Yoksa siz, Allah içinizden ci-
had eden ve Allah'tan, Rasulünden
ve mü'minlerden başkasını kendisi-
ne sırdaş edinmeyenleri bilmeden,
bırakılacağınızı mı sandınız? Allah
yaptıklarınızı haber almaktadır.”
(Tevbe, 16)

Bazı meallerde ise“bilmeden”
anlamı yerine “ortaya çıkarmadan”
anlamı verilmiştir ilgili sözcüğe.

Belamlar, hem ayeti yanlış an-
lamlandırıyorlar, hem de yüce Al-
lah’a iftira ederek, O’nun, gaybi
bilmediğini iddia ediyorlar. İlgili
ayet, kelime kelime anlamlandırıl-
dığında, belamların anlam verdik-
leri gibi olmadığı ortaya çıkmakta-
dır.
ُْمتْبِسَح ,yoksaْمَأ sanıyor mu-

sunuz ki, ْنَأmuhakkak, اوَُكرْتُت bı-
rakılacaksınız? اَّمَلَوِمَلْعَيbilmedi-
ğini, ُهَّللاAllah, َنيِذَّلاوَُدهاَجاcihad
edenler, ْمُكْنِم içinizden, اوُِذخَّتَي
-başkasıْنِمِنوُد ,edinmeyenleriْمَلَو
nı, َنيِنِمْؤُمْلا اَلَو ِهِلوُسَر اَلَو ِهَّللا
Allah’tan ve Rasulünden ve mü’min-
lerden, ًةَجيِلَو sırdaş, َُهّللاَو Allah,
ٌريِبَخ haber almaktadır, َنوُلَْمعَت
.yaptıklarınızıاَمِب

Kelimelerin anlamlarından ha-
reketle Türkçe cümlehaline getiril-
diğinde ayetin,tam anlamı aşağı-
daki gibidir.

“Yoksa siz, bırakılacağınızı ve
Allah’ın, içinizden cihad eden ve Al-
lah’tan, Rasulünden ve mü’minler-
den başkasını kendisine sırdaş
edinmeyenleri bilmiyor mu sanıyor-
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sunuz? Allah yaptıklarınızı haber al-
maktadır” (Tevbe, 16)

Burada yüce Allah (cc), insan-
ları düşündürmeye sevkederek,
“Yoksa siz, Allah’ın, içinizden cihad
eden ve Allah’tan, Rasulünden ve
mü’minlerden başkasını kendisine
sırdaş edinmeyenleri bilmiyor mu
sanıyorsunuz?” buyurarak, bura-
da zikredilen hususları yapmadan
insanların bırakılmayacaklarını
bildirmektedir.

Yüce Allah’ı, (Hâşâ) beşer gibi,
olaylar olmadan bilmeyeceğini id-
dia eden Allah düşmanı Samiri soy-
lu belamlar, klasik meal anlayışın-
dan hareketle, ayeti çarpıtarak yü-
ce Allah’a karşı küfür ve isyanların-
da ulaştıkları seviyesizliği açıkça
ortaya koymaktadırlar.Elbette yüce
Allah (cc) birini, yaptığı aşırılıklar,
isyan ve küfür nedeniyle şaşırtırsa,
artık onu doğru yola ileten olmaz.

Samiri soylu belamlar, tağuti
sisteme kul olup onun izni ile küfür
ve şirk yuvası olan vakıflarda, zillet
ve meskenet içerisinde Allah yolun-
dan insanları alıkoymak için, şey-
tan dostları ile beraber, yüce Al-
lah’a karşı giriştikleri savaşta gel-
dikleri esfele safilin noktasının en
dip noktasında yüce Allah’ın bizzat
Zatını hedef almaya başladılar.

Şeytanın, insan cinsinden yar-
dımcıları olan Samiri soylu belam-
ların geldikleri bu aşağılık seviye-
nin seyrine bakılacak olursa; şirk,
küfür ve isyanlarında aşağıdaki yol

haritaları ortaya çıkmaktadır.
11-- Tağuta kul oldular, kimileri

namaz memurluğu gibi bir görevle
yıllarca tağuti sistemin direktifleri ile
insanları kandırdılar, Tevhidi esas-
ları gizlediler. Bu görevlerindeki du-
rumları için www.mucahede.com
köşe yazılarında yayınlanan “DİYA-
NET ŞEBEKESİ İNKÂR EDİLMESİ
FARZ, İTAAT EDİLMESİ KÜFÜR” ya-
zısına bakılabilir.

22--Risalet tarihindeki mücadele
metodunu terkedip tağuti sistemin
izin ve icazeti ile kurulan şirk ve küfür
yuvaları olan vakıfları, zillet içerisin-
de mesken edindiler ve buradan in-
sanları Allah yolundan alıkoymaya
başladılar. Bunun için sitemiz köşe
yazılarında yayınlanan VAKIFLAR
(Tağuti Sistemin İcazetli Kurumları)
başlıklı yazıya bakılabilir.

33--  Yüce Allah’ı bırakıp kendile-
ri tağuta kul oldukları gibi, insanları
da tağutu destekleyip ona kul ol-
maya davet ettiler. Bu konuda site-
miz köşe yazılarındakiGÜNÜMÜ-
ZÜN RAFİZİ VE BELAMLARI başlıklı
yazıya bakılabilir.

44-- Hakkı batıla bulayarak ger-
çekleri gizlediler ve çözümün, ta-
ğutu desteklemek olduğunu ilan et-
tiler. Bunun için sitemiz köşe yazıla-
rındakiSAMİRİ’NİN GÜNÜMÜZ
TEMSİLCİLERİ İŞ BAŞINDA yazısı
okunabilir.

55-- Yüce Allah (cc), puta tapan-
ların müşrik olduklarını bildirirken
Samiri soylu belamlar, puta tapan-
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ların Müslüman olduklarını iddia
ettiler. Belamların kimlere Müslü-
man dediklerini bilmek ve puta ta-
panların putları nasıl kutsadıklarını
görmek için aşağıda başlıkları veri-
len yazılara bakılabilir.

KEMALİST TAĞUTİ SİSTEMİN BAŞ-
BAKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A

KEMALİST SİSTEMİN CUM-
HURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E

66-- Küfür ve şirk beldesi olan ve
her türlü gayri İslâmi fuhşiyatın iş-
lendiği Türkiye’nin, dar’ul İslâm ol-
duğunu iddia ettiler. Bu konuda si-
temiz köşe yazılarındakiDAR’UL İS-
LÂM, DAR’UL HARP başlıklı yazı
okunabilir.

77--  Her Risalet önderi tarafın-
dan yıkılıp yok edilen putların dol-
durulduğu puthaneyi, yüce Allah’ın
Beyt’i Haram’ı olan Kâbe’ye; ora-
da puta tapanları da Rasulullah
(as)’a benzettiler. Bu konu için site-
miz köşe yazılarındaki, PUTPE-
RESTLİK Her Çağın Değişmeyen
Yüzkarası başlıklı yazı okunabilir.

88--Yüce Allah’a, Tevhidi esasla-
ra ve Kur’ani gerçeklere savaşların-
da hızlarını alamayan şeytanın yar-
dımcıları Samiri soylu inkârcı müşrik
belamlar, son olarak yüce Allah’ın
Zatını hedef aldılar ve bu belamlar,
yüce Allah’ın (hâşâ), gaybı bilmedi-
ğini ve insanlar gibi olaylar vuku
bulduktan sonra bildiğini iddia ede-
rek yüce Allah’ı beşere benzettiler.
Oysa yüce Allah (cc) Zatında ve Sı-
fatlarında yarattıklarından hiçbiri-

ne benzemez ve O, eksiklik ve nok-
sanlıklardan münezzehdir.

Bu belamlar konusunda artık
Müslümanlar ve zerre miktarı kal-
binde iman taşıyanlar, dikkat etme-
li ve bu belamlarla aralarına mesa-
fe koymalıdırlar; yoksa onlarla be-
raber içerisinde ebediyen kalmak
üzere cehenneme sürülecekler.

“Sakın zulmedenlere dayan-
mayın, sonra size ateş dokunur; si-
zin Allah'tan başka dostlarınız yok-
tur. Sonra size yardım edilmez.”
(Hud, 113)

Son sözümüz, bu belamların
peşinde gidenleredir:“Ey Samiri
soylu belamları takip edip onların
dediklerine inananlar, yüce Rabbi-
niz, bu belamlara inanıp onların pe-
şinde gidenleri, o belamları rab
edinmişlerden sayıyor ve bunların
müşrikler olduklarını bildiriyor. Bu-
na göre ya gereği gibi iman edip bu
Allah düşmanı belamlardan uzakla-
şın ya da şirk koşmaya devam edip
cehenneme o belamlarla beraber
yuvarlanın. KARAR SİZLERİN!”

“Hahamlarını ve rahiplerini Al-
lah'tan ayrı rabler edindiler, Mer-
yem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa
kendilerine yalnız tek İlah olan Al-
lah'a ibadet etmeleri emredilmişti.
O'ndan başka ilah yoktur. O, onla-
rın ortak koştukları şeylerden mü-
nezzehtir.” (Tevbe, 31)

“Bu bir öğüttür; Dileyen, Rab-
bine varan bir yol tutar.” (Müzzem-
mil, 19)
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İslâm dinine hizmet etmek,
imanlı, şahsiyetli ve onurlu insanla-
rın yapacakları bir görevdir. Bu sıfat-
ları üzerinde taşımayanların, İslâm
gibi yüce bir dine ve değere hizmet
etmeleri hiçbir şekilde mümkün de-
ğildir. Özellikle kendileri şirk ve küfür
içerisinde bulunan, putların önünde
zillet içerisinde ibadete duran müş-
rik putperestlerin, İslâm’a hizmet et-
meleri ve İslâm için çalışmaları söz-
konusu olamaz. Yüce Allah (cc),
müşriklerin İslâm dini için çalışmala-
rını yasaklamış, onların bu konuda
hakları bulunmadığını bildirmiştir.

“Müşrikler, nefislerinin küfrünü
göre göre Allah'ın mescitlerini şen-
lendiremezler; onların yaptıkları iş-
ler boşa çıkmıştır ve onlar, ateşte sü-
rekli kalacaklardır.Allah'ın mescid-
lerini ancak Allah'a ve âhiret günü-
ne iman eden, namazı kılan, zekâtı
veren ve Allah'tan başka kimseden
korkmayanlar şenlendirirler. Onla-
rın, doğru yolu bulanlardan olacak-
ları umulur.” (Tevbe, 17-18)

İslâm’a hizmet etmek, an-
cak“Allah'a ve âhiret gününe iman
eden, namazı kılan, zekâtı veren ve
Allah'tan başka kimseden korkma-
yan” Müslümanların hakkı ve görev-
leridir. Bu görev, tağutu ilah edinen,
ondan korkan, Allah’a ve ahiret gü-

nüne gereği gibi iman etmeyen put-
perest müşriklerin ne hakkı ne de gö-
revleridir. Çünkü müşrikler, Kur’ -
an’ın ifadesi ile pisliktirler; pislik ola-
nın temiz olan İslâm’a ve İslâmi de-
ğerler yaklaşmaları bile haramdır.

“Ey iman edenler, müşrikler pis-
liktir, artık bu yıllarından sonra Mes-
cid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer
yoksulluğa düşmekten korkarsa-
nız; biliniz ki Allah dilerse yakında
sizi kendi lutfundan zengin edecek-
tir. Şüphesiz Allâh, bilendir, hakim-
dir.” (Tevbe, 28)

Mescid-i Haram’a girmeleri ya-
sak olan pis putperest müşriklerin, te-
miz olan İslâmi değerlere hizmet et-
meye kalkışmaları ancak İslâmi gü-
zellikleri lekeler ve bozarlar. İşte bu
nedenle yüce Allah (cc), müşriklerin,
İslâmi olan mescidleri şenlendire-
mezler, yani o mescitlere hizmet ede-
mezler buyuruyor. Yüce Allah (cc),
putların da, putperestlerin de pislik
olduklarını ve putperestlerin kâfir
olarak öleceklerini bildirmektedir.

“... Artık o pis putlardan ve ya-
lan sözden kaçının.” (Hac, 30)

“Fakat yüreklerinde hastalık
olanlara gelince (Allah) onların pis-
liklerine pislik katar ve onlar, kâfir
olarak ölürler.” (Tevbe, 125)

Kur’an, müşrikler konusunda

müşr ik ler  İ s lâm’amüşr ik ler  İ s lâm’a
hizmet edemezlerh izmet edemezler
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çok açık ve net bilgiler verir ve onların
Müslümanlara, Yahudilerden daha
çok düşman olduklarını bildirir.

“İnsanlar içerisinde, iman e -
denlere en yaman düşman olarak
yahudileri ve müşrikleri bulursun;
iman edenlere sevgice en yakınları
da ‘Biz hıristiyanlarız’ diyenleri bu-
lursun. Çünkü onların içlerinde ke-
şişler ve rahipler vardır ve onlar bü-
yüklük taslamazlar.” (Maide, 82)

Müşriklerin, Müslümanlara düş -
man oluşlarının nedeni, İslâm’ın,
putperestliğe ve şirke savaş açması
ve Tek Allah’a onları davet etmesidir.
Oysa Müşrikler, yüce Allah’a eş koş-
makta, O’ndan başka ilahlar edin-
mektedirler. İşte bu yüzden insanlar
içerisinde Müslümanlara en yaman
düşman müşriklerdir.

Tarihin her dönemindeki Tevhid
şirk mücadelesi, Müslümanlarla
müşrikler arasında olmuştur. Bu ne-
denle müşrikler, Müslümanlara kin
beslerler, onlara bir hayrın gelmesini
istemezler ve en ağır bir şekilde Müs-
lümanlara saldırırlar.

“Nankör olan bazı Kitap ehli
kimseler de, müşrikler de size Rab-
binizden bir hayır indirilmesini iste-
mezler. Oysa Allah, rahmetini dile-
diğine tahsis eder, Allah, büyük lu-
tuf sahibidir.” (Bakara, 105)

“Mallarınız ve canlarınız husu-
sunda deneneceksiniz; sizden ön-
ce kendilerine Kitap verilenlerden
ve müşriklerden çok incitici (sözler)

duyacaksınız. Ama sabreder, (on-
lardan) korunursanız; işte bunlar,
yapmağa değer işlerdendir.” (Al-i
İmran, 186)

Müşrikler, yüce Allah’tan başka
değişik putlar ve ilahlar edinmişler-
dir; bunlardan bazıları hevalarını i -
lahlaştırırlarken, bazıları, önderleri-
ni, din adamlarını, şeyh ve ağabey
dedikleri kimseleri, devletin ileri ge-
lenlerini, mal, eş ve evlatlarını ilah-
laştırmışlardır. Bu müşriklerden kimi-
leri, Müslümanların en yakınların-
dan da olabileceğini Kur’an, pey-
gamberlerin hayatlarından örnekler
vererek, çok açık bir şekilde bildirir.

Kur’an, müşrikler konusunda
Müslümanları uyardıktan sonra
onlara şu açık uyarıda da bulunur
ve müşrikler kim olurlarsa olsunlar,
onlar için Müslümanların dua et-
meleri kesinlikle yasaklaniyor.

“Akraba bile olsalar, cehennem
halkı oldukları belli olduktan sonra
müşrikler için mağfiret dilemek, ne
peygamberin ne de inananların ya-
pacağı bir iş değildir.” (Tevbe, 113)

Kur’an, müşrikleri bütün yönleri
ile ortaya koyduktan sonra iman
edenlerin, Müşriklerin yapıp söyle-
diklerine aldırış etmemeleri, önem-
sememeleri tavsiyesinde bulunuyor
ve Müslümanların, emrolundukları
gibi dosdoğru olmalarını emrediyor.

“Sen emrolunduğun şeyi açık-
ça söyle ve ortak koşanlara aldır-
ma.” (Hicr, 94)
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MMüüssllüümmaannllaarrıınn,,  GGüünnüümmüüzz  
MMüüşşrriikklleerriinnee  BBaakkıışşıı
Her dönemde olduğu gibi, gü-

nümüz Müslümanları da, iman et-
tikleri Kur’an’ın tavsiyesine uyarak,
kendilerine düşman olan, necis
putperst müşriklere hiçbir şekilde
ve durumda itibar etmez, onların
söylediklerine inanmaz ve yaptıkla-
rına değer vermezler. Bu, yüce Al-
lah’a iman edişlerinin ve Kur’an
doğrultusunda hareket etmelerinin
gereği ve sonucudur.

Günümüzde, Kur’ani gerçek-
lerden habersiz bazı kimseler ve ta-
ğuti sistemin savunucusu konu-
mundaki Samiri soylu belamlar, yü-
ce Allah’ın Kur’an’daki emirlerine
aykırı bir şekilde hareket ederek,
günümüz müşriklerini adeta kutsa-
makta, onların her yaptıklarını tas-
dik etmektedirler. Bunlar, Kur’ani
hükümleri çiğneyerek, müşriklere
destek olmakla puta tapmayı ve şir-
ki adeta meşrulaştırmaktadırlar.

AKP(=Amerikan Kuklaları Par-
tisi), kurucuları ve bugünün cum-
hurbaşkanı ve başbakanı olan li-
derleri, İslâmi değerleri kullanarak
Anadolu insanını kandırarak ikti-
dara geldiği günden bugüne ka-
dar, İslâm nokta-i nazarında küfür
ve şirk olan fiiller içerisine girmiştir.
Bunlar, M. Kemal’i ilah, onun cese-
dinin bulunduğu Anıtkabir’i iba-
dethaneye çevirmiş, Kemalist siste-
mi din edinmiş, gecelerini gündüz-
lerine katarak insanları bu küfür ve

şirk sistemine yamamak için onları
sürekli olarak davet etmişlerdir.

Kemalist sistemin başbakanı
Erdoğan, bütün bu küfür ve şirk
olan fiilleri yetmiyormuş gibi, o gü-
ne kadar dinsizlik olarak gördüğü
laisizmi meşrulaştırmış, hatta Tür-
kiye’de hızını alamadığı için Arap
toplumlarının yaşadıkları ülkelere
giderek onları da laizismi kabul et-
meye davet etmiştir.

Her söz ve hareketi küfür ve şirk
olan Kemalist sistemin yöneticileri-
nin, İslâmi bir fiil işlemesi ve Müslü-
manların yararına olacak kimi icra-
atlerde bulunması elbette mümkün
değildir. Çünkü yüce Allah (cc),
Tevbe Suresi, 17. ayetinde buyur-
duğu üzere “Müşrikler, nefislerinin
küfrünü göre göre Allah'ın mescitle-
rini şenlendiremezler; onların yap-
tıkları işler boşa çıkmıştır ve onlar,
ateşte sürekli kalacaklardır.”

Şimdi durum bu kadar açık
iken, Kemalist sisteme iman eden
AKP(=Amerikan Kuklaları Parti-
si)’den İslâmi ya da hayırlı bir icraat
elbette mümkün değildir. Küfür sis-
teminin eğitimden sorumlu Bakanı
Dinçer, ""MMiillllii  EEğğiittiimm  BBaakkaannllıığğıı  oollaa--
rraakk  bbiizz  nnee  yyaappttıığğıımmıızzıınn  ffaarrkkıınnddaayyıızz,,
yyaannii  bbuu  hhüükküümmeett  yyöönneettmmeelliiğğii  oolldduu--
ğğuunnaa  ggöörree,,  ((ookkuullllaarrıınn  ttaammaammıı  iiççiinn))
ööyyllee  bbiirr  nniiyyeettiimmiizz  oollssaayyddıı,,  bbüüttüünnüüyyllee
bbuu  yyöönneettmmeelliikkllee  oonnuu  ((bbaaşşöörrttüüssüünnüü))
sseerrbbeesstt  hhaallee  ggeettiirriirrddiikk..""

““HHeerr  zzaammaann  aaççııkk  vvee  şşeeffffaaff  ddaavv--
rraannddııkk..  NNiiyyeettiimmiizz  nneeyyssee  ppaayyllaaşşttııkk..
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AArrttııkk  nniiyyeett  ookkuummaakkttaann  vvaazzggeeççssiinn
ööyyllee  ddüüşşüünneennlleerr..  EEğğeerr  ookkuullllaarrddaa
bbaaşşöörrttüüssüünnüü  sseerrbbeesstt  bbıırraakkmmaakk  iissttee--
sseekk,,  hhüükküümmeettiimmiizzii  şşiimmddii  bbuunnuu  yyaapp--
mmaakkttaann  aallııkkooyyaann  şşeeyy  nnee??””diyor.

Aslında Kemalist sistemin hükü-
meti AKP(=Amerikan Kuklaları Par-
tisi) iktidarını engelleyen bir şey var,
ancak bunu bakan Dinçerler bilmi-
yor. Onları engeleyen, müşrik olma-
ları ve yüce Allah’ın buyurduğu üze-
re, kendi küfürlerini göre göre İslâmi
bir konuda hareket edemeyecek ol-
malarıdır. Onlar, hayırlı bir iş yapsa-
lar bile, müşrik oldukları için bu yap-
tıklarıyüce Allah (cc) yanında boştur.

Kemalist sistemin Cumhurbaş-
kanının karısı da, tıpkı ebu Leheb’in
karısı gibi, İslâm’dan ne  kadar ha-
bersiz olduğunu ve kendi cehaleti-
ni““iillkkookkuullllaarrddaa  bbaaşşöörrttüüssüü  cceehhaalleettttiirr””
diyerek açığa vuruyor. Göstermelik
olarak başlarına taktıkları bez parça-
ları ile halkın gözünü boyayan bu
müşrik güruhu, mesele Müslüman
evlatların başörtüsü konusuna gelin-
ce gerçek kimliklerini ortaya koyuyor
ve cehaletlerini açığa vuruyorlar.

Anadolu halkının inanç değer-
lerini istismar eden Tayip Erdoğan,
İstanbul Çamlıca ve Taksim’e cami
yapacağını söylüyor. Peki neden bir
yönetmelikle başörtüsünü okullar-
da, önlerinde hiçbir engel olmadığı-
nı kendi ağızları ile söyledikleri hal-
de, serbets bırakmıyorlar. Çünkü,
başörtüsünü serbest bırakmaların-
da maddi bir rantları sözkonusu de-
ğildir. Ancak ta İstanbul Büyükşehir

Belediye başkanlığından beri çalıp
çırpmaya alışmış, bu konuda hak-
kında onlarca dava açılmış Erdo-
ğan, yemeye alıştığı için, yaptıracağı
camilerin projelerinden başlayarak,
inşaatına kadar her alanda yiyecek
ve yakınlarına yedirecek. Yoksa
onun amacı İslâmi bir eser ortaya
koymak değildir, tek amacı, hep
yaptığı üzere, İslâmi değerleri istis-
mar ederek ranta çevirmektir.

Anadolu insanı, Kur’ani gerçek-
lerden habersiz olduğu için, tağuti
sistemin istismarcı başbakanı Erdo-
ğan’ın, namaz kılışına aldanarak bu
kişi ve grubunu Müslüman zannet-
mekte ve bu nedenle yaptıklarını
onaylamaktadır. Oysa puta tapma-
nın şirk olduğunu ve İslâm dinin put-
perestliği ortadan kaldırmak için gel-
diğini Anadolu insanı bilmiyor. Şayet
Anadolu insanı, Kur’ani gerçekleri
bilse, Erdoğan adlı müşriğin ve tüm
müşriklerin İslâm’a hizmet edemeye-
ceklerini ve onların, bütün yaptıkları-
nın boşa çıktığını da bilir.

Anadolu halkının, öncelikle
iman ettiği Kitabı yani Kur’an’ı çok
iyi bilmesi gerekir ki, hem ikide bir
müşrikler tarafından istismar edilip
aldatılmasın, hem de şirk ve küfür
konusundaki gerçekleri çok iyi bilip
şirk ve küfürden sakınabilsin. Aksi
halde onlar, bu cehaletle hem dün-
yada daha çok istismar edilip alda-
tılacaklar, hem de putperest müşrik-
lere destek olduklarından dolayı, o
müşriklerle beraber cehennemi
boylayacaklar.
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""AAllmmaa  mmaazzlluummuunn  ââhhıınnıı,,  ççııkkaarr
ââhheessttee  ââhheessttee""sözü, zalimlerin yap-
tıkları zulmün, yanlarına kâr kalma-
yacağını ifade eden bir halk deyişi.
Haksızlığa uğrayan insanlar, zalim-
lere karşı koyabilecek gücü kendile-
rinde bulamadıkları için sözleriyle o
zalimleri kınamış ve yermişlerdir.
Zalimlere karşı mücadele ederek
uğradıkları zulmü ortadan kaldıra-
mayan insanlar kin ve nefretlerini iç-
lerine atmışlardır. Bu durum za-
manla, yaşanan zulmün kabulleni-
lerek kalıcı hale gelmesine ve kanık-
sanmasına neden olmuştur.

Anadolu halkı, kurulduğu gün-
den itibaren kendisine zulmeden
Kemalist diktatörlüğe, kurulduğu
ilk yıllarda, Anadolu isyanları ile fiili
olarak karşı koymuşsa da, ilerleyen
yıllarda, halkın içinden çıkan be-
lamların çabaları sonucundauğra-
dıkları zulmü kabullenmiş ve za-
manla bu zulüm kalıcı hale gelmiş-
tir. Anadolu'nun her bir köşesinde
kurulan darağaçları ve akıtılan
kanlar, daha henüz kurumadan,
Halk partisinden ihraç edilen Bayar
ve Menderes gibi kurtarıcıların(!)
çabalarıyla Kemalist diktatörlük,
halka uyguladığı zulmün rengini ve
şeklini değiştirme ihtiyacı hisset-
miştir.

1950'de Demokrat Parti'nin ik-
tidarıyla tek parti döneminin zulmü

şekil ve renk değiştirmiş, Türkiye
toplumunun Kemalist sistemi ve
onun zulmünü benimsemesi sağ-
lanmıştır. Tek parti döneminde
Türkçeleştirilen ezanı tekrar aslına
döndüren ve yine tek parti döne-
minde açılan imam-hatip kursları-
nı, imam-hatip lisesi haline dönüş-
türen icraatlarıyla hatırlanan Men-
deres, esasen, iman ettiği Kemalist
diktatörlüğün kurucusu gibi, Batılı
efendilerine uşaklık görevini de ih-
mal etmemiştir.

Menderes, iktidara geldiğinin
ertesi yılı, ülkeyi Kore Savaşı'na sok-
muş ve yine onun döneminde Tür-
kiye, NATO'ya tam üye olmuştur.
Türkiye halkının, Kemalist diktatör-
lüğü ve onun zulümlerini kanıksa-
maya başladığını gören emperya-
listler, miadını dolduran Mende-
res'i,arkasındaki %57'lik -sözümo-
na- halk desteğine rağmen bir çır-
pıda silip atmışlardır.

HHiiççbbiirr  ssiisstteemm,,  hhaallkkaa  rraağğmmeenn
aayyaakkttaa  kkaallaammaazz,,  vvaarrllıığğıınnıı  ssüürrddüürree--
mmeezz......  Kemalist diktatörlük, Ana-
dolu topraklarında varlığını sürdü-
rebilmek için, bir politika olarak be-
nimsediği ve yine yetiştirip kendi
içerisinden çıkardığı Menderes ve
sonrasında Özal gibi elemanlarıy-
la Anadolu halkına kendisini ve zul-
münü kabul ettirmeye çalışmıştır.
Özal da, seleflerinden olan Men-
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deres gibi, Kemalist diktatörlüğe ve
Batılı efendilerine en iyi şekilde hiz-
met etmiş, Anadolu halkını Kema-
list sisteme daha çok bağlamıştır.
Tıpkı Menderes gibi, miadını dol-
durduktan sonra görevine son ve-
rilmiştir.

Kemalist diktatörlüğün, Men-
deres ve Özal'a verdiği görevi, son
olarak R.T. Erdoğan üstlenmiştir.
Erdoğan da, tıpkı selefleri gibi, Ke-
malist diktatörlüğün zulmüne ma-
ruz kalan Anadolu halkının değer-
leri üzerinden politikalar üretmiş,
üniversitelerde yasaklanan başör-
tüsünü serbest bırakıp imam-hatip
okullarının ortaokul kısımlarını ye-
niden açmıştır. Erdoğan da, selef-
leri Menderes  ve Özal gibi, Batılı
efendilerine hizmette geri kalma-
mış; iktidara gelir gelmez ilk işinin
AB'ye girmek olduğunu ilan etmiş,
2003'teki 1 Mart tezkeresiyle ülkeyi
Batılı efendilerine daha iyi hizmet
edebilmek için savaşa sokmaya
çalışmış, Ortadoğu ülkelerini karış
karış gezerek Batı emperyalizminin
bir ürünü olan laikliğin propagan-
dasını yapmıştır.

Kuruluşunda darağaçları ve
kan bulunan Kemalist diktatörlük,
isyanlarla başlayan Anadolu halkı-
nın direnişini kırmış; kendi içinden
özel olarak yetiştirip çıkarttığı Men-
deres, Özal ve Erdoğan gibi ele-
manlarıyla Anadolu halkının de-
ğerlerini kullanarak, mazlum Ana-
dolu halkını 90 yıl gibi kısa bir za-

man içerisinde uysallaştırıp kendi-
sine biat eden insanlar haline getir-
miştir. Şeyh Saidlerle, İskilipli Atıf-
larla, Çerkez Ethemlerle başlayan
direnişlerden geriye ""aallmmaa  mmaazzlluu--
mmuunn  ââhhıınnıı,,  ççııkkaarr  ââhheessttee  ââhheessttee""gibi
halk deyişleri kalmıştır. 

Peki gerçekten mazlumların
âhı, zâlimlerden çıkar mı?!.. 90 yıl-
dır Kemalist diktatörlüğün zulmüne
maruz kalan Anadolu halkının âhı,
Kemalist diktatörlükten neden çık-
mıyor o halde?! Oysa yüce Allah,
tarih boyunca ezilen, zulme uğra-
yan toplumlardan yana olmuştur
hep.

"Biz istiyorduk ki, o yerde ezilen-
lere lûtfedelim, onları önderler ya-
palım, onları (zâlimlerin mülküne)
mirasçı kılalım." (Kasas, 5)

Zulmün olduğu bir yerde, yüce
Allah’ın mazlumlara lûtufta bulu-
nup onları yeryüzünün önderleri ya-
pabilmesi için, öncelikle zulme uğ-
rayan kimselerin, bu zulmü defet-
mek için kıyam etmeleri ve Rab’le-
rinden yardım istemeleri gerekir.
Ancak Anadolu halkı, sonraki yılar-
da, zâlimlere ve onların zulümlerine
karşı hiçbir kıyam hareketine kalkış-
mamış, adeta zulmü kabullenmiştir.

Kemalist diktatörlüğün zulmü
altında yaşayan ve bugün gelinen
noktada pasif ve uysal bir tebâ hali-
ne getirilmiş Anadolu halkı, kurulu-
şundan itibaren kendisine ve de-
ğerlerine zulmeden bu diktatörlü-
ğe karşı koyabilecek güçten mah-

ANALİZ

34:21 15.01.2013 21:56 Sayfa 27



rum kalmıştır. Kemalist diktatörlü-
ğün zulmünü meşrulaştırmaya ça-
lışan özel yetiştirilmiş Menderes,
Özal ve Erdoğan gibi elemanları-
nın çaba ve gayretleri sayesinde
mazlum Anadolu halkı, kendisine
zulmeden Kemalist diktatörlükten
medet umar hale düşmüştür. Oysa
zâlimden medet ummak, adalet
beklemek; hırsıza anahtar teslim
etmek gibidir.

Yüce Allah (cc), Kur'ân-ı Ke-
rim'de pek çok ayette zulmü ve zâ-
limleri kınamış; zâlimleri asla sev-
mediğini ve onları doğru yola ilet-
meyeceğini,  zâlimlerin asla iflah
olmayacağını, onlar için acı bir
azabın olduğunu ve lanetinin zâ-
limlerin üzerine olduğunu bildir-
miştir. Yüce Allah'ın zâlimlere vâ'd
etmiş olduğu acı azap, sadece zâ-
limlere erişmekle kalmayacaktır.

"Öyle bir (azabın) fitne(sin)den
sakının ki, aranızdan yalnız zulme-
denlere erişmekle kalmaz (hepini-
ze erişir). Bilin ki Allâh'ın azâbı çetin-
dir." (Enfâl, 25)

Zâlimler kadar, bu zulme ma-
ruz kalan mazlumlar da yüce Al-
lah'a hesap vereceklerdir. Hz. Ali
(r.a.) ""zzââlliimm  zzuullmmeettttiiğğii  iiççiinn,,  mmaazzlluumm
ddaa  zzuullmmee  rrıızzââ  ggöösstteerrddiiğğii  iiççiinn  hheessaabbaa
ççeekkiilliirr”” demiştir. Zulmedenlere bo-
yun eğmek ve onlara yakınlık gös-
termek de,zilletin, yoldan çıkmanın
ve cehennem ateşine sürüklenme-
nin nedenlerindendir.

"(Fir'avn) kavmini küçümsedi,

onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü
onlar yoldan çıkmış bir kavim idiler."
(Zuhruf, 54)

"Sakın zulmedenlere en ufak bir
yakınlık duymayın, sonra size ateş
dokunur. Sizin Allah'tan başka dost-
larınız yoktur. Sonra size yardım
edilmez." (Hûd, 113)

Kemalist diktatörlüğün ilk yılla-
rında, mazlum Anadolu halkı, ön-
cü insanların önderliğinde bu zul-
me boyun eğmemiş, Anadolu'nun
her bir köşesindeki kıyam hareket-
leriyle zulme karşı tavrını açıkça or-
taya koymuştur. Zorbalıkla bu öncü
insanları ortadan kaldıran Kema-
list diktatörlük, başıboş ve kendile-
rine öncülük edecek önderlerden
mahrum bıraktığı mazlum Anadolu
halkını çok daha kolay bir şekilde
kendisine boyun eğdirmiştir. Ana-
dolu'daki kıyam hareketleri bastırıl-
dıktan sonra, başıboş kalan maz-
lum Anadolu halkı, kendilerine ön-
derlik edecek  ve onları Kemalist
diktatörlüğün boyunduruğu altın-
da zillet içerisinde yaşamaktan kur-
taracak yeni önderlere ihtiyaç duy-
muştur.

"Size ne oldu ki Allah yolunda
ve 'Rabb'imiz bizi şu, halkı zâlim
kentten çıkar, bize katından bir ko-
ruyucu ver, bize katından bir yar-
dımcı ver!' diyen zayıf erkek, kadın
ve çocuklar uğrunda savaşmıyor-
sunuz?" (Nisâ, 75)

Mazlum Anadolu halkının bu
talebini de yine bizzat Kemalist dik-
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tatörlük, kendi yetiştirdiği Mende-
res, Özal ve Erdoğan gibi eleman-
larıyla karşılamaya çalışmıştır. Bu
süreçte ortaya çıkan muhalif hare-
ketlerden pek çoğu da, Kemalist
diktatörlüğün kendilerine açtığı
alanlarda, izin ve  icazetli dernek,
vakıf, parti gibi araçlarla kontrol al-
tına alınmış; mazlum halk, Kema-
list diktatörlüğün zulmünü gün geç-
tikçe kabullenerek benimsemiştir.

Anadolu halkına öncülük etme
iddiasıyla ortaya çıkıp adaletten
dem vuran, mazlum edebiyatı ya-
pan, toplantı ve gösteriler düzenle-
yerek -sözümona- zulmü ve zâlim-
leri kınayan demeçler veren pek
çok İslâmcı hareket, Kemalist dik-
tatörlüğün bu topraklardaki  varlı-
ğına ve 90 yıldır süregelen zulmüne
ses çıkarmamıştır. ""DDeenniizzee  ddüüşşeenn  yyıı--
llaannaa  ssaarrııllıırr"" misali, Anadolu halkı
da Kemalist diktatörlüğün zulmü
karşısında bir kurtarıcı beklentisiyle
İslamcı hareketlerden medet umar
hale gelmiştir.

Kemalist diktatörlüğün zulmü
altında yaşayan ve bugün gelinen
noktada bu zulmü adeta kanıksa-
mış durumda olan Anadolu halkı-
nın kurtuluşu pekala mümkündür;
yeter ki, bu topluma öncülük etme
iddiasıyla ortaya çıkan insanlar
vahyi tek ölçü edinerek Kemalist
diktatörlüğe ve onun özel yetişmiş
elamanları eliyle uyguladığı politi-
kalarına karşı en ufak meyil duyma-
dan, zillet içerisinde izin ve icazetli

kurumlarda yuvalanmadan onurlu
bir mücadele içerisinde olsunlar.

"Ey inananlar, sizden kim dinin-
den dönerse (bilsin ki) Allah, yakın-
da öyle bir toplum getirecek ki (O)
onları sever, onlar da O'nu severler.
Mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâ-
firlere karşı onurlu ve şiddetlidirler.
Allah yolunda cihâd ederler, hiçbir
kınayıcının kınamasından kork-
mazlar. Bu, Allah'ın bir lutfudur, onu
dilediğine verir. Allah(ın lutfu) ge-
niştir, (O), bilendir." (Maide, 54)

Yüce Allah'ın vaadi haktır ve
zâlimler için beklenen son çok ya-
kındır. MMaazzlluummllaarrıınn  ââhhıı,,  aannccaakk  yyüüccee
AAllllaahh''ıınn  bbeelliirrlleeddiiğğii  ööllççüülleerr  iiççeerriissiinn--
ddee  hhaarreekkeett  eeddeenn  iizzzzeettllii  bbiirr  yyaappııllaann--
mmaannıınn  öönnccüüllüüğğüünnddee  ççııkkaarr..Vahyi öl-
çülerin rehberliğinden yoksun ve
onursuz bir mücadele, zâlimlerin
zulmünü ortadan kaldırmak şöyle
dursun, daha da kalıcı hale getire-
cek, hatta zulmü meşrulaştırmak-
tan öte bir anlam ifade etmeyecek-
tir. 

"Ancak iman edenler, salih
amel işleyenler, Allâh'ı çokça anan-
lar ve kendilerine zulmedildikten
sonra üstün gelmeye çalışanlar
böyle değildir. Zulmedenler, yakın-
da nasıl bir inkılapla devrilecekleri-
ni bileceklerdir!" (Şuara, 227)
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kavram

ur’ani kavramların te-
mel amacı, iman eden
insanların, yaşam bi-

çimlerini şekillendirmek, kendileri
ile diğer fertlerle ilişkilerinde ve
Rab’lerine karşı sorumluluk ve gö-
revlerinde iman ettikleri esaslara
uygun bir kişilik kuşanmak ve İslâmi
bir kimlikle olaylara, eşyaya ve çev-
reye bakmalarını sağlamaktır.

Kur’an ve onun ortaya koydu-
ğu din olan İslâm, ancak kendine
özgü kavramlarla anlaşılır ve an-
cak bu kavramların anlaşılması ile
Tevhid dini İslâm ve onun ana kay-
nağı Kur’an, toplumsal hayatta ya-
şanan, insana ve hayata yön veren
bir din ve Kitap olur.

Kur’ani kavramların, bilinçli ya
da bilinçsiz bir şekilde tağyir, tebdil
ve ilgaya tevessül edilmesi yani
bozmaya, değiştirmeye ve ortadan
kaldırmaya yönelik çalışılması, as-
lında İslâm’ın anlaşılırlığını, kolay
öğrenilmesini zorlaştırmak, insan-
ların Tevhid dini olan İslâm’ı anla-
malarının ve yaşamalarının önüne
geçmek ve ruhbanlık anlamında
bir din ortaya koymaktır.

Kur’an’ın ve onun sunduğu din
olan İslâm’ın, insanlar tarafından
aslına uygun bir şekilde anlaşılma-
sını istemeyen İslâm düşmanı em-

peryalizm ve onun maşaları olan İs-
lâm topraklarındaki şeytani beşeri
düzenler, öncelikle Kur’ani kav-
ramların anlamlarını değiştirmiş-
ler, kolay anlaşılmasını zorlaştır-
mışlardır.

İslâm düşmanları, bu bozma
işini ya kendi kurdukları din teşkilat-
larında görevlendirdikleri müftü,
vaiz ve namaz memurları ile ya da
açılmasını teşvik ettikleri vakıflarda
kullandıkları Samiri soylu belamlar
vasıtası ile yapmaya çalışmışlardır.
Günümüzde Kur’ani kavramları
bozma işinde, vakıflardaki Samiri
soylu belamlar, devletin din işlerin-
de görevli belamları fersah fersah
geçmiş durumdadırlar.

Samiri soylu vakıfçı belamlar,
insanları tağuti sisteme yamamak,
inanan insanları köleleştirmek ve
şeytani tağuti sistemlere karşı tepki
ve başkaldırışlarını önlemek için
son zamanlarda, tağuti sistemin
putperest idarecilerinin müslüman
olduklarını söylemeleri yanında
şimdi de emperyalizmin yerli işbir-
likçisi olan tağuti Kemalist sistemin
işgal ettiği toprakların Dar’ul İslâm
olduğunu ileri sürmektedirler. Sa-
miri soylu belamlar, bu iddiaları ile
insanların, İslâm devleti zannettik-
leri küfür sistemine karşı tepkileri-
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nin önüne geçmiş olacaklarını dü-
şünüyorlar. Ancak kâfirler istemese
de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Peki nedir Dar’ul İslâm ve
dar’ul harp kavramları ve bugünkü
Kemalist, sistem hangi dar’ olarak
adlandırılır?Dar’ın tayin ve tesbi-
tinde temel amil, hiç kuşkusuzdur
ki, idaredir. Bir devletin yönetimi, o
devletin ve hükmeden otoritenin
kimliğini açık bir şekilde belirler.
Buna göre bir ülkenin, hangi dar’
olduğunun tesbiti, sınırları içerisin-
de hakimiyet süren ve gücü elinde
bulunduran otoriteye nisbet edilir.

Dar’ yani ülkenin tanımı, tıpkı
insanın tanımı gibidir; bütün insan-
ları yüce Allah (cc), kendisine kulluk
yapmaları için yaratmasına karşılık
bazı kimseler, bu amaçları dışında
hareket ettikleri ve yüce Allah (cc)
dışında başka güçlere inandıkları,
başka otoritelere boyun eğdikleri
için, itaat edip boyun eğdikleri kişi,
sistem ve ideolojilere göre sıfatlar
almışlardır. Müslüman, müşrik, ka-
fir, Kemalist, marksist, Hindu vb. gi-
bi.

Dar’ın tanımı da tıpkı insanla-
rın tanımı gibi, üzerelerinde hüküm
süren sistem ve ideolojilere göre ta-
nımlanır. Dar’ (ülke) kavramı üze-
rinde bugüne kadar birçok İslâm
alimi, bulundukları beldenin hangi
dar’ olduğu, başka beldelerin han-
gi dar’ oldukları konusunda, İslâmi
perspektiften yaklaşarak tanımla-

malar yapmışlardır. Bunlardan bir-
kaç örnek verilecek olursa.

Radiyuddin es-Serasi: ““BBiirr  üüll--
kkee,,  oorraaddaa  kkoorruuyyuuccuu  bbiirr  iiddaarree  vvee
kkoonnttrroollüü  eelllleerriinnddee  bbuulluunndduurrmmaallaarrıı
sseebbeebbiiyyllee  oo  üüllkkee  hhaallkkıınnaa  nniissbbeett  eeddii--
lliirr”” derken, Cessas da: ““DDaarr’’ıınn  ((üüll--
kkeenniinn))  hhüükkmmüü,,  üüssttüünnllüükk,,  kkuuvvvveett  vvee
oorraaddaa  ddiinn  hhüükkmmüünnüü  iiccrraayyaa  ttaaaalllluukk
eeddeerr””demiştir.

Ulemai cumhura göre Dar’ul
İslâm, nüfusu ister Müslüman, is-
terse gayri müslim olsun, Müslü-
manların hakimiyetinde olan ve İs-
lâm hukukunun tatbik ve icra edil-
diği her ülkedir. Dar’ul Harp ise, İs-
lâm’ın siyasi hakimiyetinin sınırları
dışında kalan, idare ve hukuk niza-
mının İslâmi olmadığı her ülkedir.
Bunda temel kıstas, İslâm hüküm-
lerinin tatbik edilmemesidir.

Kur’an-ı Kerimde, hem dar’ul
İslâm hem de dar’ul harp konusun-
da birçok ayet mevcuttur: “Hük-
mün ancak Allah’a ait oldu-
ğu”(12/40), “Allah’tan daha güzel
hüküm verenin olamayacağı-
nı”(5/50), “İman edenlerin iktidara
getirileceğini”(24/55), “İktidar sa-
hiplerinin, zamaz kılıp zekât vere-
ceklerini, iyiliği emredip kötülükten
alıkoyacaklarını” (22/41),
“Mü’minlerin, Allah yolunda sava-
şacaklarını ve mazlumları koruya-
caklarını” (4/75-76), “Böylece
mü’min kulların, yeryüzüne varis
olacaklarını”(21/105) bildiren yü-
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ce Allah (cc), Rasulullah (as)’a da şu
ilahi buyruğunu bildirmektedir.

“Sana da kendinden önceki Ki-
tabı doğrulayıcı ve onu kollayıp ko-
ruyucu olarak Kitabı gerçekle indir-
dik. Artık onların aralarında Allah'ın
indirdiğiyle hükmet ve sana gelen
gerçekten ayrılıp onların keyiflerine
uyma! Sizden her biriniz için bir şeri-
at ve bir yol belirledik. Allah istesey-
di hepinizi bir tek ümmet yapardı,
fakat size verdikleri içinde sizi sına-
mak istedi. O halde hayır işlerine
koşun, hepinizin dönüşü Allah'adır.
O size ayrılığa düştüğünüz şeyleri
haber verecektir.” (Maide, 48)

Dar’ul İslâm’da ancak Kur’an
ile hükmedilip ve bu Kur’an’ın en
güzel uygulaması olan Rasulullah
(as)’ın örnekliği doğrultusunda uy-
gulama yapılır. Bunun dışında hiç-
bir şekilde ecnebi ülkelerin küfür ve
şirk kanunları uygulanmaz.

Kur’an-ı Kerim, Dar’ul Harbin
varlığını da belirtmiş, bu dar’da yü-
ce Allah’ın hükümlerinin uygulan-
madığını, orada tağutun, kâfir, mü-
nafık ve fasıkların hüküm sürdükle-
rini bildirmiştir. Onların, “yeryü-
zünde bozgunculuk yaptıkları-
nı”(2/11), “Allah’ın indirdiği hü-
kümlerle hükmetmeyenlerin kâfir,
zalim ve fasık olduklarını”(5/44-
45,47), “Tağutların kâfirlerin dost-
ları olduğunu”(2/257), “Kâfirlerin
ise, tağut yolunda savaştıkları-
nı”(4/76), “Halkı gruplara ve parti-

lere bölüp onları ezdiklerini”(28/5)
bildirmiş ve bu beşeri kanunlarla
hükmetmenin sapıklık olduğunu
bildirerek Müslümanların, bu be-
şeri hüküm koyuculardan sakın-
malarını istemiştir.

“Yeryüzünde bulunan(insan) -
la rın çoğuna uysan, seni Allah'ın yo-
lundan saptırırlar. Onlar sadece
zannediyorlar ve onlar sadece saç-
malıyorlar.” (En’am, 116)

Gerek Kur’an’ın, gerekse bu
doğrultuda açıklama yapan İslâm
alimlerinin dar’ konusundaki ta-
nımlamalarının ortak noktasını ha-
kimiyet konusu oluşturmaktadır. Bir
ülkede hüküm süren egemen güç,
hangi ideoloji ya da sisteme göre
ülkeyi idare ediyorsa ülke, o ideo-
loji ve sisteme göre adlandırılır. Di-
ğer taraftan, Dar’ul İslâm’ın varlığı
ve kavramların İslâmi ıstılaha göre
belirlenmesi nedeniyle, bir Dar’ın
(ülkenin) konumu, İslâm devletine
nisbetle adlandırılmıştır. Buradan
hareketle dar’ kavramı tanımlana-
cak olursa:

Medine İslâm Devleti kurulma-
dan önce ülkeler, üzerlerinde fiili
olarak uygulanan idare ve hakimi-
yetle adlandırılırlardı. Bu açıdan
bakıldığında Mekke Site Devleti,
Serahsi ve İmam Şafii’ye göre
dar’ul şirkti. Çünkü Mekke Site
Devleti, hem beşeri düşüncelerin
ortaya koyduğu kurallarla idare
ediliyordu, hem de Kâbe’nin koru-
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yuculuğunu yapıyordu. Başka bir
deyimle, beşeri kanunlarla idare
edilen Mekke’de, kimi durumlar-
da, Kâbe ve benzeri konularda, din
ile ilgili hükümlerle de topluma yön
veriliyordu. Bu nedenle o günkü
Mekke, İslâmi ıstılaha göre dar’ul
şirkti.

Medine İslâm Devleti kurul-
duktan sonra diğer ülkelerin konu-
mu, İslâm Devletine göre belirlen-
meye başlandı. Buna göre Mekke
Site Devleti, Medine İslâm Devleti
kurulmadan önce dar’ul şirk iken,
İslâm Devleti kurulduktan sonra, İs-
lâm Devleti ile olan münasebetleri
nedeniyle Hudeybiye andlaşması-
na kadar dar’ul harp; andlaşma
imzalandıktan sonra dar’ul sulh;
andlaşmanın bozulmasından son-
ra Mekke’nin Fethine kadar yeni-
den dar’ul harp ve Fetihten sonra
ise dar’ul İslâm oldu.

Rasulullah (as)’ın başında bu-
lunduğu Medine İslâm Devleti, bü-
yüyüp geliştikçe, diğer devletlerin
konumları İslâm devletine göre be-
lirlendi: Dar’ul harp, dar’ul ridde,
dar’ul sulh vb. gibi.

Dar’ul harbin konumu, İslâm
Devleti ile olan ilişkileri nedeniyle
fiili muharip olan ve fiili muharip ol-
mayan dar’ul harp şeklinde adlan-
dırılmıştır. İslâm Devleti ile harp ha-
linde olan ülkeler, fiili muharip
dar’ul harp; İslâm Devleti ile savaş-
mayan, ancak bu devletle araların-

da herhangi bir andlaşmada bu-
lunmayan ülkeler, fiili muharip ol-
mayan dar’ul harp; İslâm Devleti
ile andlaşması olan ülkeler dar’us
sulh, İslâm’dan ayrılan (dinden dö-
nen) mürtedlerin gasbettikleri yer-
ler dar’ul ridde olarak adlandırıl-
mıştır.

Hulefa-i Raşidinden sonra İs-
lâm Devletinin zayıflaması ve gide-
rek yok olması, İslâmi hassasiyetin
azalması, kavramların ve devletle-
rin İslâmi ıstılaha göre değerlendi-
rilip adlandırılmaması sonucunda
kurulan devletler, idarecilerinin
mensup oldukları kavim adlarıyla
adlandırılmaya başlandı. Birinci
Dünya savaşı olarak bilinen em-
peryalizmin İslâm topraklarını pay-
laşım savaşı sonrasında ise, yeryü-
zünde beşeri ideolojiler hakim ol-
duğundan yeni kavramlar üretildi
ve devletler bu kavramlara göre
adlandırılmaya başlandı.

Tevhidi esaslara iman edip ha-
yatı ve dünyayı iman edilen esasla-
ra göre biçimlendirmeye ve Al-
lah’ın hükümlerini, yeryüzünde ha-
kim kılmaya çalışan Müslümanlar
olarak bizler, kavramları, İslâmi ıs-
tılaha göre değerlendirip adlandır-
mak zorunda olduğumuz için, dar’
(ülke) kavramını da bu çerçevede
değerlendirmeye devam edeceğiz.

Öncelikle bilinmesi gereken
husus, bugün yeryüzünde, Müslü-
manların toptan biat ettiği bir Hali-

34:21 15.01.2013 21:56 Sayfa 33



dâr’ul
İslâm,
dâr’ul

harp

Ocak-Şubat
Mart 2013

Sayý: 34

3344

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

KAVRAM

fe’nin idare ettiği bir İslâm Devleti
bulunmamaktadır. Bu nedenle de-
ğerlendirmelerimiz, İslâmi ıstılaha
göre ve bir İslâm Devletinin bulun-
mayışı gözönünde bulundurularak
yapılacaktır.

İslâmi ıstılaha göre dar’ (ülke)
kavramı değerlendirildiğinde ülke-
ler şu şekilde sınıflandırılır:

Beşeri kanunlar ve ideolojiler-
lerle idare edilen ve çıkarılan yasa-
larında İslâm ile ilgili hükümler bu-
lunmayan, bu konuda kimi düzen-
lemeler yapmayan ülkeler, idaresi
altında Müslümanlar da yaşasa,
hatta o ülkenin halkında %90 Müs-
lüman da bulunsa, tamamen beşe-
ri hükümlerle ülke yönetildiği için o
ülke dar’ul küfürdür.

Beşeri kanunlarla idare edil-
dikleri, temel (ana)yasaları beşeri
hükümler içerdiği halde İslâm ile il-
gili konularda da kanunlar çıka-
ran, kurallar koyan, inanan insan-
lar ile ilgili düzenlemeler yapan, din
işleri adı altında kurumlar oluştu-
ran ülkeler, nüfusunun %99 da
Müslümanlardan olsa dahi o ülke-
ler dar’ul şirktir.

Yukarıdaki tanımlara göre Al-
manya, İngiltere, Rusya, Çin, Ame-
rika vb. ülkeler, dini bir kaygıları ol-
madığı, dini konuda düzenlemeler
yapmadıkları için dar’ul küfür’dür.
Türkiye, Mısır, Irak, Suudi Arabistan
vb. ülkeler, beşeri kanunlarla yöne-
tildikleri halde zaman zaman dini

konularda düzenlemeler yapmak-
ta, İslâmi esaslara müdahale etme-
ye kalkışmaktadırlar. Bu ülkeler, te-
melde küfür bir idareye sahip ol-
dukları halde kimi zaman İslâm di-
nine müdahaleci tavırlar sergile-
diklerindan dolayı dar’ul şirktir.

Türkiye, konumu itibarı ile
dar’ul şirktir; burada halkında
Müslümanların bulunması bu ülke-
yi dar’ul İslâm yapmaz. Çünkü Tür-
kiye, İslâm nokta-i nazarında küfür
olan beşeri bir sistemle idare edil-
mekte ve bütün kurum ve kuruluşla-
rı ile bir Batı ülkesi durumundadır.
Aslında dar’ul küfür olan Türkiye,
İslâmi konularda düzenlemeler
yapmaya kalkışması nedeniyle
dar’ul şirktir.

BBiirr  üüllkkeenniinn  kkoonnuummuunnuunn  bbeelliirr--
lleennmmeessiinniinn  öönneemmii

Bir dar’ın yani ülkenin konu-
munun bilinmesi, o ülkede yaşayan
Müslümanların, durumları ile ilgili-
dir. Müslümanların, bulundukları
ülkelerde nasıl hareket edecekleri,
Tevhidi esasların tebliğini nasıl ya-
pacakları, orada yaşayan gayri-
müslim kâfirler, müşrikler, münafık
ve fasıklarla ilişkilerini nasıl düzen-
leyecekleri konusunu bilmeleri
noktasında dar’ kavramı önem ar-
zetmektedir.

Şayet yeryüzünde, başında bir
İslâm halifesinin bulunduğu bir İs-
lâm Devleti bulunmuş olsaydı, bu
durumda diğer ülkeler, fiili muharip
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dar’ul harp, fiili muharip olmayan
dar’ul harp, dar’us sulh, dar’ul rid-
de şeklinde tanımlanacak ve Hali-
feye biat eden Müslümanlar, bu-
lundukları gayrimüslim ülkeler-
de,Halifenin tayin ettiği imamın ar-
kasında Cuma ve Bayram namaz-
larını bir yerde topluca kılacaklar,
halifenin talimatları doğrultusunda
hareket edeceklerdir.

Bugün yeryüzünde henüz bir İs-
lâm devleti bulunmadığı için bu du-
rumda ülkelerin konumu, yukarıda
yapılan dar’ul küfür ve dar’ul şirk
tanımlarına göre olduğundan bu-
rada yaşayan Müslümanlar, Risalet
tarihinde, Risalet önderlerinin içe-
risinde bulundukları ülkelerde da-
veti ortaya koydukları gibi, koya-
caklar ve onların o ülkelerde yaşa-
dıkları gibi yaşayacaklardır. Müslü-
manlar bu konuda, Risalet önder-
lerinin ve yüce Allah’ın, Müslüman-
ların en güzel örnek olarak almala-
rını emrettiği Rasulullah Hz. Mu-
hammed (as) ve ashabının içerisin-
de yaşadıkları hayatlarını örnek
alacaklardır.

Dar’ul şirk olan Türkiye’de
Müslümanların, inançlarını nasıl
yaşayacakları, Müslüman olma-
yan kâfir, müşrik, fasık, mürted ve
münafıklarla ilişkilerinin nasıl ola-
cağı gibi bütün hususlar ve Müslü-
manların tağuti küfür sistemlerine
karşı takip edecekleri yöntemin na-
sıl olacağı, Kur’an ve en güzel ör-

nek olan Rasulullah (as)’ın uygula-
ması olan Sünnetinde apaçık bir
şekilde bulunmakktadır.

İslâm dini, birey olarak insanın
hayatını düzenlediği gibi, insanla-
rın toplumsal olarak yaşadıkları
topraklardaki yaşantılarını ve bir-
birleri ile olan siyasi, ticari, sosyal ve
siyasal ilişkilerini ve dış ülkelerle
olan münasebetlerini de düzenler.
Bu nedenle devlet yönetimine ait
kuralları da bulunan İslâm, ancak
bir bütün olarak uygulandığı yer-
lerde Dar’ul İslâm’dan sözedilebi-
lir. Bireysel kuralların kısmen ya-
şandığı, ancak toplumsal ilişkileri-
ni düzenleyen kuralların uygulan-
madığı, beşeri kuralların uygulan-
dığı yerlerin Dar’ul İslâm olması ve
İslâmi esasların bir bütün olarak ya-
şanması mümkün değildir.

İslâm dışı beşeri sistemler, ege-
menlikleri altında baskı ve zorbalık-
la tuttukları inanan insanları uyut-
mak, onları kendilerine karşı etkisiz
kılmak, küfür ve şirk düzenlerini
sürdürmek adına zaman zaman
toplumun inandığı değerlerden,
kendi siyasi düzenleri için tehlikeli
görmedikleri bazı İslâmi kavramla-
rını, değiştirerek ve içlerini boşalta-
rak dile getirirler, kısmi olarak uy-
gularlar. Beşeri şirk sistemleri, na-
maz memurlarının atanması, “di-
ni” vakıfların kurulmasına izin veril-
mesi, Hac organizasyonlarının dü-
zenlenmesi gibi, siyasi ve toplumsal
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olmayan kimi kurallar çıkarır uygu-
lar. Böylece topluma, dine hizmet
ettikleri imajını vermeye çalışırlar.

Beşeri şirk ve küfür düzenleri,
kiraladıkları ajanları eliyle İslâmi
kavramları da çarpıtarak insanla-
rın kendilerine itaat etmelerini sağ-
larlar. Bu sistemler, kimi ajanlarına
dini vakıflar kurdurur ve bu ajanlar,
İslâmi kavramları, Hakkı batıla ka-
rıştırarak, çarpıtırlar, gerçekleri giz-
lerler ve insanların tağuti beşeri sis-
temlere itaat etmelerini isterler. Bu
kavramların başında da dar’ul İs-
lâm gelmektedir.

Samiri soylu belamlara göre,
Müslümanların yaşadığı yerler
dar’ul İslâm’dır. Belamlar, bu sap-
tırmaları ile inanan insanların tağu-
ti sisteme karşı başkaldırışlarını ya
da en azından tepki göstermelerini
engellemeye çalışmaktadırlar.
Müslümanların yaşadığı yerlerin
dar’ul İslâm olduğunu iddia eden
bu Samiri soylu belamlarnın iddia-
larından hareket edilirse o zaman,
151 milyon Müslümanın yaşadığı
Hindistan, 21 milyon Müslümanın
yaşadığı Rusya, 19 milyon Müslü-
manın yaşadığı Çin de dar’ul İs-
lâm’dır.

Allah’ın laneti üzerlerinde olan
belamlar, Türkiye’deki tağuti siste-
mi, inanan insanlara hoş göster-
mek adına her türlü yalanı, her türlü
çarpıtmayı çok rahatlıkla yapmak-
tadırlar. Bu belamlar, Türkiye’nin

siyasi  olarak demokratik bir batılı
ülke olduğunu, her türlü ahlaksızlı-
ğın, devlet eliyle aleni olarak yaptı-
rıldığını, yüce Allah’ın haram ettiği
onlarca pisliğin bizzat bu tağuti sis-
tem tarafından serbest bırakıldığını
ve teşvik edildiğini bildikleri halde,
sırf uşaklık ettikleri tağuti küfür ve
şirk sistemine yaranmak adına ger-
çekleri saptırıyorlar.

Tağuti sistemi ve hevalarını ilah
edinen Samiri soylu belamlara sor-
mak gerek; bugün ateist kemalist
sistem tarafından teşvik edilip ser-
best bırakılan, İslâmi hükümlerin
yüce Allah’a savaş açmak olarak ve
çok büyük günahlardan olduğunu
bildirdiği putperestliği, faizi, zina
evleri olan genelev, bar, pavyon ve
gazinoları, içki, kumar vb. mela-
netler dar’ul İslâm’da mı işleniyor.

Bu belamlara göre Türkiye
dar’ul İslâm ise, o zaman putlara
tapan, belli vesilelerle putların
önünde ibadete duran putperest
Cumhurbaşkanı da halifedir de-
mektir. Türkiye’ye dar’ul İslâm de-
mek, İslâm dinine en büyük hakaret
ve yüce Allah’ın üzerine atılmış çok
seviyesiz bir iftiradır.

"İndirdiğimiz açık delilleri ve hi-
dayeti biz Kitapta insanlara açıkça
belirttikten sonra gizleyenler (var
ya), işte onlara hem Allah lanet
eder, hem bütün lanet edebilenler
lanet eder.”(Bakara, 159)

“Allah'ın indirdiği Kitaptan bir
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şey gizleyip onu birkaç paraya sa-
tanlar var ya, işte onlar karınlarına
ateşten başka bir şey koymuyorlar.
Kıyamet günü Allah ne onlara konu-
şacak ve ne de onları temizleyecek-
tir; onlar için acı bir azâb var-
dır,onlar hidayet karşılığında sapık-
lık, mağfiret karşılığında azap satın
almışlardır. Onlar ateşe, karşı ne
kadar da dayanıklıdırlar. (Bu) böy-
ledir. Çünkü Allah, Kitabı gerçekle
indirmiştir. Kitapta ayrılığa düşen-
ler, elbette derin bir anlaşmazlık
içindedirler.” (Bakara, 174-176)

Evet Türkiye dar’ul şirktir ve
Müslümanlar olarak görevimiz,
tıpkı Rasulullah (as)’ın Mekke şirk
devletinde yaptığı gibi, bu dar’ul
şirkte, Samiri soylu belamlar da da-

hil olmak üzere, küfür ve şirk içeri-
sinde bulunan sistemin putperest
ileri gelenlerini, putperestliği terke-
dip yüce Allah’a imana, şirki bıra-
kıp Tevhidi esasları kabul etmeye
davet etmektir. Ta ki yüce Allah (cc)
aramızda adaletle hükmedinceye
ve aramızı gerçekle ayırıp safları-
mızı belirleyinceye kadar, Samiri
soylu vakıfçı belamları ve onların
iman ettikleri tağuti sistemin putpe-
rest ileri gelenlerini Tevhidi esasları
kabule ve yüce Allah’a iman etme-
ye davetimiz sürecektir inşaAllah.
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Kâinatta her şey bir denge üze-
rine kurulmuştur. Bu denge, ya ken-
di içinde kendiliğinden sağlanır ya
da kâinatı yaratan ve onun sahibi
olan yüce Allah (cc) tarafından sağ-
lanır. Kâinatın, kimi bozulmalara
ya da bozgunculara karşı kendi
kendisini dengelemesi, ifsada karşı
düzeni sağlamaya çalışan güçler
tarafından sağlanmaktadır. Bu
güçler, kâinat, hayat ve insan bü-
tünlüğünün yüce Allah (cc) tarafın-
dan sağlandığına iman eden kim-
selerdir.

İman eden kimseler, kâinatta
kurulu düzenin bazı kimselerce ifsat
edilmesi durumunda devreye gir-
mekte ve yaratıcının emirleri doğ-
rultusunda kâinata düzen vermeye
çalışmaktadırlar. Müslümanlar,
yeryüzünden fitne kalkıncaya ve
egemenlik yalnızca yüce Allah’a ait
oluncaya kadar mücadeleyi şiar
edindikleri için Rab’lerinin yardımı
ile kâinattaki bozgunculara karşı

mücadele ederler.
“Onlarla savaşın ki, fitne orta-

dan kalksın, din yalnız Allâh'ın dini
olsun. Eğer (fitnelerine) son verir-
lerse artık zâlimlerden başkasına
düşmanlık olmaz.” (Bakara, 193)

“Fitne kalmayıncaya ve din ta-
mamen Allah'ın oluncaya kadar on-
larla savaşın! Eğer (fitneye) son ve-
rirlerse muhakkak ki Allah, ne yap-
tıklarını görmektedir.” (Enfal, 39)

Yüce Allah (cc), yarattığı kâinatı
da, insanları da başıboş bırakma-
mış, onların uyacakları kuralları, en
ince teferruatına kadar düzenlemiş-
tir. Yeryüzündeki düzeni sağlama
görevini yüce Allah (cc), halife ola-
rak yarattığı ve bildirdiği ilahi hü-
kümler doğrultusunda hareketi şiar
edinen Müslümanlara vermiştir.

“…Eğer Allah’ın bazı insanları
diğer bazılarıyla savunması olma-
saydı, içlerinde Allah’ın ismi çok
anılan manastırlar, kiliseler, havra-

Görmedin mi, Rabb’in nasıl yaptı fil sahiplerine!Görmedin mi, Rabb’in nasıl yaptı fil sahiplerine!
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?!  Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?!  

Onların üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onların üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. 
(Kuşlar), Onlara çamurdan sertleşmiş  taşlar atıyorlardı.(Kuşlar), Onlara çamurdan sertleşmiş  taşlar atıyorlardı.

(Allah) onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.(Allah) onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.
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lar ve mescitler yıkılırdı. Allah, ken-
di(dini)ne yardım edene elbette
yardım eder. Muhakkak ki Allah
kuvvetlidir, üstündür.” (Hac, 40)

“…Eğer Allah, insanların bazı-
larını bazılarıyla savmasaydı yeryü-
zü bozulurdu. Fakat Allah, alemlere
karşı lütuf sahibidir.” (Bakara, 251)

Yüce Allah (cc), yarattığı kâina-
tın ve yeryüzü düzeninin, bozgun-
cular tarafından bozulmasını el-
bette istemez. Bu nedenle, yeryüzü-
nü ifsat eden bozgunculara karşı
yüce Allah (cc), ya iman edenlere
yardım ederek, onlar eliyle yeryü-
zünde düzeni sağlamış ya da başka
güçleri devreye sokarak ifsadı ön-
lemiştir.

Fil suresi, hem iman edenlere
hem de kâfirlere bir uyarı niteliğin-
dedir. Sûre, yüce Allah’ın, kimseye
muhtaç olmadığını ortaya koy-
makta, hiç kimse bozgunculuğa
karşı tavır almasa da, yeryüzü düze-
ninin bizzat yüce Allah (cc) tarafın-
dan sağlayacağını bildirmektedir.
Mülkün sahibi, mülkünü üç-beş ça-
pulcuya bırakmayacağını ve mül-
künü onlara bozdurmayacağını ta-
rihi süreçteki zalimleri helak ederek
göstermiştir.

“Görmedin mi Rabbin ne yaptı
Ad’a, sütunlu İrem'e ki, ülkeler ara-
sında onun eşi yaratılmamıştı; Vâ-
di('l-Kura)’da kayaları oyan Se-
mud’a ve kazıklar sahibi Fir’avn’e?
Bunlar ülkelerde azmışlardı, oralar-

da çok kötülük etmişlerdi. Bu yüz-
den Rabbin onların üzerine azap
kırbacını çarptı.” (Fecr, 6-13)

Fil suresi, iman edenlerin yer-
yüzü düzenini sağlamakta zayıf kal-
maları halinde yüce Allah’ın kâi-
nattaki başka güçleri devreye sok-
tuğunu bildirmektedir. Elbette ki yü-
ce Allah’ın hiç kimseye ihtiyacı yok-
tur; insanlar, yüce Allah’a yardım
etmek için değil, kendi sorumluluk-
larını yerine getirmek ve nefislerini
kurtarmak için yüce Allah’ın belirle-
diği esaslar doğrultusunda hareket
etmekle mükelleftirler.

“Ey insanlar, siz Allah'a muh-
taçsınız, Allah ise, işte zengin ve
hamde lâyık olan O'dur.” (Fatır, 15)

“Çünkü onlara elçileri, açık de-
liller getirirlerdi, fakat onlar, ‘Bir in-
san mı bize yol gösterecek’ deyip
inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Allah
da (onlara) muhtaç olmadığını gös-
terdi. Allah zengindir, hamd edilen-
dir.” (Teğabun, 6)

Fil suresi, iman ettiklerini iddia
edenlere de bir uyarı niteliğindedir.
Sure, fil vakasının mahiyetinden
değil, keyfiyetinden bahsederek
iman edenlerin dikkatlerini bu yöne
çekmektedir. Müslümanların, ola-
yın bu yönüne dikkat ederek, yüce
Allah’ın kendilerine muhtaç olma-
dığını, onların, Tevhidi esaslar doğ-
rultusunda çalışmamaları, şirke,
küfre ve bozgunculuğa karşı tavır
almamaları halinde ancak kendi-
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lerine zarar verebileceklerini ve yü-
ce Allah’a hiçbir zarar veremeye-
ceklerini anlayıp bilmeleri gerekir.

“İslâm olmalarını senin başına
kakıyorlar. De ki: ‘Müslüman olma-
nızı benim başıma kakmayın, aksi-
ne, eğer gerçekten inanmışsanız,
sizi imana ilettiği için siz Allah’a
muhtaçsınız.” ( Hucurat, 17)

“Eğer nankörlük ederseniz,
şüphesiz Allah size muhtaç değildir,
fakat O, kulları için küfre razı olmaz
ve eğer şükrederseniz sizin için ona
razı olur. Hiçbir günahkâr, başkası-
nın günahını çekmez, dönüşünüz
Rabbinizedir, sonra (O), size yap-
tıklarınızı haber verir. Çünkü O, gö-
ğüslerin özünü bilir.” (Zümer, 7)

Yüce Allah (cc), Tevhidi esaslar
doğrultusunda mücadele eden
kullarına, hemen her dönemde
yardım etmiş onları desteklemiştir.
Bozgunculuğa ve bozgunculara
karşı yeryüzünde düzeni sağlama-
ya çalışan Risalet önderlerinin ve
mü’minlerin zayıf kaldıkları durum-
larda yüce Allah (cc) onlara yardım
etmiş, onlar vasıtasıyla ifsadı dur-
durmuş, yeryüzünün düzenini ko-
rumuştur.

“(Lut): ‘Rabb’im, şu bozguncu
kavme karşı bana yardım et’ dedi.”
(Ankebut, 30)

“Onları yeryüzünde iktidara
getirdiğimiz takdirde (onlar) nama-
zı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği em-
rederler, kötülükten menederler.

Bütün işlerin sonu Allah’a aittir.”
(Hac, 41)

“Allah sizden, iman edip salih
amel işleyenlere vadetmiştir; onlar-
dan öncekileri nasıl hükümran kıl-
dıysa, onları da yer yüzünde hü-
kümran kılacak ve kendileri için se-
çip beğendiği dinlerini kendilerine
sağlamlaştıracak ve korkularının
ardından kendilerini bir güvene er-
direcektir. Bana kulluk edecekler ve
bana hiçbir şeyi ortak koşmayacak-
lar. Ama kim bundan sonra da nan-
körlük ederse işte onlar, fasıklar-
dır.” (Nur, 55)

Yüce Allah (cc) insanları, yeryü-
zünde düzen sağlandıktan sonra
bu düzeni bozmamaları hususun-
da uyarmakta, düzenin nasıl koru-
nacağını bildirmektedir.

“Yeryüzü düzeltildikten sonra
onda bozgunculuk yapmayın, kor-
karak ve umarak O’na davet edin.
Muhakkak ki Allah’ın rahmeti, iyilik
edenlere yakındır.” (A’raf, 56)

Risalet tarihi boyunca, yeryüzü-
nü ifsat eden nice zalim ve bozgun-
cular helak edilmişlerdir. Bu Sünne-
tullah’tır; zalim despotlar ve boz-
guncular yeryüzünde varoldukça
Sünnetullah yine cari olacak, boz-
guncular ve onların destekçileri,
bozgunlarıyla beraber topyekün
helak edileceklerdir. Yeter ki, yeryü-
zünde düzeni sağlamaya çalışan,
yüce Allah’a tevekkül edip teslim
olan, Tevhidi esasları açık bir şekil-
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de ortaya koyan Müslümanlar va-
rolsunlar.

Şayet yeryüzünde ıslah eden,
Tevhidi esasları insanlara ulaştıran
mü’minler yoksa bu durumda yüce
Allah (cc), Fil suresinde bildirildiği
üzere, başka güçlerle yeryüzünün
düzenini sağlayacak, bozguncula-
ra hiçbir şekilde fırsat vermeyecek-
tir.

Fil suresi, yüce Allah’ın arzında
bozgunculuk yapmak isteyen azgın
zorbalara karşı, insanların tepkisiz
kalıp müdahale etmemesi üzerine,
yüce Allah’ın Ebabil kuşları ile boz-
guncuların bozgunculuk yapmala-
rına fırsat vermeden helak edildik-
lerini bildirmektedir.

Bu sure, yüce Allah’a tevekkül
ve teslimiyetle atılacak bir adımın
ya da yapılacak en küçük bir hare-
ketin, yüce Allah’ın yardımı ile bü-
yük sonuçlar doğuracağını göster-
mektedir. Aynı şekilde, yüce Allah
yolunda mücadele eden ve hareket
metodunu Kur’ani esaslardan alan
İslami bir çalışmanın da yeryüzün-
de ifsadı durduracağını ortaya koy-
maktadır.

Ebabil kuşlarının, doğanın en
güçlü varlıkları olan filleri ve 60 bin
kişiden oluşan orduyu yerle bir edip
biçilmiş ekin haline getirmesinin
örnek verilmesi, iman eden kimse-
lerin ders çıkaracakları önemli bir
husustur. Ebabil kuşlarının, çok
güçlü bir orduyu yerlebir etmeleri,

Müslümanların, Tevhidi ilkeler
doğrultusunda cemaatleşmeleri
halinde, en güçlü silahlara sahip
emperyalistleri ve onların İslâm
toprakları üzerindeki yerli işbirlikçi-
lerini dize getireceklerine, onları bi-
çilmiş ekin gibi yapacaklarına bir
örnektir.

Fil suresi, yüce Allah’a, İslâmi
esaslara ve Müslümanlara düş-
manlık yapanların, Müslümanlar
için kurdukları tuzakların kendi
ayaklarına dolanacağının apaçık
bir göstergesidir. Yüce Allah(cc),
kâfirlerin tuzaklarını boşa çıkara-
rak Müslümanları koruyacaktır.
Ancak bunun olabilmesi için Müs-
lümanların, her söz ve hareketlerini
mutlaka Kur’ani ölçüler içerisinde
yerine getirmeleri gerekmektedir.

“Onlardan önce Nuh’un kavmi
de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanla-
dılar ve ‘Cinlenmiştir’ dediler ve o
(davetten) men edildi. Bunun üzeri-
ne Rabb’ine: ‘Ben yenik düştüm,
yardım et’ diye yalvardı. Biz de bo-
şalan bir su ile göğün kapılarını aç-
tık.” (Kamer, 9-11)

“Biz de onu ve onunla beraber
bulunanları, dolu gemi içinde kur-
tardık, sonra bunun ardından geri-
de kalanları boğduk.” (26 Şuara,
119-120)

Mü’minler, az ya da çok olduk-
larına bakmaksızın, Allah yolunda
Kâfirun suresinde bildirildiği gibi,
saflarını netleştirerek çalışmalıdır-
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lar. Ancak bu durumda yüce Allah
(cc), onlara yardım edecek, kâfirle-
rin bozgunculuğuna son verecektir.

Yüce Allah (cc), kendi dinini
mutlaka koruyacaktır. Mü’minler,
Allah yolunda yaptıklarıyla yüce Al-
lah’ın dinini değil, kendilerini yü-
celteceklerdir. Ancak yüce Allah
(cc), mü’minlerin çalışmalarının
karşılığını verecek, onları dünya ve
ahirette kurtuluşa erdirecektir.
Müslümanlar, Tevhidi ilkeler doğ-
rultusunda daveti ortaya koymalı,
sonucunu yüce Allah’a bırakmalı-
dırlar. Tevhidi ilkeler doğrultusun-
da yapılan mücadelenin sonucunu
ancak yüce Allah (cc) belirleyecek-
tir.

SSuurree  HHaakkkkıınnddaa  KKııssaa  BBiirr  BBiillggii
SSuurreenniinn  AArrkkaa  PPllaannıı
Necran Hrıstiyanlarından olu-

şan 20-40 bin kişi, 523 yılında Ya-
hudi Yemen Kralı tarafından ateş
çukurlarında yakıldılar. Bunun üze-
rine Habeşli Hrıstiyanlar, 525 yılın-
da Yemen’e saldırarak Yahudi dev-
letini ortadan kaldırdılar.

Yemen’e çıkarma yapan Ha-
beş ordusunun komutanlarından
biri Ebrehe idi. Ebrehe, Habeş kralı
tarafından Yemen’e vali olarak
atanmıştı ve o, zamanla Yemen
kralı oldu.

Ebrehe Yemen’e tamamen ha-
kim olduktan sonra, Arabistan’da
Hrıstiyanlığı yaymaya ve Arapların
elinde kalan kara ticaret yolunu ele

geçirmeye çalıştı. Bu idealine ka-
vuşmak için Yemen’de, Mekke’de-
ki Kabe’ye alternatif bir mescidi
Necran’da (Uhdud olayının oldu-
ğu yerde) inşa etti ve bütün Arapla-
rın kıble olarak bu kiliseye yönel-
melerini istedi.

Aslında Ebrehe, sırf Arapları
kızdırıp Kâbe’ye saldırmak ve kara
ticaretini ele geçirmek için bu ilanı
yapmıştı. Bazı rivayetlere göre bir
grup Kureyşli genç tarafından bu
kilise kundaklandı, bunun üzerine
Ebrehe, 570 / 571 yılında, 60 bin
asker ve elindeki fillerle Mekke’ye
yürüdü.

Ebrehe’nin, topladığı asker ve
fillerden oluşan ordusuyla Kabe’yi
yıkmak için saldırıya geçmesi ve
Mekke ileri gelenlerinin bu saldırı-
ya karşılık vermemeleri üzerine, yü-
ce Allah (cc), Ebabil kuşlarını gö-
revlendirerek Ebrehe ve ordusunu
biçilmiş ekin gibi yere sererek helak
etmiştir.

Mekki olan bu sure, fil ashabı
adı verilen bu olaydan söz ettiği için
bu adı almıştır. Sure, Kâfirun sure-
sinden sonra nazil olmuş, 5 ayettir.

SSuurreenniinn  AAççııkkllaammaassıı
11--  GGöörrmmeeddiinn  mmii  RRaabbbb’’iinn  nnaassııll

yyaappttıı  ffiill  ssaahhiipplleerriinnee!!
Tevhid-şirk mücadelesi, ibret

alınacak çok önemli olaylarla do-
ludur. Bu ibret verici olaylarda, ta-
rihsel süreçte cereyan eden ve bu-
gün için ders alınacak birçok konu-
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lar vardır. Bu konular üzerinde dü-
şünüldüğünde, insanın Rabb’ine
karşı kulluk görevini nasıl eda et-
mesi gerektiği ile ilgili ölçüler ken-
diliğinden ortaya çıkmaktadır. Fil
suresi, Kur'an’da verilen ibret verici
olayların en önemlilerinden birisi-
dir.

Yüce Allah (cc), insanların dik-
katini fil sahiplerine çekerek bu
olaydan ibret almalarını istemekte-
dir. Burada,  vuku bulan olayda, ne-
ler olduğundan çok, olayın nasıl
sonuçlandığı önemlidir. Zorbalı-
ğında sınır tanımayan bir kişinin,
çok büyük, güçlü ve zorba bir ordu
ile ve kendisiyle kıyaslanamayacak
kadar küçük kuşlarla nasıl biçilmiş
ekin haline getirildiği belirtilmekte-
dir.

Ebabil kuşları, kendilerine yük-
lenilen görevi, bedenlerinin küçük-
lüğüne bakmaksızın, yüce Allah’ın
izni ve yardımı ile sorumluluk duy-
gusu içerisinde ve başarılı bir şekil-
de yerine getirmişlerdir. Bu da gös-
teriyor ki, eğer mü’minler de aynı
şekilde, sorumluluk duygusu içeri-
sinde, yüce Allah’ın belirlediği öl-
çüler doğrultusunda hareket eder-
lerse, mutlaka yeryüzünde düzeni
sağlayacaklar ve fesada son vere-
ceklerdir.

Fil sahipleri olayı, yüce Al-
lah’ın, insanlara muhtaç olmadığı-
nı, dinine yapılan saldırılara, hiç
kimsenin müdahale etmemesi ha-

linde bizzat kendisinin müdahale
edip saldırganları helak edeceğini
gösterdiği gibi, aynı zamanda
Müslüman olduklarını iddia etme-
lerine rağmen, kendi mal ve canla-
rının derdine düşüp Allah yolunda
mücadele etmeyenlerin yüce Al-
lah’ın rahmetinden kesinlikle fay-
dalanmayacaklarını da ortaya
koymaktadır.

Kâfirler, Müslümanlık iddiasın-
da bulunan kimselerin, bugün için-
de bulundukları bölünmüşlükten
ve dağınıklıktan yararlanarak yer-
yüzünde bozgunculuk yapmakta,
fitne ve fesat tohumları ekmektedir-
ler. Ancak kâfirler, yüce Allah’ın
kendi arzını koruyacağını unut-
maktadırlar. Şayet kâfirler, fil sahip-
leri olayını düşünmüş olsalardı, bu
kadar azmaz, yeryüzünü ifsat et-
mezlerdi. Her şeye rağmen yüce Al-
lah (cc), emperyalist kâfirler ile on-
ların yerli işbirlikçileri zorbaların İs-
lâm ve Müslümanlar için kurdukları
tuzaklarını başlarına geçirecektir.

22--  OOnnllaarrıınn  ttuuzzaakkllaarrıınnıı  bbooşşaa  ççıı--
kkaarrmmaaddıı  mmıı??

Tevhid-şirk mücadelesinin he-
men her döneminde, Risalet ön-
derlerine ve Tevhid erlerine karşı
zorba kâfirler tuzak kurmuşlar, Tev-
hidi esasların insanlara ulaştırılma-
sını engellemişlerdir. Bu nedenle
kâfirler, her dönemde değişik
oyunlar ve politikalarla tuzaklar
kurmuşlardır, insanları zorbalıkla
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kendi kontrolleri altına almaya ça-
lışmışlardır.

Geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de kâfirlerin Müslümanlara
karşı kurdukları tuzaklar değişik şe-
killerde olmuştur. Bunlar, 

11-- Kimi İslamcılara parti, der-
nek ve vakıflar kurdurularak onlar
eliyle Tevhidi mesajın ortaya koy-
duğu ilkeleri amacından saptırma-
ya gayret edilmesi,

22--  Bazı kimselerin kiralanarak
ajan olarak Müslümanların içine
sokulması, onlar vasıtasıyla Tevhidi
hareketin amacından saptırılması
ve kendilerince aşırı gördükleri kişi-
leri kötü gösterip insanların gözün-
den düşürmeye çalışılması,

33--  İslâmi kavramların anlamla-
rının değiştirilmesi, gerçek anlam-
larından başka anlamlar yüklen-
mesi yoluyla içlerinin boşaltılarak
anlamsızlaştırılması,

44-- Televizyon kanallarına, be-
şeri sisteme iman etmiş, tağutu en
üstün otorite kabul etmiş İslamcı
kimselerin çıkartılarak sürekli bir
şekilde İslâm’ın iyilik, güzellik, mer-
hamet boyutunu konuşmalarının
sağlanması, böylece İslâm’ın Tev-
hid ilkesinin insanlara unutturul-
ması,

55--Tasavvuf, vakıf gibi şirk yuva-
larını sürekli gündemde tutularak
insanların oraya yönelmelerinin
sağlanması,

66--  Küfrün emniyet süpobu di-

yanet şebekesinin kiralık ajanları
olan namaz memurları vasıtasıyla
hutbelerde, İslâm ile ilgisi bulun-
mayan konuların sürekli bir şekilde
işlenmesi,

77--Kılık kıyafet ve başörtüsü gibi
İslâmi olan simgelerin çıkarılan kü-
für ve şirk yasaları ile okul ve devlet
dairelerinde yasaklanması,

“Onların tuzaklarını boşa çı-
karmadı mı?” Yüce Allah (cc), küfür
ve şirk unsurlarının, insanları Tevhi-
di esaslardan saptırmak için kur-
dukları tuzakları her dönemde bo-
şa çıkarmıştır. Yüce Allah (cc), Tev-
hid eri Müslümanların, Kur’ani
esasları sürekli gündeme getirme-
leri ile günümüzde, insanların Tev-
hidi esaslara yönelmesini engelle-
yen tuzakları boşa çıkaracaktır, çı-
karmaktadır.

Tarihi süreçte, Risalet önderle-
rine ve Tevhid erlerine karşı nice tu-
zaklar kurulmuş, ancak yüce Allah
(cc), müşrik ve kâfir zorbaların kur-
dukları tuzakları kendi başlarına
geçirerek tuzaklarını boşa çıkar-
mıştır. Çünkü yüce Allah (cc), her
şeyi bilen ve her şeyi yapabilendir.
Kâfirlerin kurdukları tuzaklardan
birkaç tanesi;

“Kâfirler, seni tutup bağlamala-
rı, öldürmeleri ya da (yurdundan) çı-
karmaları için tuzak kuruyorlardı.
Onlar tuzak kurarlarken Allah da
(onlara) tuzak kuruyordu. Allah, tu-
zak kuranların en iyisidir.” (Enfal, 30)
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“(Nuh’a) Büyük büyük tuzaklar
kurdular.” (Nuh, 22)

“Şehirde dokuz kişi vardı ki yer-
yüzünde bozgunculuk yaparlar, dü-
zeltmezlerdi. Allah'a and içerek bir-
birlerini: ‘Biz, gece ona ve ailesine
baskın yap(ıp onları öldür)elim son-
ra velisine: 'Âilesinin öldürülüşünde
bulunmadığımızı, bizim doğru ol-
duğumuzu' söyleyelim’ dediler.

Böyle bir tuzak kurdular, biz de
onlar hiç farkında olmadan onlara
bir tuzak kurduk. Bak, işte tuzakları-
nın sonucu nasıl oldu, (nasıl) biz on-
ları ve kavimlerini toptan yıktık, yok
ettik.” (Neml, 48-51)

Tarihi süreçte Risalet önderleri-
ne ve Tevhid erlerine karşı kurulan
tüm tuzakları yüce Allah (cc) boşa
çıkarmıştır. Bu tuzakları, yüce Allah
(cc) ya bizzat kendisi boşa çıkarmış
ya da Risalet önderleri ve Tevhid er-
lerinin elleriyle boşa çıkartmıştır.
Bugün bu tuzakları yüce Allah (cc)
Müslümanların eliyle boşa çıkara-
caktır inşaAllah.

“Tuzak kurdular, Allah da onla-
rın tuzaklarına karşılık verdi; çünkü
Allah, en iyi tuzak kurandır.” (Al-i
İmran, 54)

Müslümanlar, insanlara Tevhi-
di esasların anlaşılmasını engelle-
yen şirk ve küfür tuzaklarının İs-
lâm’a aykırı olduklarını anlatacak,
bu tuzakları işleten İslamcı müşrik-
lerin asıl kimliklerini açıklayacak-
lardır. Böylece insanlar, bu şirk ve

küfür yuvalarını ve onları işleten Sa-
miri soylu belamları çok daha iyi ta-
nıyacak ve onların tuzaklarına düş-
meden Tevhidi esaslara yönelecek-
lerdir. Müslümanlar olarak bu Sa-
miri soylu belamlara şu ayeti hatır-
latıyoruz.

“Ve her yolun başına oturup da
tehdit ederek inananları Allah yo-
lundan çevirmeğe ve o(Hak yo-
lu)nu eğriltmeğe çalışmayın; düşü-
nün siz az idiniz, O sizi çoğalttı ve
bakın, bozguncuların sonu nasıl ol-
du!” (A’raf, 86)

Mü’minler, İslâmi davet çalış-
malarında mutlak manada yüce
Allah’ın belirlediği ölçüler içerisin-
de hareket etmeli, heva ve hevesle-
rine uymamalıdırlar. Ancak bu du-
rumda yüce Allah (cc), onlara yar-
dım ederek kâfirleri hüsrana uğra-
tacaktır. Bugün yüce Allah’ın yardı-
mının tahakkuk etmemesinin ne-
deni, O’nun belirlediği esaslar
doğrultusunda İslâmi bir hareketin
olmamasından dolayıdır.

“Eğer Allah size yardım ederse,
artık sizi yenecek yoktur ve eğer sizi
yüzüstü bırakırsa, O’ndan sonra ar-
tık size kim yardım edebilir?
Mü’minler, Allah’a tevekkül etsin-
ler.” (Al-i İmran, 160)

Günümüz İslâmi hareketlerin
rahmetten uzak oluşlarının nedeni
onların, vahyi ölçüler içerisinde ha-
reket etmeyişleridir. Kimileri, İslâmi
çalışma adı altında Kur’ani metot-
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tan ve Peygamberi örneklikten uzak
kendilerince faaliyetlerde bulunu-
yorlar. Yüce Allah’ın rızasından
uzak olan bu faaliyetleri yapanlar,
sonuçta hem hüsrana uğruyorlar,
hem de zamanla topukları üzerin-
de geriye dönüp küfre giriyorlar.

33--55--  OOnnllaarrıınn  üüzzeerrlleerriinnee  ssüürrüü  ssüü--
rrüü  kkuuşşllaarr  ggöönnddeerrddii..  ((KKuuşşllaarr)),,  OOnnllaa--
rraa  ççaammuurrddaann  sseerrttlleeşşmmiişş    ttaaşşllaarr  aattıı--
yyoorrllaarrddıı..  ((AAllllaahh))  oonnllaarrıı,,  yyeenniillmmiişş
eekkiinn  yyaapprraağğıı  ggiibbii  yyaappttıı..

Yüce Allah (cc), elbette hiç kim-
senin yardımına muhtaç değildir ve
O, Kainatı, dilediği gibi idare eder,
istediği kuralları koyar ve yeryüzü
düzenini kendisi sağlar. İnsanlar,
mü’min ya da kâfir olarak ne yapar-
larsa kendileri için yaparlar. Onlar,
iyi şeyler yapmakla yüce Allah’a
yardımcı olmadıkları gibi, kötü şey-
lerle de O’na hiçbir zarar veremez-
ler.

Herkes, yaptığının karşılığını
yüce Allah’tan alacaktır. Mü’min-
ler, yeryüzü düzeninin sağlanma-
sında vahyi bilinci kuşanarak hare-
ket ederlerse, Rab’lerinin rızasını
kazanacaklardır. Ancak vahyi ölçü-
ler içerisinde hareket etmez, İslâmi
esaslara uygun çalışmazlarsa bu
durumda, hiçbir mükâfat alama-
yacaklar ve kendilerine yazık etmiş
olacaklardır.

Tarihi süreç içinde kendilerine
Rasul gönderilen her kavim, Tevhi-
di esasları inkâr edip azgınlaşma-

ları sonucunda helak edilirken Fil
sahipleri, kendilerine bir Rasul
gönderilmediği halde helak edil-
mişlerdir. Bunun nedeni, Fil sahip-
lerinin, azgınlıklarında sınır tanı-
mamaları ve haddi aşmalarıdır. Bu
da gösteriyor ki, azgınlaşan kavim-
ler, kendilerine bir Rasul gönderil-
mese dahi, değişik doğa olayları ile
helak edilirler. İşte bunlardan bir-
kaç örnek;

“Semud ve Ad (kavimleri) çar-
pan olayı yalanladılar. Bu yüzden
Semud, azgın bir vaka (sarsıntı) ile
helak edildiler. Ad ise, dondurucu
azgın bir kasırga ile helak edildiler.
(Allah) onu, yedi gece sekiz gün ar-
dı ardına onların üzerine musallat
etti. O kavmi orada, içi boş hurma
kütükleri gibi serilmiş görürsün.
Onlardan  geriye kalan hiç (kimse)
görüyor musun?

Fir’avn ve ondan öncekiler ve
altüst olmuş kentler(deki Lut kavmi)
de günah işlediler. Rab’lerini elçisi-
ne karşı geldiler. O da onları, şidde-
ti gittikçe artan bir ceza ile cezalan-
dırdı.” (Hakka, 4-10)

Küçücük kuşların, taşıdıkları
ufacık sertleşmiş çamur tanecikle-
riyle güçlü bir orduyu yerle bir etme-
leri olayı da gösteriyor ki, yüce Al-
lah’a gereği gibi teslim olan ve
O’nun belirlediği esaslara göre
hareket eden az bir topluluk, ne ka-
dar güçlü olursa olsun, çok büyük
bir topluluğu yenebilir.
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Yüce Allah’ın yardımı ile İslâm
bir topluluğun en küçük bir hareke-
ti büyük sonuçlar doğurur. Çünkü
gücü veren ve onu etkili kılan yüce
Allah’tır. Nitekim Rasulullah (as)’ın
yanında bulunan çok az sayıdaki
Müslümanlar, Bedir’de kendilerin-
den on kat fazla müşrikleri helak et-
mişlerdir.

“Siz Rabb’inizden yardım isti-
yordunuz, O da: ‘Ben size birbiri ar-
dınca bin melek ile yardım edece-
ğim’ diye duanızı kabul etmişti.(…)
Rabb’in meleklere vahyediyor ki:
‘ben sizinle beraberim, siz iman
edenleri pekiştirin; ben kâfirlerin
kalplerine korku salacağım, vurun
(kafirlerin) boyunları üstüne, vurun
onların her parmağına!” (Enfal,
9,12)

Yüce Allah (cc), tarihin her dö-
neminde iman eden nice az toplu-
lukları muzaffer kılmış, kâfirleri, ya
iman etmiş bu az topluluk eliyle ya
bizzat melekleri mü’minlere yar-
dımcı kılarak ya da bazı doğa olay-
larıyla helak etmiştir. İşte bunlardan
birkaç örnek:

“Talut, askerleri yürütüp (orta-
ya) çıkarınca dedi ki: ‘Allah sizi bir ır-
makla deneyecektir; kim ondan
içerse benden değildir. Ondan
(fazla) tatmayıp eliyle sadece bir
avuç alan bendendir.’ İçlerinden
pek azı hariç, hepsi ondan içtiler.
Nihayet Talut ve iman edenler ken-
disiyle beraber ırmağı geçince (su-

dan çok içenler): ‘Bugün Calut’a ve
askerlerine karşı bizim gücümüz
yok’ dediler. Allah’a kavuşacakları-
na kanaat getirenler ise: ‘Nice az
bir topluluk var ki, Allah’ın izniyle
çok topluluğa galip gelmiştir. Allah,
sabredenlerle beraberdir’ dediler.

Calut ve askerlerinin karşısına
çıktılarında şöyle dediler:
‘Rabb’imiz, üzerimize sabır bırak,
ayaklarımızı sağlam tut ve o kâfir
millete karşı bize yardım et’ derken
Allah’ın izniyle onları bozguna uğ-
rattılar, Davud, Calut’u öldürdü. Al-
lah, ona (Davud’a) hükümdarlık ve
hikmet verdi ve ona dilediğini öğ-
retti…” (Bakara, 249-251)

Sonuç olarak yüce Allah (cc),
yeryüzündeki düzeni bozmaya kal-
kışan zalim bozguncu despotları,
çeşitli şekillerde helak ederek düze-
ni sağlamıştır. İman edenler, kesin-
likle bilmeliler ki, tevekkül edip tes-
lim oldukları ve vahyi ölçüler içeri-
sinde hareket ettikleri sürece yüce
Allah (cc), kendilerine yardım ede-
cek ve kendilerini yeryüzünün ha-
kimleri kılacaktır. Bu yüce Allah’ın
vaadidir ve Allah (cc) vaadine sa-
dıktır.
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Allah’a düşman olan zalimlerin zulmünden,
Cehaleti din sanan insanların elinden,

İçinde yaşadığın yurdundan ve yerinden
Ayrılığın adıdır Hicret adı verilen.

Oldukça zor ayrılık Allah yolunda Hicret,
Yurdunu her şeyini Allah yolunda terket,

Sevenlerinden uzak dayanılmaz bir hasret,
Kavurur yüreğini bu mübarek ibadet,

Gurbet acı bir ilaç içebiliyorsan iç,
Bırakmıyor insanda ne neşe ne de sevinç,
Onca yapılan şeyler bir anda oluyor hiç,

Her derde katlanıyor insan ne kadar ilginç.

Zehir gibi bir hasret yakar bağrını yakar,
Çok sevdiğin kimseler sana uzaktan bakar,

Yüreğinden parçalar birer ikişer kopar,
Hayat bir başka olur insan yaşamdan bıkar.

Anılar paramparça yeniden hatırlanır,
Kimi zaman dudaklar bir şeyler mırıldanır,
Çoğu zaman onlar da bitmeden yarı kalır,

Öyle ki insan bazen kendisine darılır.

Yürekte hüzün dolu yüzünde kara bulut,
Beyninde gök gürülder yürekte kalmaz umut,

Her şey hayal gibidir hiçbir şey değil somut,
İşte o an insan der, bırak her şeyi unut.

Ateş olup yakıyor derinden yüreğini,
Parça parça söküyor yerinden ciğerini,
Kan ile dolduruyor umutsuz gözlerini,
Hüzünle kaldırıyor Rabb’ine ellerini.

Zorbalara kızarsın üzülür sıkılırsın,
Boğazın düğümlenir dişlerini sıkarsın,
Çevrende konuşacak birisini ararsın,

Gözlerin dalar gider kimseyi bulamazsın.

Bu öyle bir acı ki, şiirle anlatılmaz,
Birine anlatsan da seni anlayan olmaz,

Kâğıt alıp yazarsın kalem tutulur yazmaz,
Sır olarak saklarsın buna yürek dayanmaz.

Kimi zaman ağlarsın gözlerinden yaş akar,
Çevrende bulunanlar anlamsız gözle bakar,

Herkes başka alemde senin yüreğin yanar,
İşte o zaman insan yalnızlığını anlar.

Ne arayan ne soran ne konuşan bulunur,
Hatıralar canlanır için bir hoş burkulur,
Hatıralar ard arda seni kalbinden vurur,

Yalnızlık girdabında geçmiş anlamsız olur.

Hüzünlü yüreğine dolar buruk duygular,
Söylemek istesen de diline bent vururlar,

Sustuğun zamanlarda beynine kurşun saplar,
Omuzunda ağır yük elin kolunu bağlar.

Bazen kısa bir sevinç ardından hüzün dolar,
Yüreğinde bir acı yüzün buruşur solar,
Ateş düşer içine yürek tutuşur yanar,

İşte o zaman insan gurbeti içten yaşar.

Bir şeyle ilgilenmez içine kapanırsın,
Bakışların boşlukta derinlere dalarsın,
Sevdiklerin üzülür diye kaygı duyarsın,
Sakin bir köşe bulup için için ağlarsın.

Bunu yaşamayanlar bilemezler halini,
Anlatmak istesen de anlamazlar dilini,
Bu öyle bir durum ki, çadırdatır belini,
Ayakları yürütmez kımıldatmaz elini.

Sözüm yok hiç kimseye sitemim kendimedir,
Herkesin yaptığı şey ancak kendisinedir,

İnsanlar bilmese de her şeyi bilen bilir,
O’dur rahmet sahibi ancak O sabır verir.

Ömrünün yaprakları düşerken birer birer,
Hayıflanıp durursun yürek derinden titrer,
Simsiyah saçlarına bembeyaz kıllar girer,
Ömür treni durmaz menzile doğru gider.

Seni ayakta tutan yüklendiğin davadır,
O dava ardındaki Allah’ın rızasıdır,

Allah’ın rızasına bütün canlar fedadır,
Bu güzel düşünceler yaşam için gıdadır.

Her karanlık gecenin elbet vardır sabahı,
Dünyada bulmaz insan aradığı refahı,

Mahzun olan yüreğin çınlar göklerde ahı,
Son durak ahirette bulur insan felahı.
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