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Sorgulamak, yaşamın far-
kında olmak, kim ve ne oldu-
ğunun bilincine varmak, sorgu-
suz sualsiz dayatılan peşin
fikirleri tartışmak ve bu tartış-
malar neticesinde doğru olanı
bulmak, doğru olana ulaşmak-
tır. Sorgulamayan kişiler, baş-
kaları tarafından yönetilmeye,
köleleştirilmeye mahkûmdur-
lar.

Bir toplumu sürü haline
getirmenin ve onu istenildiği
gibi gütmenin yolu, o toplumu
düşünme ve sorgulama yetene-
ğinden mahrum bırakmaktır.
Sürüleşen toplum, kendisine
dayatılanın en doğru olduğu-
nu, her şeyi çobanlarının bildi-
ğini zanneder ve çobanlarının
sürdüğü yere giderler.

Yüce Allah (cc) Kur’an’da,
insanların, körükörüne itaat
etmelerini yasaklamış, yüzlerce
ayetin sonunda düşünüp aklet-
melerini, tefekkür edip araştır-
malarını bildirmiş, akıl sahiple-
rini övmüş, cahilleri kınamıştır.

Peygamber (as) döneminde
iman eden insanlar, akıllarına
yatmayan konularda Peygam-
ber ile bile tartışmışlar, sormuş,
soruşturmuşlar, cevaplarını
almadan köşelerine çekilme-
mişlerdir.

“Allah, kocası hakkında senin-
le tartışan ve Allah’a şikâyette
bulunan kadının sözünü işitti,
Allah, ikinizin birbirinizle konuş-
manızı işitir, çünkü Allah işiten-
dir, görendir.” (Mücadele, 1)

İman eden insanlar, Pey-
gamber (as), her şeyi biliyor, ne
derse doğrudur dememiş, akıl-
larına uymayan konuları sonu-
na kadar konuşmuş ve tartış-
mışlardır. Bedir Savaşının yeri
konusunda Peygamber’in,
dediği yerin uygun olmadığını
ifade eden sahabe, daha iyi bir
yer konusunda tavsiyelerde
bulunmuşlar ve dediklerini
Peygamber’e onaylatmışlardır.

Rasulullah (as), kendisi ile
tartışanlara kızmamış, onları
azarlamamış, “Ben Peygambe-
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rim, her şeyi bilirim” deme-
miş, hatta tartışma sırasında
kaba ve kırıcı konuşanlara
karşı bile yumuşak davranmış,
onlarla istişare etmiştir.

“Allah’ın rahmeti sebebiyledir
ki, sen onlara yumuşak davrandın;
eğer kaba, katı yürekli olsaydın,
çevrenden dağılır, giderlerdi.
Öyleyse onlar(ın kusurların)dan
geç, onlar için mağfiret dile; işini
onlara danış, karar verince de
Allah'a dayan; çünkü Allah kendi-
ne dayanıp güvenenleri sever.”
(Al-i İmran, 159)

Kur’an terbiyesi almış Müs-
lümanlar, Halifeler döneminde
de halifelerle birçok konuyu
konuşup tartışmışlardır.
Kadınların mehri konusunda
konuşan Halife Hz. Ömer’in
sözünü kesip ona ayetleri hatır-
latan kadına ve yanlış yapması
halinde kendisini kılıçları ile
düzelteceklerini söyleyen
Mü’minlere kızmayan Hz.
Ömer (r.anh), kendisine karşı
bu hatırlatmaları yapanlara
teşekkür etmiş, Rabb’ine, böyle
insanlar nasip ettiği için şükret-
miştir.

İslâm tarihinde, Emevi-
ler’den itibaren başlayan sin-
dirme ve susturma çabaları,
daha sonraki dönemlerde hız
kazanmıştır. Bu durum, tüm
diktatörlük, krallık, sultanlık

ve imparatorluklarda uygulan-
mıştır. Öyle ki insanlar, kendi-
lerini Allah’ın kulu olarak
değil, sultanların kulu olarak
tanıtmaya başlamışlardır. Böy-
lece insanlar, hem dinden, hem
de onur ve kişiliklerinden
soyutlanarak köleleşmişlerdir.

Toplumun Köleleştirilme-
sinde Belamların Rolü

İnsanların, dinlerinden,
Kur’ani gerçeklerden, Tevhidi
esaslardan, kişilik, onur ve ken-
dilerine şahsiyet kazandıran
değerlerinden soyutlanarak
uzaklaşmalarında en önemli
etkenlerden biri ve başta gele-
ni, toplum içerisinde faaliyet
gösteren, yöneticilerin satın
aldıkları belamlar, bir diğeri de
topluma uygulanan mali, psi-
kolojik ve fiziksel baskılardır.

İnsanlık tarihi boyunca
hemen her dönemde, kralların,
diktatör ve sultanların yanında
yer alan ve insanları yöneticile-
re itaat ettirmek için maddi
güçleri ve fikirleri ile çalışan
belamlar var olagelmiştir. Bun-
lar, aldıkları ücretler ve ayrıca-
lıklar karşılığında insanları
yöneticilere itaat etmeleri için
mali ve fikri olarak baskı altına
almışlardır.

İnsanları köleleştirme ve
sultanlara kul yapma çabası,
Osmanlı döneminde en sefil



noktaya kadar alçaltılmış, sul-
tanlar, kendilerini Allah’ın yer-
yüzündeki halifesi olarak
insanlara kabul ettirmişler,
insanlar da sultanın kulu
olduklarını söyleyecek kadar
onur ve haysiyetlerinden
soyutlanabilmiş, alçalabilmiş-
lerdir.

Kendilerini yaratıp bir
hayat bahşedene kul olup
yücelme yerine yöneticilerine
kul, köle olup alçalan kimseler,
maalesef günümüzde de
oldukça fazla bulunmaktadır.
Bunlar, bulundukları konumu,
içerisine düşürüldükleri duru-
mu hiçbir şekilde düşünme-
den, önder edindikleri kimsele-
re zillet içerisinde kul olmuş-
lardır.

Padişahım çok yaşa mantığı
batı toplumlarında kısmen
azalmışsa da, maalesef ülke-
mizdeki bu koyu cehalet körü
körüne halen devam etmekte-
dir. İşte bu durum, Türkiye'de,
bugüne kadar hep yapılagel-
miştir.

Toplum fertleri arasındaki
çoğunluğun düşünme yetenek-
lerini yitirmesi nedeniyle tari-
katçıların, vakıf, dernek ve par-
ticilerin, yönetici ve siyasetçile-
rin ellerinde adeta pavlov’un
köpeklerine dönmüşler, uzatı-
lan her şeye karşı bilinçsizce

refleks göstermişlerdir. Siyaset-
çiler, topluma maddi ve man-
evi vaatlerde bulunarak onları,
istedikleri şekilde şartlandır-
mışlar, her istediklerini onlara
yaptırmışlar, ancak hiçbir
zaman vadettiklerini yerine
getirmemişlerdir.

Toplum, o kadar şartlan-
mıştır ki, kendilerini aldatanla-
rı hiçbir zaman ve hiçbir şekil-
de sorgulamamışlar, halen de
sorgulamamaktadırlar. Sorgu-
lamıyorlar, çünkü sorgulama
mekanizması olan düşünme
yeteneklerini kaybetmişlerdir.
Bu nedenle de inançları başta
olmak üzere, bütün değerlerine
hakaret edildiği, kişilikleri
ayaklar altına alındığı, ahmak
yerine konuldukları halde bir
kez olsun bu durumlarını
düşünmemişler, içerisinde
bulundukları zilletin farkına
varmamışlardır.

Toplum fertleri, tarikatlar,
vakıflar, dernekler, particiler,
yönetici ve siyasetçiler tarafın-
dan onca aşağılanmalarına,
inanç değerlerine hakaret edil-
mesine, Kur’an’dan kendilerini
uzaklaştırmalarına rağmen
tepki göstermeyerek, Ömer
Hayyam’ın “Celladına âşık ise
bir millet, müstahaktır her
türlü zillet” sözünde olduğu
gibi müstahak olduğu zilleti
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yaşamaktadır.
Toplum, kendilerini bu

denli alçaltanlara karşı tavır
takınacak, kendilerini bu aşağı-
lık durumdan kurtaracak yerde
daha beter bir şekilde kendile-
rini kullananları kutsamışlar,
övgülerinde sınır tanımamış,
onları aşırı şekilde övüp yücel-
terek ilah edinip tapınmışlar-
dır.

Kur’an’ın, Düşünmeyen
Kimseleri Tanımlaması

Yüce Allah (cc) Kur’an’da,
üzerinde bulundukları değerle-
rin farkında olmayan, düşün-
me yeteneklerini kaybeden,
kendilerine söylenen gerçekleri
dinlemeyen, duygularının esiri
olan, heva ve heveslerini her
şeyin üstünde tutan, Haktan
sapan kimseleri, çeşitli vasıflar-
la vasıflandırmaktadır.

Kur’an’da, iman konusun-
da, söz ve davranışları ile sıkın-
tıları olanlar, kâfir, müşrik,
münafık, fasık ve mürtetler
şeklinde belirtilirken, bildikleri
Tevhidi esasları değiştirip giz-
leyen, Hakka sırt dönen, bildik-
leri esaslara uygun hareket
etmeyen, Allah’tan başkasına
itaat eden, gerçekleri işitmeye
tahammül etmeyip kaçan, ken-
dilerini övüp böbürlenenler,
çeşitli hayvanlara benzetilerek
sıfatlandırılmaktadırlar.

Düşünmeyen Kimseler,
Hayvanlardan Daha Aşağılık-
tırlar

Kur’an, Rabb’ine kulluk
yapması için en güzel biçimde
yaratılan insanın, bu amacına
aykırı hareket etmesi duru-
munda, aşağıların aşağısına
düşeceğini, ancak iman edip
salih amel işleyenlerin böyle
olmadıklarını, onlar için son-
suz bir mükâfatın olduğunu
bildirmiştir.

“Biz insanı en güzel biçimde
yarattık, sonra onu aşağıların aşa-
ğısına çevirdik; ancak inanıp iyi
işler yapanlar hariç, onlar için
kesintisiz bir mükâfat vardır.”
(Tin, 4-6)

İnsanlara, yaratılış amaçla-
rını düşünmeleri konusunda
uyarılarda bulunan, onlara
yerin, göklerin ve kendi yaratı-
lışlarını hatırlatarak akletmele-
rini isteyen yüce Allah (cc),
düşünmeyen kimseleri hay-
vanlara benzetmiş, hatta hay-
vanlardan daha aşağı oldukla-
rını bildirmiştir.

“İşitmedikleri halde ‘İşittik’
diyenler gibi olmayın, Allah katın-
da canlıların en kötüsü, düşünme-
yen sağırlar ve dilsizlerdir.”
(Enfal, 21-22)

Bir konuyu araştırmadan,
söylenenleri körü körüne din-
leyen ve anlamadıkları halde



anladık görüntüsü vermek için
“İşittik” diyen kimseleri, yüce
Allah (cc), canlıların en kötüsü-
ne benzetmekte ve bunların,
iman etmeyen kâfirler oldukla-
rını açıklamaktadır.

“Yoksa sen onların çoğunun
işittiklerini, düşündüklerini mi
sanıyorsun! Kesinlikle onlar hay-
vanlar gibidir, hatta onlar, yolca
(hayvanlardan) daha sapıktır.”
(Furkan, 44)

Günümüz insanlarını en
güzel tarif eden iki ayet; tarikat,
parti, dernek ve vakıflarda nice
kalabalık gruplar vardır ki, o
toplulukları oluşturan insanla-
rın tümünde, kendilerine ait
tek bir fikir yoktur. Her grupta
bulunan bireyler, kendi şeyhi-
nin, hocasının, lider ya da baş-
kanının sözünü dinler, ondan
başka bir şey bilmez, kendileri-
ne söylenenleri araştırma gere-
ği bile duymazlar.

Tıpkı yukarıdaki ayetlerde
belirtildiği gibi, hayvan sürüle-
ri gibidirler, hatta hayvan sürü-
lerinden de beterdirler. Çünkü
hayvan sürüleri içinde bulunan
bazı hayvanlar, çoğu zaman
çobanının sürdüğü yere gitme-
mekte, sağa sola kaçışabilmek-
tedirler. Ancak tarikat, parti,
dernek ve vakıflarda bulunan-
lar, zerre kadar şeyh, hoca ve
liderinin sözünden dışarı çık-

mamaktadırlar.
Kur’an’da, aklını çalıştırma-

yıp Rab’lerine düşman olan
tağuti sistemlere, Rab’lerinin
emirleri dışında hareket ede-
rek, isyan eden şirk ve küfür
yuvaları tarikat, parti, dernek
ve vakıflarda bulunan, bunlara
destek veren kimselerin, may-
munlar ve domuzlar seviyesin-
de olduğu bildirilmiştir.

“De ki: ‘Allah katında yeri
bundan daha kötü olanı size söyle-
yeyim mi? Allah kime lanet ve
gazap etmiş, kimlerden maymun-
lar, domuzlar ve tağuta tapanlar
yapmışsa, işte onların yeri daha
kötüdür ve onlar düz yoldan daha
çok sapmışlardır.” (Maide, 60)

Düşünmek, kişinin öncelik-
le, kendisini ilgilendiren konu
ve olayların, kendisi ile ilişkisi
bulunan kişi ve grupların
durumlarını araştırıp bilgi
sahibi olması, içerisinde bulun-
duğu bu durumu düşünmesi,
bir erdemlilik, insan olmanın,
insanca yaşamanın gereğidir.

Düşünmek, erdem sahibi,
kişilikli kimselerde bulunan bir
haslet, bir erdemliliktir. Düşün-
meyenler, kalpleri, gözleri,
kulakları olmasına rağmen
bunları gereği gibi kullanma-
yan kimselerdir ki bunlar,
Kur’an’ın ifadesi ile hayvanlar-
dan daha aşağıda bulunan
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kimselerdir. Bunlar, Rab’lerinin
hükümlerinden uzak durduk-
ları ya da yeterince uymadıkla-
rı için aşağılık kimseler olarak
cehennemdedirler.

Kur’ani gerçeklerden, Tev-
hidi esaslardan uzaklaşan
insanlar, düşünüp akletme
yeteneklerini de yitirdikleri
için kendilerini idare edenlerin
önünde en zelil hallerini yaşa-
makta, Esfele Safilin derekesin-
de, aşağılık bir duygu içerisin-
de yöneticilerine kul, köle
olmaktadırlar.

İnkâr Edenler, Hayvanlar-
dan Daha Aşağı Bir Durumda-
dırlar

İnkâr edenler ve hevalarını
ilah edinip ona uyanların duru-
munun çok kötü olduğunu bil-
diren yüce Allah (cc), o kimse-
leri hayvanlara benzetmekte,
hatta hayvanlardan daha kötü
bir durumda olduklarını bildir-
mektedir.

“Andolsun, cehennem için de
birçok cin ve insan yarattık ki
kalpleri var, fakat onlarla anlamaz-
lar; gözleri var, fakat onlarla gör-
mezler; kulakları var, fakat onlarla
işitmezler. İşte onlar hayvanlar
gibidir, hatta daha da sapık ve işte
gafiller onlardır!” (A’raf, 179)

Yüce Allah (cc), insanları,
akıl ve iradelerini kullanma
özelliği ile en güzel bir biçimde

yaratmıştır. Bu nedenle akıl ve
iradelerini kullanan kimseler,
yaratılış fıtratları doğrultusun-
da hareket ettikleri için Rab’le-
rinin yanında yükseleceklerdir.

Hayvanlarda, akıl ve irade
yoktur; yüce Yaratıcı onları,
içgüdüleri ile hareket eden var-
lıklar olarak yaratmıştır. Bu
nedenle hayvanlar, düşünerek
hareket edemezler, ancak içgü-
düleri ile hareket ederler.

Hayvanlar, yaratılış fıtratla-
rı doğrultusunda hareket ede-
rek, kendilerine takdir edilen
hayat tarzlarını sürdürürler.
Ancak en güzel özelliklere
sahip kılınarak yaratılan insan-
lardan bazıları, kendilerine
verilen hasletleri kullanmadık-
ları gibi, kendilerine önerilen
hayat tarzını da kabul etmedik-
leri için, hayvanlardan daha
aşağı bir konuma düşerler.
Nitekim yüce Allah (cc), iman
etmeyenleri şöyle vasıflandır-
maktadır.

“Allah katında canlıların en
kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve
dilsizlerdir.” (Enfal, 22)

“Allah'a göre canlıların en
kötüsü, kâfirlerdir; artık onlar
inanmazlar.” (Enfal, 55)

Akletme, düşünme, işitme
ve konuşma özellikleri hepsi
bir arada insanlara verilmiş
hasletlerdir. Aklederek, yaratı-



lış gayelerini düşünüp kendile-
rini yaratana iman edenler,
Rab’lerinin kendilerine bildir-
diği ilahi gerçekleri işitip o
doğrultuda hareket edenler ve
bu gerçekleri, tahrif etmeden
diğer insanlara ulaştıranlar,
hidayete ulaşmış kimselerdir.
Bunlar, Rab’lerinden gelen
hidayet üzerindedirler. Ancak
aklını kullanıp düşünmeyenler,
iman etmezler ve iman etme-
dikleri için de, tıpkı hayvanlar
gibi içgüdüleri ile hareket eden
ve doğru yoldan sapan kimse-
lerdir.

Tevhidi Esaslardan Yüz
Çevirenlerin Durumu

Yüce Allah (cc), bildikleri
Tevhidi gerçeklere göre yaşa-
mayan, bu gerçekleri gizleyen
kimseleri, dilini sarkıtıp solu-
yan köpeklere benzetmektedir.

“Onlara şu adamın haberini
de oku; kendisine ayetlerimizi ver-
dik de onlardan sıyrıldı, çıktı, şey-
tan onu peşine taktı, böylece
azgınlardan oldu; dileseydik elbet-
te onu o ayetlerle yükseltirdik,
fakat o, yere saplandı ve hevesinin
peşine düştü. Onun durumu, tıpkı
şu köpeğin durumuna benzer,
üstüne varsan da dilini sarkıtıp
solur, onu bıraksan da dilini sarkı-
tıp solur; işte ayetlerimizi yalanla-
yanların durumu budur, bu kıssa-
yı anlat, belki düşünürler.” (A’raf,

175-176)
Köpekler, belli bir içgüdü

ile yaratılmış, yaratıldığı fıtrat
doğrultusunda hareket etmesi
halinde insanlar yanında
değerlidir. Köpeklik görevini
yapmayan, üzerine giden
insanlara saldırmayan, uyuz
köpekler, bir kenarda dillerini
sarkıtıp solurlar.

Kendisinde bulunan ayetle-
rin gereğini yerine getirmeyen,
insanlara bu ayetleri ulaştırma-
yan, kendisine sorulduğunda,
sorumluluğun gereğini yerine
getirmeyen kimseler, tıpkı
böyle uyuz köpekler gibidirler.

Kur’an’da, Ashab-ı Kehf
gençlerinin, mağarada bulun-
dukları sırada sahibini koru-
mak içgüdüsüyle mağaranın
kapısında bekleyen köpeğin
örnekliği de verilir. Ancak bu
köpek kınanmayarak, sahibine
olan sadakati örnek verilir.

Rab’lerine kulluk yapmala-
rı için yaratılan, Rab’lerinin
ayetlerinden haberdar bulun-
dukları halde kulluk ve davet
sorumluluğunu yerine getir-
meyen kimseler, dilini sarkıtıp
soluyan köpeğin durumuna
benzetilerek aşağılanmaktadır.

Yüklendikleri Gerçeklere
Göre Yaşamayan ve Gerçek-
lerden Kaçanlar

Kur’an, kişilerin, ilahi ger-
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çeklere karşı gösterdikleri tep-
kilerine göre kişileri vasıflandı-
rırken, bildikleri gerçeklerin
gereğini yapmayanları, kitap
yüklü merkeplere benzetmekte
ve Kitab’ı bilmelerine rağmen,
yaşama ve topluma ulaştırma
konularında sorumluluklarını
yerine getirmedikleri için ayet-
leri yalanladıklarını bildirmek-
tedir.

“Kendilerine Tevrat yükletilip
de sonra onu taşımayanların
durumu, kitaplar taşıyan eşeğin
durumu gibidir; Allah’ın ayetleri-
ni yalanlayanların durumu ne
kötüdür. Allah zalimler topluluğu-
nu doğru yola iletmez.” (Cuma, 5)

Bu kimseler, Kitab’ı bilirler,
ancak onun içindeki gerçekleri
hiçbir şekilde kabul ederek
hayatlarına aktarmazlar. Ken-
dilerine taşıdıkları gerçekler
hatırlatıldığında da tıpkı aslan
görmüş merkepler gibi, kendi-
lerine hatırlatmalarda bulunan
kimselerden kaçmaktadırlar.

“Böyle iken onlara ne oluyor
ki öğütten yüz çeviriyorlar; yaban
eşekleri gibi aslandan ürkmüş.”
(Müddessir, 49-51)

İfade oldukça düşündürü-
cüdür; “aslandan ürkmüş
yaban eşekleri” aslandan
ürküp kaçan yaban eşekleri,
korku içerisinde sesleri çıktığı
kadar anırarak kaçarlar. Bu

ifade, kendilerine Tevhidi esas-
lar hatırlatıldığında, sesleri çık-
tığı kadar bağırıp davetçilere
hakaret eden kimseleri ifade
etmektedir.

Müşrikler, Tevhidi esasları
kabul etmedikleri gibi, en şirret
şekilde, ellerindeki bürün
imkânları kullanarak davetçile-
re saldırmakta, sesleriyle dave-
ti durduracaklarını ve davetçi-
leri susturacaklarını zannet-
mektedirler.

“Kâfirler dediler ki: "Bu
Kur’an’ı dinlemeyin,
o(okunduğu)nda gürültü edin (ki
anlaşılmasın), belki ona galip
gelirsiniz." (Fussilet, 26)

“Onlardan önce Nuh kavmi
ve onlardan sonra gelen kollar da
yalanladı; her millet, elçisini yaka-
lamağa yeltendi; hakkı gidermek
için boş şeyler ileri sürerek tartıştı-
lar, bu yüzden onları yakaladım.
Azabım nasıl oldu!” (Mü’min, 5)

Tevhidi daveti durdurmak
ve davetçileri susturmak adına
bağırıp çağırarak boş şeyler
ileri sürenler, sesleri ile ortalığı
velveleye veren eşeklerin duru-
mu gibidir. Bunlar, akıllarını
kullanmayan, akıllarını kullan-
mak yerine şirretle ve şiddetle
hareket eden düşüncesiz kim-
selerdir.

Kur’ani gerçekleri kabul
etmiş görünüp bu gerçeklere



aykırı hareket edenler
Kendilerine hatırlatılan

Kur’ani gerçekleri kabul ettik-
lerini iddia etmelerine rağmen,
her türlü sahtekârlık ve laf
kalabalığı ile gerçeklere aykırı
hareket edenleri Kur’an, şakla-
banlık yapan, şahsiyetsiz may-
munlara benzetmektedir.

“Onlara, deniz kıyısında
bulunan kentin durumunu sor,
hani onlar Cumartesine saygısız-
lık edip haddi aşıyorlardı; çünkü
Cumartesi (tatil) yaptıkları gün,
balıkları onlara akın akın gelirdi,
Cumartesi (tatil) yapmadıkları
gün balıkları gelmezlerdi. Biz
onları yoldan çıkmalarından ötürü
böyle sınıyorduk.

İçlerinden bir topluluk:
‘Allah’ın helâk edeceği yahut şid-
detli bir şekilde azap edeceği bir
kavme artık ne diye öğüt veriyor-
sunuz?’ dedi, dediler ki: ‘Rabb’ini-
ze mazeret için, bir de belki koru-
nurlar diye!

Ne zaman ki onlar, kendilerine
hatırlatılanı unuttular, biz de
kötülükten menedenleri kurtardık;
zulmedenleri de, yoldan çıkmaları
yüzünden çetin bir azap ile yaka-
ladık.

Kibirlerinden dolayı kendileri-
ne yasak kılınan şeylerden vazgeç-
meyince onlara: ‘Aşağılık may-
munlar olun!’ dedik.” (A’raf, 163-
166)

Şahsiyetsiz bir kişiliğe
sahip olmaları, Kur’an’a karşı
umursamaz tavır takınmaları,
kabul etmiş, inanmış görünüp
aykırı hareket etmeleri, ikiyüz-
lü davranmaları nedeniyle
haddi aşanlar, maymunlara
benzetilmektedir.

“De ki: ‘Allah katında yeri
bundan daha kötü olanı size söyle-
yeyim mi? Allah kime lanet ve
gazap etmiş, kimlerden maymun-
lar, domuzlar ve tağuta tapanlar
yapmışsa, işte onların yeri daha
kötüdür ve onlar düz yoldan daha
çok sapmışlardır.

(Onlar) size geldiklerinde
‘inandık’ derler, oysa küfürle
(yanınıza) girmişler, yine onunla
çıkmışlardır. Allah onların gizle-
diklerini daha iyi bilir.

Onlardan çoğunun günah,
düşmanlık ve haram yemede bir-
birleriyle yarıştıklarını görürsün,
yaptıkları şey ne kötüdür!”
(Maide, 60-62)

Bunların, maymunlar ve
domuzlarla anılmaları, inanmış
göründükleri halde her türlü
haramı, işleyen, yalanı söyle-
yen, hak hukuk gözetmeden
insanların mallarını yiyen kim-
selerdir. Domuzlar, kendi pis-
likleri de dâhil, ne bulursa
yiyen, maymunlar da her türlü
şaklabanlıkla bildiklerini
yapan hayvanlardır.
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Tağuta itaat edenler de,
Rab’lerinin kendilerine bildir-
diği Tevhidi esasları bırakıp
kendi cinslerinden olan kimse-
lerin kurallarına uyan bu
nedenle şirke düşüp imanları-
na pislik bulaştıran kimseler-
dir.

Sonuç itibarı ile düşünme
yeteneğinden yoksun, erdem-
siz kimseler, hayvanlardan
beter kimselerdir. Düşünmek,

insanı onurlandırıp yüceltir-
ken, düşünmeyen, kendilerine
söylenen her sözü araştırıp
soruşturmadan inanan kimse-
ler, tıpkı önüne ne konulursa
yiyen hayvanlar gibidirler.
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Ey kan ve hısımlık bağı ile
yakın olan kardeşler, yeğenler
ve tüm akrabalar! Lütfen aşağı-
daki yazıyı düşünerek okuyun
ve ona göre kararınızı verin!

Bizler, bir akrabanız olarak
nasıl ki, dünya hayatında bir
sıkıntıya girmeniz bizi üzüyor
ve başınıza bir kötülüğün gel-
mesinden korkuyorsak, aynı
şekilde Rabb’inizden size bir
azabın dokunmasından da kor-
kuyoruz ve bu nedenle sizleri
uyarıyoruz.

Hz. İbrahim (as)’ın babası-
na; “Rahman’dan bir azabın
dokunmasından korkuyorum”
“bana uy, seni düzgün bir yola ile-
teyim” dediği gibi, gelin bizi
dinleyin, dediklerimize tabi
olun, Kur’an’a uyun diyoruz.
Rabb’iniz, sizleri Kendisine
kulluk yapmak için yaratmış ve
bu kulluğun ölçülerini bizzat
kendisi koymuştur.

Dünya hayatı, insanlar için,
yalnızca yüce Allah’ın koydu-
ğu ölçülere göre yaşayarak
Rab’lerini razı edebilecekleri
bir alandır. Bu nedenle dünya
hayatında yaşadığımız sürece
neler yapıp nelerden kaçınaca-
ğımızı Rabb’imiz bize bildir-

miştir. Bize düşen görev ve
sorumluluk, bildirilen bu esas-
lara göre hareket edip
Rabb’imizi razı edebilmektir.

Yüce Allah’ın gönderdiği
tüm Rasuller ve onların yolun-
da giden bütün davetçi Müslü-
manlar, davetlerine öncelikle
akrabalarından başlamışlar,
Rab’lerinin azabından onları
korumaya çalışmışlardır. Bu
konuda Kur’an’da birçok
örnekler bulunmaktadır.

Yüce Allah (cc), Müslüman-
lar için en güzel örnekler olarak
verdiği Hz. İbrahim (as)’ın ve
Hz. Muhammed (as)’ın yakın-
larına yaptıkları davetlerden
örnekler vermiş, Müslümanlar-
dan da, en yakın akrabalarını
uyarmalarını istemiştir.

“En yakın akrabanı uyar.”
(Şuara, 214)

Mü’minlerden, dünya
hayatında akrabaların gözetil-
mesini, akrabalık bağının
korunmasını isteyen yüce
Allah (cc), insanların kurtuluşu
için gönderdiği Kitabında, ahi-
ret azabına karşı da öncelikle
akrabaların uyarılmasını iste-
miştir. Çünkü akrabalar, diğer
insanlara göre birbirlerine daha

Müslümanlar ın ,  Akrabalar ınaMüslümanlar ın ,  Akrabalar ına
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yakındırlar.
“Onlar ki sonradan inandılar,

hicret ettiler, sizinle beraber savaş-
tılar, işte onlar da sizdendir, rahim
sahipleri (akrabalar), Allah'ın
Kitabına göre birbirlerine daha
yakın dostturlar. Allah her şeyi
bilir.” (Enfal, 75)

Kardeşlik ve akrabalık bağı
ile birbirlerine bağlı olanlar,
aile bireylerinden hiçbirisinin
burnunun kanamasına, üzül-
mesine tahammül etmezler. Bir
kaza, bir yaralanma ya da ölüm
olması durumunda, akrabalar
kendilerini helak eder, üzülür-
ler.

Dünyevi bütün felaketlerin
üstünde çok daha büyük bir
felaket sizleri bekliyor, o felaket
de, dünya hayatında Rabb’imi-
zin indirdiği Kur’an’a uygun
yaşanmaması ve yüce Allah’a
şirk koşulması durumunda,
ebedi olarak cehennemde kal-
maktır.

Bizler, sizleri, yüce Allah’ın
azabından, ebedi olarak içinde
kalınacak cehennemden korun-
manız için uyarıyoruz. Hz.
İbrahim (as)’ın, babasına “Bana
uy, seni düzgün bir yola ileteyim”
dediği gibi, biz de “Gelin siz
de bizi dinleyin, Kur’an’ın
bildirdiği, Rasulullah (as)’ın
yaşadığı gerçek dine, yüce
Allah’ın razı olduğu dine

yönelin, şeytanı ve şeytani
düzenleri reddedin de kendi-
nizi Rabb’inizin azabından
kurtarın” diyoruz.

Şirk Nedir? 
Lügat olarak şirk; ortaklık,

ikilem, bir şeyin yanına başka
bir şeyi koymak, iki ayrı şeyin
benzer olduğunu düşünmek ya
da söylemektir.

Şirk; göklerde, yerde ve
bunlar arasında tek ilah, tek
Rab ve tek hükümran olan;
hükmünde, rızıklandırmada,
ceza ve mükâfat vermede eşi,
ortağı ve benzeri bulunmayan
yüce Allah’ın sıfatlarından biri-
ni ya da bir kaçını başkasına
vermek, başkalarının da bu
sıfatlardan birine ya da bir
kaçına sahip olabileceğini
düşünmek ve söylemektir.

Aynı şekilde şirk, yüce
Allah’tan başkasını, O’nun
kadar sevmek, O’ndan başka-
sından korkmak, başkasının
ceza ve mükâfatını, O’nun ceza
ve mükâfatı gibi bilmek, O’nun
hükmünden başka bir hükmü,
bir sistemi kabul etmek ve
hayatı o sisteme göre düzenle-
mek, başka kimselerin de rızık
verebileceklerini düşünmektir.

Buna göre, demokratik
beşeri sistemleri sevmek, oy
vererek desteklemek, ondan
korkmak, rızık veriyor diye
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düşünmek, apaçık bir şekilde
şirktir.

Demokratik Sistem, Yüce
Allah’a İsyan Üzerine Kurulu
Bir Düzendir

Bugün hayatımıza hükme-
den sistem, yüce Allah’ın hük-
münü bırakıp, bizler gibi yarın
ne olacağını bilmeyen kişilerin
çıkardıkları kanunlarla oluştu-
rulmuş bir düzendir ve bu
düzen, baştan sona kadar yüce
Allah’a isyan üzerine kurul-
muştur. Bu sistemin yüce
Allah’a isyan üzerine kurulu
olduğu ile ilgili birkaç örnek
verilecek olursa.

Yüce Allah (cc), yalnızca
Kendisinin hüküm koyan bir
ilah olduğunu bildirmiştir.
O’nu, tek ilah olarak kabul
etmek, O’nun hükümlerine tes-
lim olmakla mümkündür.

Demokratik sistemler,
Allah’ın hükümlerini tanıma-
yarak hüküm koymuşlar ve
kendi ilahlıklarını ilan etmiş-
lerdir. Bu kanunları kabul
eden, oy verip destekleyenler,
bu sistemi ilah edinmişlerdir.

Yüce Allah (cc), “Hüküm,
(hâkimiyet) yalnız Allah’ındır.”
(Yusuf, 40) buyurarak hükmün
kendisine ait olduğunu bildir-
miştir.

Demokratik sistem, “Hâki-
miyet, kayıtsız şartsız milletin-

dir” demektedir. Bu hükümleri
kabul edenler, yüce Allah’ın
hükümlerini terk etmişlerdir.

Yüce Allah (cc), rasullerini
göndererek insanları yalnızca
Kendisine tapmaya, Kendi
kanunlarına uymaya davet
etmiştir.

Demokratik sistemin
yöneticileri, yüce Allah’ın red-
dedin buyurduğu demokratik
tağuti sisteme insanları çağır-
makta, onların bu şirk sistemi-
ne uymalarını istemektedirler.

Yüce Allah (cc), putperest-
liği yasaklamış putların pis ve
putlara tapanların müşrik
olduklarını bildirmiş, rasulleri-
ni göndererek putları yıktır-
mıştır.

Demokratik sistemin
yöneticileri, putlara tapmakta,
onlara seslenip dua etmekte,
putları övmekte, onların önün-
de ibadet ederek yüce Allah’a
isyan etmektedirler.
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Yüce Allah (cc), faiz, içki,
kumar, zina gibi tüm kötülük-
leri yasaklamış, faizcilik yapan-
ların, Allah’a ve Rasulüne savaş
açan çok günahkâr kâfirler ola-
rak ebediyen cehennemde
kalacaklarını, zina edenlerin
müşrikler gibi olduklarını bil-
dirmiştir.

Demokratik sistem, faiz,
içki, kumar, zina gibi tüm pis-
likleri serbest bırakmış, ekono-
misini faiz üzerine oturtmuş,
ruhsat vererek genelevleri,
pavyon, bar gibi zina müesse-
selerine izin vermiş, tekel
bakanlığı, içki fabrikaları kur-
muştur.

Yüce Allah (cc), Allah’ın
indirdiği hükümlerle hükmet-
meyenlerin, kâfir, fasık ve
zalim olduklarını bildirmiştir.

Demokratik sistemin
yöneticileri, yüce Allah’ın
hükmü dışında beşeri hüküm-
lerle hükmederek kâfir, fasık ve
zalim olmuşlardır.

Yüce Allah (cc), hiçbir ırk
ve dil ayırımı yapmadan insan-
ların eşit ve ancak Mü’minlerin
kardeş olduklarını bildirmiştir.

Demokratik sistem, insan-
ları, partilere bölerek ırkçılığı,
öne çıkarmış, çıkar ve menfaat-
ler nedeniyle insanlar birbirle-
rine düşman yapılmıştır.

Yüce Allah (cc), yalanı
ancak kâfirlerin söylediklerini
bildirmiştir. “Yalanı ancak
Allah’ın ayetlerine inanmayanlar
uydurur; yalancılar, işte onlardır.”
(Nahl, 105)

Demokratik sistemlerde
siyasetçilerin hayatı yalan üze-
rine kurulmuştur.

Yüce Allah (cc), Yahudi ve
Hrıstiyanların dost edinilme-
mesini emretmiş, kâfirlerle
dostluk edenleri lanetlemiştir.

“Onlardan çoğunun, kâfirlerle
dostluk ettiklerini görürsün, ger-
çekten nefislerinin, kendileri için
yapıp gönderdiği ne kötüdür Allah
onlara gazap etmiştir ve azapta
sürekli kalacaklardır.” (Maide, 80)
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Demokratik sistemin
yöneticileri, yüce Allah’ın hük-
müne aldırış etmeden, bütün
Yahudi ve Hrıstiyanları dost
edinmişlerdir.

Yüce Allah (cc), yoksulun,
miskinin, ihtiyaç sahiplerinin
haklarının verilmesini, ihtiyaç-
larının giderilmesini, rızkın eşit
paylaşılmasını emretmiş, yeti-
min, yoksulun hakkını yiyenle-
rin, rızkı eşit paylaşmayanların
nankör kâfirler olduklarını bil-
dirmiştir.

Demokratik sistemin
yöneticileri, halkın, tüyü bitme-
miş yetimin hakkını, yolsuzluk
ve hırsızlıkla çalmışlar, insanlar
aç ve sefil olarak yaşarlarken
kendileri zevk ve sefa içerisin-
de yaşamaktadırlar.

Yüce Allah (cc), Yahudi ve
Hrıstiyanların, Müslümanlara
düşman olduklarını bildirmiş-
tir.

“Ey iman edenler, kendiniz-
den başkasını kendinize dost edin-
meyin; onlar sizi bozmaktan geri
durmazlar, size sıkıntı verecek şey-
leri isterler. Onların ağızlarından
öfke taşmaktadır, göğüslerinde giz-
ledikleri (kin) ise daha büyüktür,
düşünürseniz size ayetleri açıkla-
dık.” (Al-i İmran, 118)

Demokratik sistemin
yöneticileri, İslâm’a düşman
olan Haçlılarla beraber hareket
ederek Müslümanlara karşı
savaşıyorlar. Dinlerarası diya-
log adı altında kâfirlerle kol
kola geziyorlar, kâfirleri, Müs-
lümanlardan daha çok seviyor-
lar.
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Yüce Allah (cc) tesettürü,
örtünmeyi emretmiştir.

“Mü’min kadınlara da söyle,
bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını
korusunlar, süslerini göstermesin-
ler, ancak kendiliğinden görünen-
ler hariç; başörtülerini (göğüs)
yırtmaçlarının üstüne koysunlar,
süslerini kimseye göstermesin-
ler...” (Nur, 31)

“Ey Peygamber, eşlerine, kız-
larına ve inananların kadınlarına
söyle: (dışarı çıktıkları zaman)
örtülerini üstlerine salsınlar; onla-
rın tanınıp incitilmemesi için en
elverişli olan budur, Allah çok
bağışlayan, çok esirgeyendir.”
(Ahzab, 59)

Demokratik sistem, örtüyü
yasaklamış, kadınları adeta

çıplaklık yarışmasına çıkartır-
casına, en mahrem yerleri
görünecek şekilde açmış, tel-
evizyon, gazete ve dergilerde
kadınların vücutlarını pazarla-
mıştır.

Hangi Dine Hangi Sisteme
Tabi Olduğunuza Kendiniz
Karar Verin

Ey insanlar!
Din, insanların hayatlarını

düzenleyen kanun ve kurallar
bütünü olduğuna göre Demo-
kratik sistem de, insanların
hayatlarını düzenleyen kural-
lar koyması nedeniyle bir din-
dir. Bu nedenle bu küfür dinine
oy vermek, İslâm dininden
çıkıp o dine girmektir.

Yukarıda değinilen konula-
rı kendiniz de biliyorsunuz ve
her gün bunları duyup görü-
yorsunuz! Bu sistemin yönetici-
leri, sizleri, yüce Allah’a değil
kendilerine ve küfür olan sis-
temlerine davet ediyorlar.

Demokratik sistemin
yöneticileri sizden, kendi kut-
sadıkları putların ortaya koy-
dukları sistemi onaylamanızı,
böylece sizin, imanınızdan
sonra küfre girerek İslâm’ın
aydınlık kurallarından çıkıp
tağuti demokratik sistemin
karanlığına, cehennemin ateşi-
ne sürüklenmenizi istiyorlar.
Onlar sizlerin düşmanıdır,



Allah indinde kendileri ile
beraber azap görmenize neden
olacaklar.

Yüce Allah (cc), sizin dos-
tunuzdur, sizleri İslâm’ın
aydınlığına ve cennete çağırı-
yor. O halde Allah’ın çağrısına
icabet edin ve ebedi azabı değil
kurtuluşu seçin.

“Allah, iman edenlerin dostu-
dur, onları karanlıklardan aydınlı-
ğa çıkarır; kâfirlerin dostları da
tağuttur, (o da) onları aydınlıktan
karanlıklara çıkarır; onlar ateş hal-
kıdır, orada ebedi kalacaklardır.”
(Bakara, 257)

Şayet bu İslâm’a zıt ve karşı
olan İslâm düşmanı demokra-
tik sisteme ve onun puta tapan
yöneticilerine itaat ederseniz,
onların partilerine oy verirse-
niz, bu durumda yüce Allah’a,
O’nun dinine ve Müslümanlara
karşı savaşa girdiğinizi bilin.

“İman edenler, Allah yolunda
savaşırlar, inkâr edenler de tağut
yolunda savaşırlar; o halde şeyta-
nın dostlarıyla savaşın, çünkü
şeytanın hilesi zayıftır.” (Nisa, 76)

Demokratik tağuti sistemi
onaylamanız halinde, yüce
Allah’ın, tağutu reddedin hük-
münü çiğnemiş, İslâm’dan çık-
mış olacak ve demokratik dini
seçmiş olacaksınız.

Demokratik Tağuti Sis-
temlere Oy Verenler, Domuz

ve Maymundurlar
Yüce Allah (cc), tağutun

reddedilmesini emretmiş, aksi
halde Kendisine iman edileme-
yeceğini bildirmiş, bu emre
rağmen demokratik tağuti sis-
temleri destekleyenleri aşağıla-
mış, onların, domuzlar ve may-
munlar gibi en aşağı kimseler
olduklarını, onlara lanet ve
gazap ettiğini bildirmiştir.

“De ki: ‘Allah katında yeri
bundan daha kötü olanı size söyle-
yeyim mi! Allah kime lanet ve
gazap etmiş, kimlerden maymun-
lar, domuzlar ve tağuta itaat eden-
ler yapmışsa, işte onların yeri daha
kötüdür ve onlar düz yoldan daha
çok sapmışlardır.” (Maide, 60)

Demokratik sistemlere itaat
etmeyi yasaklayan, itaat eden-
lere lanet ve gazap eden yüce
Allah (cc), bu kimselerin sapık
olduklarını ve ebediyen cehen-
nemde kalacaklarını bildirmiş-
tir.

“Nefislerine zulmeden kimse-
lere, canlarını alırken melekler:
‘Ne işte idiniz?’ dediler, (onlar):
‘Biz yeryüzünde âciz düşürülm-
üştük’ diye cevap verdiler, melek-
ler: ‘Allah’ın arzi geniş değil
miydi ki onda göç edeydiniz! İşte
onların durağı cehennemdir, ne
kötü bir gidiş yeridir orası!”
(Nisa, 97)

Ey insanlar, Rabb’imizin
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bildirdiği bu duruma gerçekten
düşmek istemiyorsanız, kendi-
nize bir iyilik yapın, bu tağuti
demokratik sistemden, onun
mezhepleri olan partilerden
uzak durun, Rabb’inize tevbe
edip bağışlanma dileyin; unut-
mayınız ki son pişmanlık fayda
vermez.

Demokratik Tağuti Siste-
mi Desteklemek Onu İlah
Edinmektir

İlah kavramının değişik
anlamları vardır. Bunlar, kendi-
sine itaat edilip kulluk yapılan,
Rahman ve Rahim olan, koru-
yan, gözetip yöneten, yol göste-
ren, üstün ve hâkim olan, bir
araya toplayan, sahip olan, giz-
lileri bilen, vekil olan, kendisi-
ne güvenilen, yakınlık duyu-
lan, sevilen, saygı gösterilerek
yüceltilen, yaratan ve yaşatan,
güçlü olan, hüküm koyan,
hüküm veren, güç sahibi olan,
korkulan, çekinilen, ikram
eden, rızık veren, destekleyen,
yardım eden, onun için feda-
kârlık yapılan, bağışlayan, ken-
disine teslim olunan, istekleri
yerine getirilen, öldüren ve
dirilten, ceza ve mükâfat veren,
hesap soran anlamlarında kul-
lanılmıştır.

Bugün beşeri demokratik
sistemler, bu sistemlerin mecl-
isleri, yöneticileri, askeri ve

emniyet güçleri, yüce Allah’a
ait olan kanun koyma, üstün
olma, insanları bir araya topla-
ma, ceza ve mükâfat verme,
itaat edilme, hesap sorma,
saygı duyulma, korkulma gibi
vasıfları gasp ettikleri ve insan-
ları bu konuda zorladıkları için
ilahlık taslamış, tağut olmuş-
lardır.

Tağuti demokratik sistem-
lere itaat eden, onları destekle-
yen, öven, onlara oy veren,
saygı gösteren, koydukları
kanunlara uyan, tağutun mah-
kemesinden adalet bekleyen,
tağuti sistemleri seven, onlar-
dan korkan, onların verdikleri
imtiyazları kabul eden, onlar
için çalışıp fedakârlık yapan
kimseler, bu tağuti demokratik
sistemleri, bu sistemlerin mecl-
islerini ve yöneticilerini ilah
edinmişlerdir.

Demokratik sistemi destek-
lemekle ilahlık sıfatını bu sis-
temlere vermiş, ona iman
etmiş, böylece yüce Allah (cc)
indinde küfür ve şirke düşmüş
oluyorsunuz. Unutmayınız ki
sizi yaratan, size rızık veren,
kâinattaki her şeyi sizlerin
emrine veren, Güneşi, Ay’ı,
yağmuru size boyun eğdiren
yalnızca yüce Allah’tır. O halde
nasıl olur da Rabb’inizin
hükümlerini terk ederek de -
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mok ratik düzenlere tabi olur-
sunuz.

“Rabbiniz o Allah'tır ki; gök-
leri ve yeri altı günde yarattı,
sonra Arşa istiva etti, geceyi, dur-
madan onu kovalayan gündüzün
üzerine bürüyüp örter, güneşi, ayı
ve yıldızları buyruğuna boyun
eğmiş vaziyette (yaratan O'dur).
İyi bilin ki, yaratma ve emir
O'nundur, âlemlerin Rabbi
Allah, ne uludur!” (A’raf, 54)

Sizler, sizleri yaratan yüce
Allah’a dönecek ve O’na hesap
vereceksiniz. Peki, sizler,
demokratik sistemi destekle-
mekle onun yukarıda sayılan
ve daha sayılmayan birçok
günah, şirk ve küfrüne destek
olduğunuzu ve bu sistemin
yöneticilerinin Rab’lerinden
alacakları acı azapları da alaca-
ğınızı hiç düşündünüz mü?

“Peki, inkâr ederseniz, çocuk-
ları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o
günden kendinizi nasıl koruyabi-
leceksiniz?” (Müzzemmil, 17)

Demokratik Sistemlere Oy
Verip Desteklemek Yüce
Allah’ı İnkâr Etmektir

Tağuti demokratik sistemi
oy vererek desteklemeniz
halinde bilin ki bu durumda
yüce Allah’ı reddetmiş, bu sis-
temin yöneticilerini ilah edin-
miş, yani “Lailahe illallah”
yerine, “Lailahe illa tağut”

demiş olacaksınız. Bu ise, yüce
Allah’ın yanında büyük bir
gazaptır ve sürekli bir azaba
gireceksiniz demektir.

İslâm’ın temel esası Tevhid-
dir; yani hükmün yüce Allah’a
ait olduğunu bilip O’nun Ulû-
hiyet ve Rububiyetini tasdik
etmek, O’ndan başka tüm
hüküm koyucu ilahları reddet-
mektir. Ancak sizler, sözel ola-
rak “La ilahe illa Allah” deme-
nize rağmen, hareketlerinizle
ve oy verip putperestleri des-
teklemeniz nedeni ile bu Allah
düşmanlarının peşlerinden
gidiyorsunuz. Bu nedenle sözel
olarak “Lailahe illa Allah”
demenizin hiçbir anlamı olmu-
yor.

“Lailahe illa Allah” kuru
bir söz değil, bir hayat tarzıdır;
bu nedenle bu güzel ve kutlu
sözü söyleyenler, hayatlarını
baştan sona kadar iman ettikle-
ri Kur’ani hükümlere göre
değiştirmek zorundadırlar ki
bu gerçek imandır.

Yıllarca “Lailahe illa
Allah” diyen cennete girer
yalanı ile insanları kandırdılar.
Oysa yalnızca sözel olarak
“Lailahe illa Allah” deniliyor
ve bu kutlu sözün belirlediği
esaslara göre bir hayat sürdü-
rülmüyorsa, Kur’ani ölçüler
içerisinde yaşanmıyorsa, kişiye
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hiçbir fayda sağlamaz. Bakınız,
Rasulullah (as) ve Ashabı, yal-
nızca “Lailahe illa Allah”
dedikleri için onca sıkıntı, ezi-
yet çektiler ve işkence gördüler.

Rasulullah (as) ve berabe-
rindeki Müslümanlar da yal-
nızca “Lailahe illa Allah”
diyorlardı ve bu yüzden o
günkü beşeri sistemin kurucu-
ları onlara işkenceler yapıyor,
birçoğunu şehit ediyor ve yurt-
larından çıkarıyorlardı. Oysa
sizler de “La ilahe illa Allah”
diyorsunuz, ancak buna rağ-
men Allah düşmanı bu demo-
kratik sistem sizden oldukça
razıdır. Peki, hiç düşündünüz
mü; acaba bu çelişki nedendir
diye!

Bu çelişki, sizlerin, söz ile
“Lailahe illa Allah” dediğiniz
halde hareketinizle tağuti
demokratik sisteme uymanız-
dır. Bu nedenle tağuti sistem
sizden razıdır. Şunu iyi bilin ki
sizler, aslında “Lailahe illa
Allah” iman sözünü gerçekten
yüce Allah’a iman ederek söy-
lemiyorsunuz, bundan dolayı
sistem sizden rahatsızlık duy-
muyor.

Şayet anlamını bilerek “Lai-
lahe illa Allah” demiş olsaydı-
nız ve bunun gereği olarak
tağuti sistemi reddetseydiniz,
tıpkı Peygamber (as) ve onunla

beraber iman edenler gibi
demokratik sistem sizlere sal-
dıracak, zulmedecek ve belki
de birçoğunuz Allah yolunda
şehit olacaktınız.

Oysa şimdi siz sistem bu
kutlu kelimeyi söylediğiniz için
bırakın sizden rahatsızlık duy-
mayı aksine sizlerden mem-
nundur. Bunun nedeni sizlerin,
sözel olarak “Lailahe illa
Allah” dediğiniz halde davra-
nış ve yaşayışınızda, sisteme
tabi olmanız ve hatta onu
savunmanızdır. Bu davranışı-
nızla siz, sözel olarak “Lailahe
illa Allah” demenize rağmen
sisteme olan desteklerinizle
aslında “Lailahe illa tağut”
demiş oluyorsunuz.

Bu Sistemi Desteklemek,
Ebu Cehil’i Desteklemek ve
Şeytana Uymaktır 

Sizler, Rasulullah (as)
zamanında yaşayan Ebu Cehil’i
kınar, putlara tapınmasını
ilkellik ve sapıklık görürsünüz,
ancak aynı şekilde tıpkı Ebu
Cehil gibi putlara tapan demo-
kratik sistemlerin yöneticilerini
destekler, alkışlar ve översiniz.
Bu yaptığınızı hiç mi düşün-
müyorsunuz.

O günkü Ebu Cehillere
kızıyor, günümüz Ebu Cehille-
rini, taparcasına övüyor, des-
tekliyor, peşlerinden gidiyorsu-
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nuz. Bu ne yaman çelişki ve
yaman düşüncesizlik.

İyi bilin ki, bu küfür ve şirk
olan putperest sistemin yöneti-
cilerini desteklemek, Ebu
Cehil’i desteklemekle aynıdır.
Ebu Cehil ve beraberindekiler
yüce Allah’a, meleklere, Hz.
İbrahim (as)’a inanıyor, ancak
bugünkü yöneticiler gibi put
edindikleri heykellere saygı
duruşu yapıyorlardı. Bu
nedenle yüce Allah (cc), onun,
müşrik ve kâfir olduğunu bil-
dirmiştir.

Yüce Allah (cc), beşeri sis-
temlerin, şeytanın dostu şeyta-
ni sistemler olduklarını, beşeri
sistemlere itaat edenlerin,
aslında şeytana uyduklarını
bildirerek insanların bundan
sakınmalarını istiyor.

“Babacığım, şeytana itaat
etme, çünkü şeytan, Rahman’a
isyan etmiştir; babacığım, ben
sana Rahman’dan bir azabın
dokunmasından korkuyorum, o
zaman, şeytanın dostu olursun.”
(Meryem, 44-45)

Hz. İbrahim (as)’ın babası,
elbette şeytana uymuyordu; o,
o gün içerisinde yaşadığı beşeri
sisteme uyuyordu. Hz. İbrahim
(as), beşeri düzene uymanın,
şeytana uymak olduğunu,
babasına söylemiş ve onu
bırakmasını, aksi halde

Allah’tan kendisine bir azabın
dokunacağını anlatıyordu.

Bu demokratik, putperest
küfür sistemi, şeytani bir
düzendir; bu düzeni oylarınız-
la desteklediğiniz sürece, şey-
tanın dostu olacak ve bu şeyta-
ni sistemin putperest yönetici-
lerine gelecek olan Allah’ın
azabı sizlere de gelecektir.

Demokratik Sisteme
Uyanların Yaptıkları Bütün
Salih Ameller Boşa Gider

Yüce Allah (cc), şirki affet-
meyeceğini ve müşriklerin yap-
tıkları tüm salih amellerin boşa
gideceğini bildirmiştir. Demo-
kratik sistemi desteklemek,
yüce Allah’tan başka ilah edin-
mektir ki bu, apaçık bir şekilde
şirktir.

Demokratik sistemi destek-
leyip şirke düşen bir kimsenin,
yaptığı tüm salih ameller,
namaz, oruç, Hac, infak ve
zekâtları boşa gidecek, ebedi
bir azaba gireceklerdir.

“Müşrikler, nefislerinin küf-
rünü göre göre Allah’ın mescitle-
rini şenlendiremezler, onların yap-
tıkları işler, boşa çıkmıştır ve
onlar, ateşte sürekli kalacaklardır.”
(Tevbe, 17)

“Ama onlar öyle kimselerdir ki
ahirette onlar için ateşten başka
bir şey yoktur ve yaptıklarının
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hepsi orada boşa çıkmıştır, amelleri
hep bâtıl olmuştur!” (Hud, 16)

Tevbe etmeyip bu hal üzere
ölürseniz, bu durumda müşrik-
ler olarak ölecek ve yaptığınız
bütün ibadetler boşuna gide-
cektir, çünkü müşriklerin yap-
tıkları salih amellerin boşa
gideceğini yüce Rabb’imiz bil-
dirmiştir.

Rabb’inizin size gönderdiği
Kur’an’ı okuyun ve Rasulullah
(as)’ın hayatını öğrenin de içe-
risinde bulunduğunuz acı ve
kötü durumu bizzat kendiniz
görün.

Kur’an’da, geçmiş kavimle-
rin kıssalarını, Rasulullah
(as)’ın mücadelesini ve içerisin-
de yaşadığı toplumun duru-
munu düşünün ve şayet bu
haliniz üzere ölürseniz, Allah
korusun, ebediyen cehenneme
girecek ve ne kıldığınız namaz-
lar, ne tuttuğunuz oruçlar, ne
de gittiğiniz Haccınız sizi kur-
taramayacaktır.

Dünya ve Ahirette Helak
Edilecek, Ebedi Azaba Gire-
ceksiniz

Unutmayınız ki yüce Allah
(cc), gönderdiği ilahi uyarılara
kulak vermeyenleri ve Kendisi-
ne şirk koşup küfür ve şirkle-
rinde sınır tanımayanları,
dünya hayatında helak etmiş,
ahiret hayatında da ebedi

azaba sokmuştur. Bu nedenle
bu demokratik sistem de küfür
ve şirk üzerinde bulunduğu,
putperestliği din haline getirdi-
ği için er ya da geç bu sistemi
ve bu sisteme destek olanları
da helak edecektir.

“(Öyle) bir fitneden sakının
ki, aranızdan yalnız zulum edenle-
re erişmekle kalmaz (hepinize eri-
şir); bilin ki Allah’ın azabı çetin-
dir.” (Enfal, 25)

Tarih boyunca bütün put-
perestler helak edilmiş, hepsi
cehennemlik olmuşlardır. Bu
nedenle bugünkü putperestler
de helak olacak, önceki top-
lumlar gibi kendilerini destek-
leyenlerle beraber cehenneme
sürüleceklerdir. Bu beşeri şey-
tani düzenler, kendileri ile
beraber sizlerin de helak olma-
sına neden olacaklardır. İşte
Fir’avn’ı destekleyenlerin,
onun peşinde cehenneme gön-
derilişleri!

“(Fir'avn), kıyamet günü kav-
minin önünde gidiyor, işte onları
ateşe getirdi, o varılan yer de ne
fena bir yerdir! Bu dünyada da
(onların) ardına lanet takılmıştır,
kıyamet gününde de! Bu vergi, ne
kötü bir vergidir!” (Hud, 98-99)

Demokratik düzenlerin
yöneticileri de, yüce Allah’ın
kanunlarını bırakıp kanun koy-
maları nedeniyle tıpkı Fir’avn
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gibidirler. Bu nedenle bu
Fir’avnları destekleyenler de,
onların peşlerinden cehenneme
gönderileceklerdir.

“İnkâr edenler ateşe sunula-
cakları gün, (onlara), ‘Dünya
hayatınızda bütün güzel şeylerini-
zi zayi ettiniz; (orada) bunlarla
sefa sürüp bunları tükettiniz. Yer-
yüzünde haksız yere büyüklük tas-
lamanızdan ve yoldan çıkmanız-
dan ötürü bugün, alçaltıcı bir azap
ile cezalandırılacaksınız." (Ahkâf,
20)

Bunları göze alabiliyorsa-
nız, o halde tağuti demokratik
sistemleri ve Firavunlaşan
yöneticilerini desteklemeye
devam edin. Kıyamet günü bir-
birinizi inkâr edeceksiniz
ancak iş işten çoktan geçmiş
olacaktır.

“(İbrahim) dedi ki: ‘Siz dünya
hayatında birbirinizi sevmek için
Allah’ı bırakıp birtakım putlar
edindiniz; daha sonra kıyamet
gününde birbirinizi inkâr eder ve
birbirinizi lanetlersiniz, varacağı-
nız yer de ateştir ve hiçbir yardım-
cınız da yoktur.” (Ankebut, 25)

Demokratik Sistemi Des-
tekleyenlerin, Cenaze Namaz-
ları Kılınmaz

Yüce Allah (cc), koyduğu
kurallara uygun hareket etme-
yen, Tevhidi esaslara gereği
gibi inanmayan, tağuti sistem-

lere itaat eden ve bütün bunla-
ra rağmen kendilerini Müslü-
man olarak gören kimselerin,
hakiki olarak iman etmedikle-
rini, müşrik, münafık ve fasık
olduklarını, bu nedenle bunla-
rın cenaze namazlarının kılın-
mamasını bildirmiştir.

İslâm’da, günahkâr da olsa,
her Müslümanın cenaze nama-
zı kılınır, ona dua edilir, ancak
fasık, müşrik, münafık, kâfir ve
mürtetlerin cenaze namazları
kılınmaz. Yüce Allah (cc), fasık-
ların, cenaze namazlarının
kılınmayacağını ve kabirleri
başında durulmayacağını Müs-
lümanlara bildirmiştir.

“Ve onlardan ölen birinin üze-
rine asla namaz kılma, onun kabri
başında durma; çünkü onlar
Allah’ı ve Elçisini tanımadılar ve
fasık olarak öldüler.” (Tevbe, 84)

Yüce Allah’ın hükümlerine
uyarak demokratik tağuti
düzenleri reddetmek yerine,
Kur’ani hükümleri ikinci plana
bırakıp hayatlarını tağuti düzen-
lerin kurallarına göre düzenle-
yenler, Rabb’imizin buyruğunca
fasıktırlar. Bu nedenle fasıklar,
yüce Allah’ın rahmetinden uzak
olup ebedi olarak cehennemde
kalacaklardır.

Kendinize İyilik Yapın,
Rabb’inizin Kitabı’na Uyun

Sizlere, sizin iman ettiğinizi

KUR’ÂN’A DÂVET
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söylediğiniz Kur’an’dan farklı
bir şey söylemiyoruz, sizlerin,
anlamını yeterince bilmediği-
niz, okuyup da anlamadığınız,
anlamını bilmeden zaman
zaman okuduğunuz şeyleri,
evinizin yüksek bir yerine astı-
ğınız Kur’an’dan sizlere hatırla-
tıyor ve sizleri bekleyen acı
azaptan sakındırmaya çalışıyo-
ruz.

Size, müşriksiniz, ebedi
cehenneme girin demiyor, tam
aksine içerisinde bulunduğu-
nuz acı duruma ve demokratik
küfür sistemini destekleyerek
Rabb’inize şirk koştuğunuzu
bilmenizi, bu durumda ölme-
niz halinde ebedi cehenneme
gireceğinizi hatırlatıyor ve sizi
o acı azaptan sakındırmaya
çalışıyoruz.

Gelin dinleyin ve iş işten
geçmeden kendi ellerinizle
kendinizi Rabb’inizin acı azabı-
na atmayın, son pişmanlık
fayda vermez, kendinize yazık
etmeyin.

Biliniz ki, şu an üzerinde
bulunduğunuz din, Kur’an’da
bildirilen, en güzel örnek olan
Rasulullah (as)’ın yaşadığı ve
yüce Allah’ın razı olduğu İslâm
dini değildir. Bu üzerinde
bulunduğunuz din, şeytani
düzenler ve onların kiralık
namaz memurları (hoca) dedi-

ğiniz kişiler tarafından uydu-
rulmuş, Mekke müşriklerinin
yaşadığı dindir ve yüce Allah
(c) bu dinden razı değildir.

Açın Kur’an’ı okuyun, ayet-
ler üzerinde düşünün, işte o
zaman yaşadığınız dinin, yüce
Allah’ın, tamamlayıp razı
olduğu din ile uzaktan yakın-
dan ilgisi bulunmadığını göre-
ceksiniz. Mekke müşrikleri de
Hz. İbrahim (as)’ın getirdiği
dinin üzerinde olduklarını
iddia ediyorlardı, ancak Kur’an
onları yalanlıyor.

“İbrahim ne Yahudi, ne de
Hrıstiyandı; dosdoğru bir Müslü-
mandı, müşriklerden de değildi.”
(Al-i İmran, 67)

“De ki: ‘Allah doğru söyledi,
öyle ise dosdoğru, Allah’ı birleyici
olarak İbrahim dinine uyun, o,
müşriklerden değildi,’ artık bun-
dan sonra da kim Allah'a yalan
uydurursa, işte onlar zalimlerdir.”
(Al-i İmran, 94-95)

Yüce Allah (cc), kendilerini
doğru yolda sanıp Rasulullah
(as) ile tartışan müşriklere, Hz.
İbrahim (as)’ın, onlardan olma-
dığını, dosdoğru bir Müslü-
man olduğunu, Hz. İbrahim
(as)’a sahip çıkan ve onun dini
üzerinde bulunmayan müşrik-
lerin, yalancı olduklarını bildi-
riyor.
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Ey insanlar, sizler de kendi-
nizin Müslüman olduğunuzu
söylüyorsunuz, ancak tıpkı
Mekke müşrikleri gibi Allah’ın
dinini bırakmış, beşeri din olan
demokrasiye uymuş, ona iman
etmişsiniz. Bu nedenle
Kur’an’la sizi uyarıyor ve Hz.
Muhammed (as)’ın, demokrat
olmadığını, dosdoğru bir Müs-
lüman olduğunu söylüyoruz.

Gelin dinleyin ve demokra-
tik küfür ve şirk sisteminden,
onu desteklemekten vazgeçip
tevbe ederek Rabb’inize yöne-
lin, O’nun size gönderdiği
Kur’an’a teslim olun. Kurtulu-
şunuz bundadır!

Rabb’inize iyi bir kul olup
dünya ve ahirette onurlu bir
hayatı mı, yoksa Allah düşmanı

demokratik sisteme uyup her
iki dünyada da acı bir azabı ve
zilleti mi tercih edeceksiniz.

Bizler, sizin düşmanınız
değil kardeşiniz, akrabanız,
dayınız ve amcanız, yeğeniniz
ve dostunuzuz; bu nedenle siz-
lerin iyiliğini istiyoruz.

Selam olsun, “Lailahe illal-
lah” deyip dosdoğru Rab’leri-
ne kulluk edenlere, Kur’an’a ve
Rasulullah (as)’ın en güzel
örnekliğine uygun yaşayanlara
ve Tevhidi esasları kabul eden-
lere!
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Tevhid-şirk, Hak-batıl
mücadele tarihi boyunca, Hak-
batıl taraftarları, seçimlerini ve
mücadelelerini, kabul ya da
inkârlarını, dostluk ve düş-
manlıklarını çok açık bir bilgi
ve bilinç içerisinde yapıyorlar-
dı. Kur’an, Tevhid-şirk taraftar-
larının mücadelelerini verirken
onların, üzerinde bulundukları
yolu bilinçli bir şekilde seçtikle-
rini de bildiriyor.

Tarihi süreçte Tevhidi esas-
ları kabul eden Müslümanlar,
neyi, niçin kabul ettiklerini, bu
kabulün kendilerine ne kazan-
dırıp ne kaybettireceğini, kim-
leri dost bilip kimleri karşıları-
na alacaklarını çok iyi biliyor
ve saflarını ona göre belirliyor-
lardı. Onlar, iman ettikleri esas-
ların kendilerinden ne istediği-
ni, bu uğurda nasıl bir fedakâr-
lıkta bulunacaklarını, iman
edişleri nedeniyle başlarına
nelerin gelebileceğini bilerek
iman ediyorlardı.

Risalet tarihinde Tevhidi
esaslara iman edenler, bilinçli
bir şekilde iman ettiklerinden
karşılaştıkları onca baskı,
zulüm ve işkenceye, çektikleri

acılara rağmen, iman ettikleri
esaslardan zerre kadar taviz
vermemiş, doğru bildikleri
Hak yolda canları pahasına
mücadelelerini sürdürmüşler-
dir. Onlar, Tevhidi esasları
anlatıyor, insanları, Tek bir
ilaha iman etmeye çağırıyor,
onlara iyiliği emredip onları
kötülüklerden men ediyorlar-
dı.

“Yoksa siz, sizden önce geçen-
lerin durumu başınıza gelmeden
cennete gireceğinizi mi sandınız!
Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı
dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı
ki, nihayet peygamber ve onunla
birlikte iman edenler: ‘Allah’ın
yardımı ne zaman?’ diyecek
olmuşlardı. İyi bilin ki, Allah’ın
yardımı yakındır.” (Bakara, 214)

Bu ve benzeri ayetler, Tev-
hidi esaslara iman edenlerin,
her dönemde başlarına gelen
sıkıntıları, çektikleri acıları ve
gördükleri işkenceleri açık bir
şekilde ortaya koymaktadır.

Tarihi süreçte, Tevhidi esas-
ları reddeden bir kimse de,
küfür ve inkârını bilinçli bir
şekilde yapıyor, neyi reddetti-
ğini, kayıp ve kazancını, dost
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ve düşmanlarını ona göre belir-
liyor, safını ona göre bilinçli
olarak seçiyordu.

“Biliyoruz, onların dedikleri
seni üzüyor, gerçekte onlar seni
yalanlamıyorlar, fakat o zalimler
bile bile Allah’ın ayetlerini inkâr
ediyorlar.” (En’am, 33)

Risalet tarihinde, vahyi
esasların kabul ve reddinin
bilinçli yapılmasının nedeni,
vahyi esasların, indiği dönem
insanlarının kullandıkları dille
ve anladıkları kavramlarla
nazil olmasıydı. Bu nedenle
onlar, ilahi mesajın kendilerini
neye davet ettiğini çok iyi bili-
yorlardı. Bu süreç, son pey-
gamber Hz. Muhammed (as)’a
kadar devam etti.

İlk dönem Müslümanları,
Kur’an’ı saf ve berrak anlama-
ları sonucunda Tevhidi esasla-
rın mücadelesini yaparak Asr-ı
Saadet diye ifade edilen Altın
Çağı meydana getirmişlerdir.
Ancak ilk Müslümanların oluş-
turdukları Altın Çağ, o dönem-
le sınırlı kalmış, daha sonra
böyle bir nesil ve çağ meydana
gelmemiştir.

Tevhidi Bilinçten Uzaklaş-
ma Nedenleri

1- İslâm’dan rahatsızlık
duyan müşrik, münafık ve
fasıkların, İslâmi kavramları
kendi hevalarına göre değişti-

rip yorumlamaları, Tevhidi
ilkelerden sapmaları.

2- İslam düşmanı olan
Yahudilerin, bilinçli bir şekilde
İslâmi kavramların anlamlarını
değiştirip çarpıtmaları, İslâm
adına yeni kavramlar üretmele-
ri, yalan hadis uydurmaları ve
İsrailiyat olan birçok konuyu
tefsire sokmaları.

3- İslâmi kavramların netli-
ğinden rahatsızlık duyan sul-
tanların, kral ve idarecilerin, bu
netliği bozmaları ve anlamları-
nı kendilerine göre yorumla-
maları, İslâm’da olmayan kav-
ram ve ifadeleri İslâm literatü-
rüne sokmaları, kendi saltanat-
larını koruma adına uydurduk-
ları bid’at ve hurafeleri İslâm’a
sokup baskı ile insanlara kabul
ettirmeleri.

4- Asıl itibarı ile İslâm dışı
olan ve İslâm ile uzaktan yakın-
dan hiçbir ilgisi bulunmayan
tasavvufun, kendisine özgü
gayri İslâmi ifade, slogan ve
kavramları İslâm’a mal etmesi,
İslâm adına yeni terimler
uydurması ve mensuplarını,
Kur’an’dan uzaklaştırıp kendi-
sine ait slogan ve kavramlara
yönlendirmesi.

5- Krallara ve idarecilere
yaranmak isteyen belamların,
kral ve idarecileri rahatsız eden
Kur’ani gerçekleri gizlemeleri,



bu konudaki kavramları çarpıt-
maları.

6- Beşeri tağuti sistemlerin
izni ile kurulan vakıflardaki
Samiri soylu belamların, Tevhi-
di esasları gizlemeleri, Kur’ani
kavramların anlamlarını değiş-
tirip vahyi gerçekleri olduğun-
dan farklı yorumlamaları.

7- İslâm’ın net anlaşılma-
sından çıkarları bozulan çevre-
lerin, İslâmi ıstılahların ve kav-
ramların gerçek manalarını
gizleyip değiştirerek kendileri-
ne göre yorumlamaları.

8- İslâm’a sonradan giren
toplumların, eski gelenek,
görenek, kültür ve alışkanlıkla-
rını terk etmeden İslâm’ı kabul
etmeleri, daha sonraki dönem-
lerde bu kültür ve gelenekleri-
nin İslâm’dan olduğunu san-
maları.

9- Kur’ani esasları, Tevhidi
ilkeleri yeterince bilmeyen
kimselerin, İslâmi birçok konu
ve kavramı, kendi hevalarına
göre değiştirmeleri, İslâmi
esasları yaşadıkları ortamlara
uydurmaya çalışmaları.

10- Toplumun önünde
bulunan ve toplum tarafından
âlim oldukları sanılan kişilerin,
İslâmi yozlaşmaya karşı sessiz
kalmaları, bu kişilerin, İslâm
adına yazdıkları kitap ve maka-
lelerinde, Kur’ani kavram ve

ıstılahlar yerine halkın gelenek
ve kültürlerine yer vermeleri,
İslâm dışı kültür kalıntılarına
İslâmi kılıflar uydurmaları.

11- Hz. Peygamber (as) ve
ilk dönem Müslümanlardan
sonra Kur’ani davetin yapılma-
ması, Tevhidi esasların toplu-
mun gündemine getirilmeme-
si, Kur’ani kavramların asıl
anlamlarına uygun anlatılma-
ması, bu nedenle İslâmi hassa-
siyetin kaybolması.

12- Egemenliği ellerinde
bulunduran beşeri tağuti
düzenlerin, zorba diktatörlerin
ve emperyalist güçlerin, İslâmi
kavramları bozmaya, anlamla-
rını değiştirmeye ve içini
boşaltmaya yönelik çalışmaları;
bu konuda din kisvesine
bürünmüş ajanlar tutmaları, bu
ajanlar eliyle insanları Tevhidi
anlayıştan uzaklaştırma faali-
yetleri.

13- İletişim araçlarını ve
medya gücünü elinde bulun-
duran İslâm karşıtı unsurların,
bu araçları kullanarak İslâmi
kavramları karıştırma çabaları.

14- Yeni yetişen neslin,
Kur’ani gerçeklere yönelmek,
Kur’ani kavramlar üzerinde
yoğunlaşmak, Kur’an’ı bizzat
Kur’an’dan öğrenmek yerine
din istismarcılarının, belamla-
rın kitaplarına yönelmeleri,
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dinlerini o kitaplardan öğren-
meye çalışmaları.

Yukarıda sayılan tüm bu
olumsuz nedenler, insanların
Kur’an’ı anlamalarını ve
Kur’ani kavramların, vahyin
ruhuna uygun anlaşılmasını
zorlaştırmış, hatta çoğu kez
engellemiştir. Bu nedenle
Kur’ani mesaj, iman edenler ve
diğer insanlar tarafından net
olarak anlaşılmamış, Kur’ani
kavramların ihtiva ettikleri asıl
manalar gerçeğe uygun biline-
memiştir.

Tarihi Süreçte Batıl Ehli-
nin Tevhid Karşısında Çırpı-
nışı

Tarihsel süreçteki tağuti
güçler, İlahi mesaja düşman
olmuşlar, onun insanlara ulaş-
masını engellemeye çalışmış-
lardır. Tağuti güçler, ilahi
mesajın, insanlar tarafından
kabul edilmesi durumunda
kendilerinin ve saltanatlarının
sonunun geleceğini bildikleri
için de var güçleri ile bunu
engellemeye çalışmışlardır.

Batıl ehli, Tevhidi mesajın
insanlara ulaşmasını engelle-
mek için öncelikle o mesajı
getiren elçilere saldırmıştır.
Onları, deli, büyücü, mecnun
gibi ifadelerle toplumun
gözünden düşürmeye çalışmış-
lardır. Batıl ehlinin bu tavrı,

hemen hemen bütün Risalet
önderlerine ve Tevhid erlerine
karşı sürdürülmüştür.

Günümüzde, tarihsel süre-
cin tam aksine bir durum söz-
konusudur; Kur’an, yüce
Allah’ın, İslâm’ın ve Müslü-
manların düşmanı tağuti sis-
temler tarafından insanlara
öğretilmekte, Kur’an kursları,
imam hatip okulları, ilahiyat
fakülteleri açılmaktadır. Hatta
tağut hükmünde bulunan kim-
seler bile, kendileri Kur’an oku-
maktadırlar. Ancak tağuti sis-
temlerin insanlara öğretmeye
çalıştıkları Kur’an, yüce
Allah’ın gönderdiği Kur’an
değil, içindeki kavramların
anlamlarının değiştirilmesi ya
da çarpıtılması sonucunda
müzikal bir hale dönüştürülen
ve ölülere okunan bir Kitaptır.

Gerçek anlamından uzak
bir şekilde, anlamı bilinmeden
okunan Kur’an, okuyanlarda
hiçbir etki yapmamakta, bu
nedenle de Kur’an’a iman ettik-
lerini iddia edenler, Tevhidi
esaslardan uzak bir din anlayı-
şına sahip olmakta, her türlü
şirk ve küfrü rahatça işledikleri
halde kendilerini Müslüman
olarak görebilmektedirler.

Günümüzde, Kur’ani kav-
ramların karıştırılması, anlam-
larının çarpıtılması neticesinde,



Kur’an’a yönelme istendiği
şekilde ve düzeyde olamamış-
tır. İslâm, Tevhidi ilkeler, iman
etme ve Kur’an’a yönelme,
insanlar tarafından sıradan bir
olay olarak algılanmış, Kur’an,
ancak ölülere okunan bir Kitap
olarak anlaşılmış ve Samiri
soylu belamlar tarafından bir
ticaret metaı olarak görülmüş-
tür.

Tarihsel süreçte, vahyi esas-
lara iman edenler, vahyi esasla-
rı, iman ettikleri kavramları,
vahyin vermek istediği mesajı
çok net olarak anlayıp algıla-
dıkları, bu bilinçle iman ettikle-
ri için, içerisinde yaşadıkları
toplumlarda gündemin baş
sırasına oturmuşlar, toplumun
gündemini kendileri belirle-
mişlerdir. Onlar, kendi toplum-
larında iman ettikleri ilahi
mesajı kuşanarak toplumun
önüne çıkmışlar, şahsiyetli bir
kişilik kuşanarak olaylara ve
insanlara yön vermeye çalış-
mışlardır. Bu nedenle onlara
karşı çıkanlar, öncelikle ilahi
mesajı getiren elçileri hedef
almışlardır.

Önceki Müslümanların,
birer iman abidesi gibi kendi
toplumları içerisinde bulunma-
ları, iman ettikleri Tevhidi esas-
ları çok iyi kavramalarından,
ilahi mesajın içeriğini gereği

gibi bilmelerinden, inançlarına
ait kavramları net olarak algıla-
maları ve hayatlarını inandıkla-
rı Tevhidi esaslar doğrultusun-
da düzenlemelerindendir. Bu
nedenle onlar, Tevhidi müca-
delelerinde başarılı olmuş,
derin izler bırakarak Rab’leri-
nin rızasını kazanabilmişler,
yüce Allah (cc) da onlara yar-
dım etmiş, rahmet ve mağfireti-
ni onlardan esirgememiştir.

“Onlardan önce Nuh kavmi
ve onlardan sonra gelen kollar da
yalanladı; her millet, elçisini yaka-
lamağa yeltendi; Hakkı gidermek
için boş şeyler ileri sürerek tartıştı-
lar, bu yüzden onları yakaladım;
(bak) azabım nasıl oldu!”
(Mü’min, 5)

Tevhid karşıtı unsurların,
Kur’ani gerçekleri bulandırma,
vahyi esasları asıl manaları
dışında manalandırmaya çalış-
maları, yalnızca geçmişle sınırlı
kalmamış, değişik isimler ve
yöntemler altında günümüze
kadar devam edegelmiştir.

Günümüzde Kur’an’ın
anlaşılmasını istemeyen unsur-
lar, çok değişik yöntemlerle
insanların Kur’an’ı anlamaları-
na engel olmakta, bu nedenle
de Kur’ani kavramları sürekli
olarak bulandırmaya, anlamla-
rını değiştirip çarpıtmaya çalış-
maktadırlar.
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Günümüz, Tevhid Karşı-
sında Batıl Ehlinin Çırpınışı
ve Saldırıları

Günümüzde, Kur’ani kav-
ramlar, ifade ettikleri asıl
manalarına uygun anlaşılmadı-
ğı için Kur’an’a iman edenler,
verilmek istenen mesajdan
uzak ve kopuk bir İslâmi anla-
yışa sahip olmaktadırlar. Bu
anlayış sonucunda iman ettik-
lerini zannedenler, Kur’ani
kavramların asıl anlamların-
dan uzak söz ve davranışlarını
ortaya koydukları için, iman
etmedikleri dönemle iman
ettiklerini iddia ettikleri dönem
arasında söz ve davranışların-
da pek fazla bir değişiklik
olmamış, şirk ve küfürlerini
devam ettirmişlerdir.

Yine birçok kimse, Kur’ani
kavramları net olarak anlama-
dığı için, Kur’an’a iman etme-
dikleri dönemde taşıdıkları
İslâmi bazı hassasiyetlerini,
Kur’an’a iman ettiklerini iddia
ettikleri dönemde kaybetmiş-
ler, yeni durumları önceki
dönemlerinden daha kötü
olmuş, iman ve hidayete ulaşa-
cakları yerde sapıklık ve dalalet
içerisine girmişlerdir.

Kur’ani mesajı, Samiri
soylu belamların, Hakkı batılla
bulamaları neticesinde, olması
gereken şekilde Tevhidi boyutu

ile öğrenemeyen, ancak kendi-
lerinin de Müslüman oldukla-
rını zanneden kimseler, Tevhi-
di esasları açık ve net olarak
ortaya koyan Müslümanlara
karşı, her türlü karalama, iftira
ve çeşitli yaftalamalarla saldır-
maktadırlar.

Batıl ehli kişiler, Tevhidi
esasları, net ve açık bir şekilde
ortaya koyan Müslümanlara
karşı, özellikle 1970’li yıllardan
itibaren –ki, o yıllara kadar
Tevhidi anlamda bir İslâmi
mücadele sözkonusu değildi-
tarihi süreçteki putperest müş-
rik atalarını aratmayacak bir
alçaklıkla saldırıda bulunmak-
ta, her dönemde Müslümanları
başka başka sıfatlarla karalaya-
rak saldırmaktadırlar.

Müslümanlar tarafından
Tevhid, şeriat, sistem, şirk,
tağut ve küfür kavramlarının,
Kur’an’dan hareketle ortaya
konulduğu 1970’li yıllarda,
dini yalnızca namaz, oruç ve
Kelime-i şehadetten ibaret
sanan, Kur’ani mesajı anlamak-
tan mahrum kimseler, Müslü-
manları, adeta uzaydan gelmiş
varlıklar olarak görüp acaip bir
tavırla karşılamışlar, konu ve
kavramı anlayamadıkları için
bazıları meraktan, bazıları ise
hakaret edip saldırmak için
değişik söylemlerde bulun-



muşlardır.
Batıl ehli, yıllara göre şu

soruları sormuş ya da karala-
malarda bulunmuşlardır.

- Tevhidi esaslara davet
eden Müslümanlara, “Sizler,
sapıksınız”, “Sizler mealcisi-
niz.”

- “Herkesi tekfir ediyorsu-
nuz, bir tek siz mi Müslümansı-
nız.”

- Kur’an’a yönelin denildi-
ğinde Müslümanlara, “Siz,
Sünneti inkâr ediyorsunuz,
sünnetsizsiniz.”

- Rasullerin, müşrik top-
lumları içerisindeki hayatını
bilmeyen gafiller, “Tağut diyor-
sunuz, ancak yaptığı asfaltta
yürüyorsunuz, bu ülkede yaşı-
yorsunuz.”

- Tağuta muhakeme olun-
maz denildiğinde, Kur’an’ı
anlamaktan mahrum zavallılar,
“Tağutun mahkemesine gidil-
mez diyorsunuz, ama elektrik
kullanıyorsunuz, tapu alıyor-
sunuz, üzerinde Atatürk resmi
olan para taşıyorsunuz.”

- “Otobüs biletlerinde tağu-
ta müracaat vardır, otobüslere
biniyorsunuz.”

- Kur’an, ölülere okunmaz,
yaşanır denildiğinde, Kur’an’ı
yalnızca ölülere ve anlamını
bilmeden sevap için okumak-

tan başka bir şey bilmeyenler,
“Siz, kim oluyorsunuz ki,
Kur’an’ı anlıyorsunuz, o kadar
hoca, âlim ve Diyanet var; onlar
bilmiyor da bir siz mi biliyorsu-
nuz.”

- Yalnız Kur’an’a davet
yapıldığında Müslümanlara,
sırasıyla, “Sizler, Haricisiniz,
herkesi tekfir ediyorsunuz.”

- Ölülere Kur’an okunmaz
denildiğinde, “Sizler, Vehhabi-
siniz.”

- Günümüz mezheplerinin,
birer din haline geldikleri söy-
lediğinde, İslâmi vahdetten
nasiplenmemiş, mezheplerini
din edinmiş kimseler, “Sizler,
mezhepsizsiniz,”

- İran Devriminden sonra,
emperyalizme ve yerli işbirlikçi
Şah’a vurulan şamarı alkışlan-
dığında, sünni sapıklar, “Sizler,
Humeynicisiniz.”

- Tağuti sistemin, helal
haram koyarak ilahlık tasladığı
söylendiğinde, “Şarap haram-
dır, diyorsunuz, ekmekte ve
peynirde de maya var, onlar da
haramdır.”

- Faizin haram olduğu, faiz-
le iştigal edenlerin, yüce
Allah’a ve Rasulüne savaş
açtıkları söylendiğinde, “Cebi-
nizde taşıdığınız para da ban-
kadan geliyor ve faizlidir”.
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Ve 1990’lı yıllardan sonra;
- Rasulullah (as)’ın Mekke

müşrik toplumu içerisindeki
durumunu bilmeyen, bilmek
istemeyen, Kur’an ve Sünnet-
ten habersiz gafiller,  “Tağutun
kimliğini taşıyorsunuz, tağu-
tun vatandaşısınız.”

- Bu ülkede İslâmi hüküm-
ler egemen olmalı denildiğin-
de, “Rejim düşmanları, bu
ülkeyi terk edin” “Bin Ladinci,
El Kaidecisiniz,”

Ve günümüzde,
- Emperyalizmin, İslâm

toprakları üzerinde akıtmış
olduğu yüzlerce ve hatta bin-
lerce masum insanın, kadın, ve
çocukların kanları dile getiril-
diğinde, emperyalizme karşı
tavır alındığında, Samiri soylu
belamların, Tevhidi esasları
gizlemeleri, tağuti sisteme des-
tek olmaları eleştirildiğinde,
“Sizler, IŞİDçisiniz.”

Batıl Ehli, Kendilerini
Müslüman Zanneden Cahil,
Müşrik, Münafık ve Fasıklar-
dır

Risalet tarihinde, hiçbir
müşrik, rasullerin ve Tevhid
erlerinin sosyal durumlarını
söz konusu yapmamış, onlarla
saldırmamıştır. Fir’avn’ın, Hz.
Musa (as)’a, kızgınlıkla, bir
zamanlar, kendi ekmeğini

yediğini söylemesi üzerine Hz.
Musa (as)’dan aldığı cevaptan
sonra bir daha o konuda başka
bir şey söylememiştir.

Hz. Muhammed (as), müş-
riklerle kıyasıya mücadele
ederken aynı zamanda onların
kurdukları panayırlara gidiyor,
orada Tevhidi esasları anlatı-
yor; dayak yiyiyor, kovuluyor-
du, ancak hiçbir şekilde müş-
rikler tarafından panayıra
gidip davet yapması kınanmı-
yor, bir müşrikten “Eman”
alması başına kakınç yapılmı-
yordu.

Samiri soylu belamların
perdelemeye çalıştıkları
Kur’ani gerçeklerden habersiz,
Tevhidi esaslara iman etmek-
ten mahrum günümüz batıl
ehli kâfir, müşrik, münafık,
fasık ve mürtedleri, Tevhidi
esasları duyduklarında hemen,
“Bak siz de şurada çalışıyorsu-
nuz, kimlik taşıyorsunuz, face-
book’ta bulunuyorsunuz” diye-
rek yarım yamalak akılları,
cahil kafaları ile Müslümanları,
karalamaya, kendilerinin ya da
iman edip tapındıkları Samiri
soylu belamların, küfür ve şirk-
lerini bu sözleri ile gizlemeye
ya da meşru göstermeye çalışı-
yorlar.

Kur’an’ın anlaşılmasını
istemeyen unsurların en tehli-



kelisi, hiç kuşkusuzdur ki,
Kur’an çalışmaları yaptıklarını
ileri sürüp Kur’ani kavramların
anlamlarını ve mesajını çarpı-
tan, Hakkı batılla bulayıp Tev-
hidi gerçekleri gizleyen, vakıf
ve dernek gibi şirk ve küfür
yuvalarında yuvalanan Samiri
soylu belamlardır. Bunlar, içeri-
sinde bulundukları şirk ve
küfürleri, insanlar tarafından
anlaşılmasın diye Kur’an’ı kılıf
olarak kullanmaktadırlar. Bu
belamlar, tağuti sistemin ve
şeytanın insanlara sağdan yak-
laşan temsilcileridirler.

Cehalet, gerçekten kötü bir
hastalık, tedavi edilemez bir
virüstür; hele hele bu cahiller,
cahil olduklarını bilmiyor ve
bu cehaletleri ile iyi olduklarını
da düşünüyorlarsa işte o
zaman bu cehalet illeti onları,
Müslümanlara karşı iyice küs-
tahlaştırıp saldırganlaştırıyor.

Tevhidi mücadele devam
ettiği sürece elbette bu karala-
malar, iftira ve saldırılar devam
edecektir. Bu, sünnetullahtır ve
Sünnetullahta hiçbir değişiklik
yoktur, olmayacaktır da!

Bu bir Tevhid şirk, Hak
batıl mücadelesidir; günümüz
batıl ehli kâfir ve müşrikleri,
münafık ve fasıkları, tarihsel
atalarından daha aşağılık olsa-
lar da, Müslümanlar, Tevhidi

mücadeleyi, Risalet tarihinde
yapıldığı şekli ile sürdürecek-
lerdir. Bu, ilahi bir metotdur ve
bu metoda uymak her Müslü-
manın birinci görevidir.

Tevhidi yolda ortaya konu-
lan çalışmalar, Rabb’imizin
lütuf ve yardımı ile emrolun-
duğu ölçüler içerisinde inşaAl-
lah sonuna kadar devam ede-
cek, İslâm karşıtı güçlerin sal-
dırıları, bid’at ve hurafecilerin
saptırmaları, Samiri soylu
belamların Hakkı batılla karış-
tırma faaliyetleri ve nihayet
zorba tağuti sistemin baskı,
zulüm ve işkenceleri inşaAllah
Müslümanları, Hak yolların-
dan döndüremeyecek, asıl
gayelerinden saptırmayacak ve
Tevhidi çalışmalarını durdura-
mayacaktır.

Yüce Allah (cc), Müslüman-
lara, kendilerine yapılan saldı-
rılar karşısında üzülmemeleri-
ni, emrolundukları gibi Tevhidi
mesajı apaçık bir şekilde ortaya
koymalarını istemiş, batıl ehli
kâfir ve müşrikleri de uyarmış-
tır.

“Onlar ki, Kur'an'ı bölük
bölük ettiler, senin Rabbin hakkı
için biz onların hepsine yaptıkları
şeylerden mutlaka soracağız; sen
emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve
müşriklere aldırma, o alay edenlere
karşı biz sana yeteriz. O, Allah ile
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beraber başka ilah edinenler,
yakında bileceklerdir!

Andolsun onların söyledikle-
rine senin göğsünün daraldığını
biliyoruz, sen Rabb’ini hamd ile
tesbih et ve secde edenlerden ol ve
sana yakin gelinceye kadar Rabbi-
ne kulluk et.!” (Hicr, 91-99)

Bu Hak batıl savaşında,
sonuç ve zafer, her halükârda
elbette Rab’lerine şirk koşma-
dan iman eden ve Tevhidi
mücadeleyi ortaya koyanların-
dır.

“Kim Allah'ı, Rasulünü ve
mü'minleri dost tutarsa (bilsin ki)
galib gelecek olanlar, yalnız
Allah'ın taraftarlarıdır.” (Maide,
56)
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nsan, yaşadığı süreç
içerisinde Rabb’i tara-
fından sürekli olarak

imtihan edilmekte, iman iddia-
sındaki samimiyeti denenmek-
tedir. Bu nedenle insan, yaşadı-
ğı hayatta, karşılaştığı olay ve
olgulara karşı verdiği tepkiye
göre Rabb’i tarafından değer-
lendirilmekte, ona göre iman
ya da küfür içerisinde olduğu
ortaya çıkmaktadır.

İnsanlar, her dönemde
değişik şekillerde denenmiş,
iman ve teslimiyetleri, küfür ve
isyanları açığa çıkartılmıştır. Bu
denenme, kimi zaman en zorba
diktatörlere karşı Hakkı ortaya
koymakla, kimi zaman maddi
sıkıntılara uğramakla, kimi
zaman mal, eş ve çocuklarla
olmuştur.

“Andolsun, sizi korku, açlık,
mallardan, canlardan ve ürünler-
den eksiltmek gibi şeylerle deneriz;
sabredenleri müjdele!” (Bakara,
155)

Günümüzde insanların,
iman ve küfür arasındaki ter-
cihlerinin açığa çıkması, demo-
kratik seçimlerle olmaktadır.

Kişilerin, seçimlerde takınacak-
ları tavra göre iman ya da
küfür üzerinde bulundukları
anlaşılacaktır.

Yüce Allah (cc) iman etme-
nin ilk ve en önemli şartının,
tağutun reddedilmesi olduğu-
nu, tağut reddedilmeden Ken-
disine, Kur'an’a ve Tevhidi
esaslara iman etmenin müm-
kün olmadığını bildirmiştir. Bu
nedenle yüce Allah (cc), her
millete rasuller göndererek
tağuttan kaçınmalarını istemiş-
tir.

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

İnsanlık tarihi boyunca, her
dönemde yaşayan insanlara
tağuttan kaçınmaları, tağutu
reddetmeleri ve yüce Allah’a
iman edip kulluk yapmaları
için elçiler gönderilmiştir.
Çünkü tağut, yüce Allah’a
iman etmenin ve O’na kulluk

İman i le  Küf rün Yol  Ayr ımındaİman i le  Küf rün Yol  Ayr ımında
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yapmanın önündeki en büyük
engeldir. Bu engel aşılmadan
yüce Allah’ın belirttiği gibi
sapasağlam bir şekilde Tevhid
kulpuna yapışıp iman etmek ve
O’na kulluk yapmak mümkün
değildir.

Tağutu reddedenlerin hida-
yete ulaştığını, tağutu tanıyanla-
rın ise, sapıklık içerisinde kal-
dıklarını bildiren yüce Allah
(cc), tağutun kesin bir şekilde
reddedilmesini, iman etmek için
ilk şart olarak ileri sürmüştür.

“Dinde zorlama yoktur, Doğ-
ruluk, sapıklıktan seçilip belli
olmuştur; kim tağutu inkâr edip
Allah'a inanırsa, muhakkak ki o,
kopmayan, sağlam bir kulpa yapış-
mıştır. Allah işitendir, bilendir.”
(Bakara, 256)

Yüce Allah’ın, beşeri tağuti
sistemlerin reddedilmesini,
iman etmenin ilk şartı olarak
istemesinin ve bu sistemlerin
üzerinde bu denli önemle dur-
masının nedeni, tağuti sistem-
lerin, yüce Allah’ın düşmanı
olmaları, insanları, Rab’lerine
kulluk etmekten alıkoyup ken-
dilerine itaat ettirerek kulluk
yapmalarını istemeleridir.

Demokratik Seçimler
Neden İman ile Küfür, Tevhid
ile Şirk Arasında Ayırdedicidir!

Demokratik seçimlerin,
neden iman ile küfür, Tevhid

ile şirk arasında ayırdedici
olduğu seçime anlam veren
söz, fiil ve kurallardan anlaşıl-
maktadır. Nedir demokratik
seçimler, neden iman ile küfür
arasında bu denli ayırdedici bir
rol oynamaktadır! Bunların net
olarak anlaşılabilmesi için
İslâm ile demokrasinin karşı-
lıklı olarak ele alınması, ne
olduğunun bilinmesi gerekir.

İslâm ve Demokratik
Tağuti Sistemler Arasındaki
Farklar

Sistem Olarak İslâm ve
Demokrasi

İslâm da, Demokrasi de,
insan hayatı üzerine hükümler
koyan iki sistemdir. İslâm’da
hüküm koyucu yalnızca yüce
Allah’tır, Demokratik sistem-
lerde hüküm koyucu meclisler-
dir. Hüküm koymak, ilah
olmanın gereğidir. Bu nedenle
Müslümanlar, “La ilahe İllal-
lah” Kelime-i Tevhidin gere-
ğince tek ilah olarak yüce
Allah’ı kabul ederler.

Demokrasilerde hükmü
meclisler koyar, bu sistemi
kabul edenler, kanun koyucu
olan meclisleri ilah edinmişler-
dir. Bunların, sözel olarak “La
ilahe illallah” Kelime-i Tevhidi-
ni söylemeleri, yüce Allah’a
iman ettikleri anlamına gel-
mez. Bunlar, Allah’tan başka
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ilahlar edinmişler, şirke ve
küfre girmiş, müşrik olmuşlar-
dır. İşte Hz. Yusuf (as)’ın,
Allah’ın dışında ilahlar edinen
arkadaşlarına söylediği bu
konudaki sözleri!

“Ey benim zindan arkadaşla-
rım, çeşitli ilahlar mı iyi, yoksa her
şeyi kahredici tek Allah mı? Siz,
O'nu bırakıp ancak sizin ve atala-
rınızın taktığı birtakım isimlere
uyuyorsunuz; Allah onlar hakkın-
da hiçbir delil indirmemiştir,
hüküm, yalnız Allah’ındır. O, yal-
nız kendisine tapmanızı buyur-
muştur, işte doğru din budur, ama
insanların çoğu bilmezler."
(Yusuf, 40)

Bu ayette de açıklandığı
üzere, Allah’tan başkalarının
hükmünü kabul edenler, hük-
münü kabul ettikleri kişileri
ilah edinmiş, onların dinine
uymuş, şirke düşmüşlerdir.

Hâkimiyet Bazında İslâm
ve Demokrasi

İslâm, hâkimiyetin, kayıtsız
şartsız yüce Allah’ta olduğunu
bildiren, insanların, yeryüzün-
deki hayatlarının her safhasına
kurallar koyan bir inanç, bir
hayat nizamıdır. İslâm’da,
belirleyici kurallar, Kur’ani
hükümlerdir, uygulama en
güzel örnek olan Rasulullah
(as)’ın Sünnetidir.

Demokrasi, hâkimiyetin

kayıtsız şartsız millette olduğu-
nu iddia edilen bir sistemdir;
bu sistemde, halk adına seçilen
vekiller, çıkardıkları yasalarla
insanları idare etmektedirler.
Demokratik sistemi kabul
edenler, sözel olarak ister ifade
etsinler, isterse etmesinler, yüce
Allah’ın hüküm koyucu oldu-
ğunu inkâr etmişler, demokra-
tik sistemi din, kanun koyucu-
larını ilah olarak benimsemiş-
lerdir.

Yüce Allah (cc), hüküm
koymuş, iman edenlerin bu
hükümlere kesin olarak tabi
olmalarını istemiş, insanların
koydukları hükümlere uymayı,
hatta bir kısmını bile kabul
etmeyi yasaklamış, beşeri
hükümleri kabul edenlerin,
felakete uğrayacaklarını bildir-
miştir.

“Aralarında Allah’ın indirdi-
ğiyle hükmet, onların keyiflerine
uyma ve onların, Allah’ın indirdi-
ği şeylerin bir kısmından seni
şaşırtmalarından sakın! Eğer
dönerlerse bil ki Allah, bazı
günahları yüzünden onları felâke-
te uğratmak istiyordur, zaten
insanlardan çoğu, fasıktırlar.”

“Yoksa cahiliye hükmünü mü
arıyorlar! İyi bilen bir toplum için
Allah'tan daha güzel hüküm veren
kim olabilir!” (Maide, 49-50)

Yüce Allah’tan başka
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hüküm koyucu kabul etmek,
cahiliyedir, yüce Allah’ı ve
hükümlerini inkâr edip küfür
ve şirke düşmektir.

Din Olarak İslâm ve
Demokrasi

İnsanların, dünya hayatla-
rındaki yaşamlarını düzenle-
yen kuralların tümüne birden
din denilir. İslâm dininin kural-
larını yüce Allah (cc) koyar,
beşeri dinlerin/sistemlerin
kurallarını meclisler koyar.
Müslümanlar, her konu ve
durumda, iman ettikleri ve
yüce Allah (cc) yanında mak-
bul olan İslâm’a uyarlar, hayat-
larını ona göre düzenlerler ve
ona göre yaşarlar.

“Sen yüzünü, Allah’ı bileyici
olarak doğru dine çevir, Allah’ın
yaratma yasasına ki, insanları ona
göre yaratmıştır. Allah’ın yarat-
ması değiştirilemez, işte doğru din
odur, fakat insanların çoğu bil-
mezler.” (Rum, 30)

“O, Rasulunü, hidayetle ve
hak dinle gönderdi ki müşrikler
hoşlanmasa da onu, bütün
din(ler)in üstüne çıkarsın.”
(Tevbe, 33)

Yüce Allah (cc), İslâm’a
uyulmasını iman edenlerden
istemiş, insanların koydukları
kurallardan oluşan ve çoğunlu-
ğun yönetimi olarak ifade edi-
len Demokratik sistemlerden

kaçınmalarını, demokratik
dine uyanların sapık zalimler
olduklarını bildirmiştir.

“Yeryüzünde bulunanların
çoğuna uysan, seni Allah’ın
yolundan saptırırlar, onlar sadece
zannediyorlar ve onlar sadece saç-
malıyorlar.” (En’am, 116)

“Yoksa onların, kendilerine
Allah’ın izin vermediği dini koyan
ortaklar mı var! Eğer karar olma-
saydı derhal aralarında hüküm
verilirdi; şüphesiz zalimler için acı
bir azap vardır.” (Şura, 21)

Demokratik sistemleri
benimseyenler, onu savunup
oy verenler, onun mücadelesini
yapanlar, demokratik dine tabi
olmuş, İslâm dininden çıkmış,
fasık olmuş ebedi azabı hak
etmişlerdir.

Hükümler Bazında İslâm
ve Demokrasi

İnsanların hayatlarını
düzenleyen her sistemin, top-
lumu biçimlendiren kendine
özgü kuralları, toplumun uya-
cakları hükümleri vardır. Bu
durum, İslâm ve demokrasi
için de böyledir. Konulan
hükümlere bakıldığında İslâm
ile demokrasinin, birbirlerine
zıt, birbirlerine düşman iki sis-
tem olduğu görülmektedir.

İslâm, hâkimiyetin, ege-
menliğin, yalnızca yüce
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Allah’ın olduğunu bildirirken
Demokratik sistem, hâkimiye-
tin, kayıtsız şartsız millette
olduğunu iddia eder. Bu ise,
apaçık bir şekilde yüce Allah’ın
hükümlerini reddetme, tanı-
mamadır. Bu nedenle Demo-
kratik sistemi benimseyenler
de apaçık bir şekilde yüce
Allah’ın hükmünü inkâr etmiş-
lerdir.

“Allah, hüküm verenlerin en
iyi hüküm vereni değil midir?”
(Tin, 8)

Tarihi süreçte hemen tüm
insanlar, yüce Allah’ı tanıdıkla-
rı halde, O’nun hükümlerini
terk etmeleri nedeniyle küfre
ve şirke düşmüşler, azgınlaşa-
rak sapmışlardır. Bu durum,
günümüzde de aynı şekilde
devam etmektedir. Demokratik
kuralları kabul edenler, yüce
Allah’ın hükmünü reddetmiş-
lerdir.

Putperestlik Şirk ve
Küfürdür

Tevhid şirk mücadelesinin
dayandığı temel esas, hiç kuş-
kusuzdur ki, yüce Allah’ı Tek
ilah olarak kabul eden Müslü-
manlar ile putlar edinip
Allah’tan başkalarını ilah edi-
nen kimseler arasındaki müca-
deledir. Yüce Allah (cc), Müslü-
manları putlara tapınmaktan
ve putperestlere itaat etmekten

sakındırmıştır.
Hemen bütün kavimlerde

var olan putperestlik, gönderi-
len Risalet önderleri tarafından
kınanmış, puta tapanların
sapık ve müşrik oldukları belir-
tilmiştir.

“İbrahim, babası Azer’e
demişti ki: ‘Sen putları ilahlar mı
ediniyorsun! Doğrusu ben seni ve
kavmini açık bir sapıklık içinde
görüyorum." (En’am, 74)

Hz. İbrahim (as), putlara
tapan babasının ve kavminin
apaçık bir sapıklık içerisinde
bulunduğunu, kendisinin ve
arkadaşlarının putlardan ve
puta tapan putperestlerden
uzak olduklarını açıklamış,
yüce Allah (cc) da onun bu
onurlu kıyamını, putları ve
putperest sistemleri reddeden
Müslümanlar için en güzel
örnek olarak vermiştir.

“İbrahim’de ve onunla beraber
bulunanlarda sizin için güzel bir
örnek vardır; onlar kavimlerine
‘Biz sizden ve sizin Allah'tan
başka taptıklarınızdan uzağız, sizi
tanımıyoruz, siz, bir tek Allah'a
inanıncaya kadar sizinle bizim
aramızda sürekli bir düşmanlık ve
nefret belirmiştir’ demişlerdi…”
(Mümtehine, 4)

Hz. Süleyman (as), puta
tapan bir kavme mektup gön-
dermiş ve derhal Müslüman
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olmalarını istemiş, aksi halde
gelip kendilerini darmadağın
edeceğini bildirmiştir.

Hz. Musa (as), buzağıyı put
edinen İsrail oğullarını şiddetle
uyarmış, onlara karşı çıkmadı-
ğını düşündüğü kardeşi Hz.
Harun (as)’ı hırpalamıştır.

İslâm, puta tapmanın şirk
ve küfür olduğunu bildirmiş,
putların pis olduklarını belirte-
rek onlardan kaçınılmasını iste-
miştir.

“İşte öyle, kim Allah’ın yasak-
larına saygı gösterirse, o, Rabbi-
nin yanında kendisi için iyidir;
size okunanlar dışındaki hayvan-
lar sizin için helâl kılınmıştır, artık
o pis putlardan ve yalan sözden
kaçının.” (Hac, 30)

Hz. Muhammed (as), Tev-
hidi esasları ortaya koyarken
öncelikle putperestliğin kötü-
lüklerini anlatmış, Mekke’yi
fethettiği anda ilk iş olarak put-
ları yıktırmıştır.

Demokratik sistem, putpe-
restliği esas olarak kabul etmiş,
puta tapmayı teşvik etmiş, ilk-
okuldan başlayarak küçücük
çocukları putperest yetiştirmek
için çalışmış, sistemin yönetici-
leri, her vesile ile putları kutsa-
mış, halkı da buna teşvik etmiş-
lerdir.

Kur’ani bütün bu gerçekle-
re rağmen günümüzde putlar

kutsanmakta, puta tapanların,
Samiri soylu belamlar tarafın-
dan Müslüman oldukları iddia
edilmekte ve bu belamlar, halk
yığınlarını, putperestlere des-
tek vermeleri için kandırmak-
tadırlar.

Helal Haram Koyma
Ancak Allah’a Aittir

İslâm, helal, haram koyma
hakkının yalnızca yüce Allah’a
ait olduğunu bildirirken,
demokratik sistemlerde helal
haram koyma devlete verilmiş-
tir. İşte iki sistemin durumu!

İslâm, faizi yasaklar ve faiz-
cilik yapanların, Allah’a ve
Rasulü’ne savaş açmış günah-
kâr kâfirler olduklarını ve ebe-
diyen cehennemde kalacakları-
nı bildirmiştir. Demokratik sis-
tem ise, yüce Allah’ın hükmü-
nü tanımayarak ekonomisini
faiz üzerine oturtmuş, insanla-
rın, faize bulaşmaları için her
yolu kolaylaştırmış, krediler
vererek faizciliği teşvik etmiş-
tir.

“Faiz yiyenler, ancak şeytanın
dokunup çarptığı kimsenin kalktı-
ğı gibi kalkarlar, bu, onların: ‘Alış-
veriş de faiz gibidir’ demelerinden
dolayıdır; oysa Allah, alış-verişi
helâl, faizi haram kılmıştır. Kime
Rabi’nden bir öğüt gelir de vazge-
çerse, geçmişte olan kendisinindir
ve işi de Allah'a kalmıştır, kim tek-
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rar dönerse onlar ateş halkıdır,
orada ebedi kalacaklardır. Allah,
faizi mahveder, sadakaları artırır,
Allah, hiçbir günahkâr kâfiri sev-
mez.” (Bakara, 275-276)

“Ey iman edenler, Allah'tan
korkun, eğer inanıyorsanız faizden
geri kalan kısmı bırakın eğer böyle
yapmazsanız, Allah ve Rasulü’yle
savaşa girdiğinizi bilin, tevbe eder-
seniz, ana malınız sizindir, ne hak-
sızlık edersiniz, ne de haksızlığa
uğratılırsınız.” (Bakara, 278-279)

İslâm, zinayı yasaklamış,
zina edenlerin müşrikler gibi
olduklarını ve cezalandırılmala-
rını bildirmiştir. Demokratik sis-
temler, yüce Allah’ın bu hükmü-
nü de tanımayarak zina müesse-
selerini açmış, bar, pavyon ve
genelevlerinde kadınların onu-
runu ayaklar altına alarak onla-
rı, bir mal gibi erkeklere pazarla-
mış, gazete ve dergilerde kadın-
ların çıplak fotoğraflarını basa-
rak teşhir etmiş, dizi ve filmlerle
zinayı teşvik etmiştir.

“Zina eden kadın ve zina eden
erkeğin her birine yüz değnek
vurun; Allah'a ve ahiret gününe
inananlar iseniz Allah’ın cezasını
uygulamada sizi, onlara karşı
acıma duygusu tutmasın,
Mü'minlerden bir grup da onlara
yapılan azaba şahit olsun.

Zina eden erkek, zina eden
veya müşrik kadından başkasıyla

evlenmez; zina eden kadın da zina
eden veya müşrik erkekten başka-
sıyla evlenmez. Böyleleriyle evlen-
mek Mü’minlere haram kılınmış-
tır.” (Nur, 2-3)

İslâm, kumarı, içkiyi, şeyta-
nın pisliği olarak belirtmiş,
bunlara yaklaşılmamasını
emretmiştir. Demokratik sis-
temler ise, kurdukları tekel ve
spor bakanlıkları ile bu pislik-
leri bizzat üretmiş ve alenen
halkın bu pislikleri yemelerini
teşvik etmiş, televizyon ve
gazetelerde bu pisliklerin rek-
lamlarını yaptırarak cazip hale
getirmiştir.

“Ey iman edenler, şarap,
kumar, dikili taşlar (putlar), şans
okları şeytan işi birer pisliktir,
bunlardan kaçının ki kurtuluşa
eresiniz.” (Maide, 90)

Safınızı Seçme Zamanı 
Bugün Türkiye'de var olan

mücadele, açık ve gizli olarak
iman ve küfür, Tevhid ve şirk,
İslâm ve demokratik sistem
mücadelesidir.

Belirtildiği üzere, demokra-
tik küfür sistemi, bütün kurum
ve kuruluşları, basın yayın
organları ve ekonomik gücü ile
yüce Allah’a, O’nun dinine
karşı savaş başlatmıştır.

Ey insanlar,
Bu iman ve küfür, Tevhid

ve şirk savaşında safınızı iyi
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belirleyin, son pişmanlık size
hiçbir şekilde fayda getirmeye-
cektir.

Yüce Allah (cc) sizleri, Tev-
hidi esasları hâkim kılmaya,
insanları, demokratik sistemin
küfür ve şirk karanlıklarından
imanın aydınlığına, beşeri sis-
temin bataklığından İslâm
dininin tertemiz sistemine
çağırmaktadır.

Tevhidi esaslar, aydınlığa
çağırmakta, esarete, zulüm,
baskı ve şiddete son vermeyi
taahhüt etmekte, sevgiyi barışı,
kardeşliği huzur ve güvenliği
getirmekte, beşerin eksik ve kıt
düşüncesiyle kıyaslanamaya-
cak derecede sonsuzluğu ifade
etmektedir.

Demokrasiyi din edinen
müşrik İslâmcılar, kâfir demo-
kratlar, bir çıkar uğruna tağuti
sisteme kulluk eden vakıfçı,
dernekçi, partici Samiri soylu
belamlar, arkalarında sürükle-
dikleri cahil yığınlarla beraber
insanları, iman ve hidayet
aydınlığından demokratik
dinin şirk ve küfür karanlıkları-
na, her türlü seviyesiz metotla-
rı kullanarak çağırmaktadırlar.

Beşeri düşünce ve ideoloji-
ler, karanlığı ifade eder, insanlı-
ğa zulüm ve adaletsizlik getirir,
insanlığı cehalete, esarete, kar-
gaşa ve huzursuzluğa, adalet-

sizliğe, şiddet ve teröre sürük-
ler. İslâm, aydınlığı, beşeri
düzenler ise karanlığı ifade
etmektedir.

“Allah, iman edenlerin dostu-
dur, onları karanlıklardan aydınlı-
ğa çıkarır; kâfirlerin dostları da
tağuttur, (o da) onları aydınlıktan
karanlıklara çıkarır. Onlar, ateş
halkıdır, orada ebedi kalacaklar-
dır.” (Bakara, 257)

Tağuti Demokratik sistem,
kendisine iman eden, kendisini
destekleyen müşrik ve kâfirleri,
çeşitli bahanelerle, yalan vaat-
lerle sürekli olarak kandırarak
onları, dünya hayatında kısır
bir döngü içerisinde dolandırıp
karanlıklara, ahirette ise yüce
Allah’ın azabına ve sürekli
kalacakları cehenneme sürük-
ler.

Ey insanlar!
Günümüzde, demokratik

sistemler, A’dan Z’ye kadar
hemen her alanda yüce Allah’a
açık bir şekilde savaş açmıştır.
Hangi tarafta yer alacağınızı
çok iyi belirleyin, sonra son piş-
manlık fayda vermeyecektir.

Rabb’iniz yüce Allah (cc),
Demokratik tağuti sistemi red-
detmenizi ve Kendisine iman
etmenizi istiyor; Rabb’inizin
emrine uyun, aksi halde tağu-
tun safında Rabb’inize karşı
savaşa gireceğinizi bilin.

GÜNDEM
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Demokratik küfür sistemi,
yüce Allah’a ve O’nun dinine
karşı başlattığı bu savaşta sizle-
ri, seçimde oy vermeniz için
çeşitli yalanlarla kandırarak
kendi tarafına çekerek
Rabb’inize karşı savaşmanızı
istiyor. Bu konuda yüce Allah
(cc) sizleri açıkça uyarıyor,
Rabb’inizin uyarısına kulak
verin ve safınızı ona göre seçin.

“İman edenler Allah yolunda
savaşırlar, inkâr edenler de tağut
yolunda savaşırlar, O halde şeyta-
nın dostlarıyla savaşın, çünkü
şeytanın hilesi zayıftır:” (Nisa,
76)

Bu iman ve küfür savaşında
yerinizi iyi belirleyin, bu
nedenle tağutun sizi davet etti-
ği bu savaşta onun safında yer
almayınız. Bu seçimde, bir
imtihanla karşı karşıyasınız, ya
demokratik dini ve onun mez-
hepleri olan tüm partileri red-
dedip yüce Allah'a iman eder
kurtuluşu ve Rabb'inizin rızası-
nı kazanırsınız ya da demokra-
tik dini seçersiniz ki, bu
durumda İslâm'ı reddetmiş
olacaksınız ve o zaman
Rabb'inizin gazabını ve ebedi
azabını kazanırsınız.

Tağuta İtaat Edenlerin Sıfatları
Yüce Allah’ın reddedilme-

sini emrettiği tağutu reddetme-
yen kimseler, imanlarına şirk

bulaştırmış, Rab’lerine isyan
etmişlerdir. Bu nedenle yüce
Allah (cc), bu kimselerin duru-
munun ne olduğunu şöyle
belirtiyor.

“De ki: ‘Allah katında yeri
bundan daha kötü olanı size söyle-
yeyim mi? Allah kime lanet ve
gazap etmiş, kimlerden maymun-
lar, domuzlar ve tağuta itaat eden-
ler yapmışsa, işte onların yeri daha
kötüdür ve onlar düz yoldan daha
çok sapmışlardır.” (Maide, 60)

Tağuta itaat eden, tağuti
beşeri sisteme oy verip destek
olan, bu sistemin partilerinin
propagandasını yapan, bunları
benimseyen kimselere yüce
Allah (cc) lanet ve gazap etmiş,
bunları maymunlar ve domuz-
lar durumuna düşürmüştür.
Bu kimselerin yeri çok kötü ve
bunlar sapık kimselerdir.

Demokratik sisteme itaat
edenlerin, yerlerinin yüce
Allah (cc) katında çok kötü
olmasının, bu kimselerin, may-
munlar ve domuzlar sınıfına
dâhil edilmelerinin nedeni,
Nisa, 76. ayetinde belirtildiği
üzere, yüce Allah’a savaş açan,
O’nun indirdiği hükümleri
bırakıp insanlar üzerine
hüküm koyan ve ilahlık tasla-
yan tağutu desteklemeleri ve
onun yanında yer almalarıdır.

Yüce Allah’ın, tağuta itaat
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edenleri, maymun ve domuzlar
seviyesinde ve sıfatında tanım-
laması yanında onların,
Kur’an’da başka sıfatlarının da
olduğu açıklanmaktadır. Bu
sıfatlar, kişilerin amellerine
göre şu şekilde belirtilmekte-
dir. Tağuti sistemi onaylamak
için sandık başına gitmeniz
durumunda durumunuz ve
sıfatlarınız şunlardır.

Hâkimiyetin millete ait
olduğunu iddia edip oy ver-
mek, yüce Allah'ın hüküm koy-
masını inkâr etmek olduğun-
dan küfürdür; bu küfrü işle-
yenler de kâfirdirler.

Yüce Allah’ın yanında
başka hüküm koyucuları kabul
etmek, O’na, hükümde eş koş-
mak, hüküm koyucuları ilah
edinmektir ki bu,  açık bir şekil-
de şirke düşüp müşrik olmak-
tır. 

Tağuti demokratik sistemi
kabul etmek, İslâmi esasları
bırakıp beşeri tağuti sistemi din
edinmektir ki bunu yapanlar,
İslâm'dan çıkıp mürtet olmuş-
lardır.

İslâmi esasları ikinci plana
atıp demokratik küfür kuralla-
rını önemseyerek onlara
uymak fısktır, böyle yapanlar
fasıktırlar.

İslâm'ın yıktığı putlara
tapanlara destek verip putpe-

restliği yeniden yaşatarak Tev-
hidi esasların yerine şirki
ikame etmek zulümdür ve
bunu yapanlar zalimlerdir.

Bütün bunlara rağmen hâlâ
utanmadan Müslüman olun-
duğunu iddia edip namazda
yüce Allah’a, seçimde tağuta
yönelen kimse, ikiyüzlü bir
münafıktır.

Demokratik tağuti sistemin
serbest bıraktığı faiz, zina,
kumar, içki ve her türlü ahlak-
sızlığa destek vermek, tağuti
sistemin yöneticisi olan putpe-
rest müşrik kâfirlerle bir olup
yüce Allah'a, O’nun dinine
karşı savaşmaktır ki bu, yüce
Allah’a ve Müslümanlara düş-
man olmaktır.

Sayılan bütün bu durumla-
ra düşenler, kendi elleriyle
cehennemi hak etmiş, orada
ebedi kalmak için çalışmışlar-
dır. Ancak yüce Allah (cc), rah-
meti gereği onları tağuttan
kaçınmaları halinde müjdele-
mektedir.

Yüce Allah (cc), tağutu yani
beşeri demokratik sistemi, bu
küfür sisteminin meclislerini ve
yöneticilerini reddedip kendi-
sine iman eden Müslümanların
dostudur. Müslümanları, tağu-
ti sistemin şirk ve küfür karan-
lıklarından İslâm’ın nurlu
aydınlık yoluna çağırmakta,
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onları dünya ve ahirette mükâ-
fatlandıracağını bildirmektedir.

“Tağuta itaat etmekten kaçı-
nan ve Allah'a yönelenlere müjde
var, müjdele kullarımı!” (Zümer,
17)

KARAR SİZİN!
Söylediklerimiz, hiçbir

şekilde kendi duygularımız
değil, Rabb’imizin indirdiği
Kur’an’dandır. Şüpheniz varsa
ve yüce Allah’a gerçekten inan-
dığınızı iddia ediyorsanız, açın
Kur'an'ı okuyun gerçekleri
kendi gözlerinizle görün!

Yapılması gereken çok açık
ve nettir; demokratik seçimle-
rin, iman ile küfür, Tevhid ile
şirk arasında bir seçim olduğu
bilinci ile hareket edilmeli, san-
dık başına gidilmemeli, seçime
iştirak edilmemelidir.

Tevhidi esaslara İman edip
Müslüman olanlar, Allah'ın
hükümlerine uyarak ve HAKİ-
MİYET YALNIZCA
ALLAH’INDIR diyerek seçime
katılmazlar, boykot ederler.

Bu seçim, iman ile küfür
arasında bir ayrışmadır ve bu
seçimde saflar belirlenecektir!
Bu nedenle Demokratik dine
iman eden cümle müşrik,
münafık, kâfir, fasık, mürtet ve
putperestler, HAKİMİYET
MİLLETİNDİR deyip Allah’a eş

koşarak sandık başına giderler,
ilahlarını seçerler.

Cümle küfür cephesi,
Allah'ın hükümlerini çiğneyen,
haramları helal kılan tağuti sis-
teme ve küfrüne destek olmak,
tağuti sistemin yüce Allah’a ve
İslâmi esaslara karşı başlattığı
savaşta tağutun cephesinde yer
almak için sandık başına gider-
ler.

Ey demokratik sisteme oy
verenler, sizin Rabb'iniz yalnız-
ca yüce Allah'tır, tağuti sistemi
benimseyerek Rabb'inize eş
koşmayın, yaptığınız salih
amellerini boşa çıkarmayın,
kendi elinizle kendinizi ebedi
cehennem azabına atmayın.

Demokratik sisteme oy ver-
mekle Rabb'inize hükmünde eş
koşuyorsunuz, hüküm yalnızca
yüce Allah'a aittir. O'ndan baş-
kasının hükmünü benimseye-
rek küfür ve şirke düşüp yüce
Allah'a isyan etmeyin.

İlahınız tek bir ilahtır,
O'ndan başka edindiğiniz ilah-
lar, sizi ebedi azaba sürüklü-
yorlar, tağuti sistemi ve partile-
rini destekleyerek kendinizi o
ebedi azaba atmayın!

Rabb’inizin gönderdiği
Kur’an’ı, Risalet önderlerinin
ve Rabb’inizin en güzel örnek
olarak alınmasını emrettiği
Rasulullah (as)’ın Tevhidi
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mücadelelerini okuyun ve yeri-
nizin neresi olması gerektiğini
ve şu andaki durumunuzun ne
olduğunu kendiniz görün!

Ey Tağutu Destekleyenler
Ey putların önünde ibadete

duran kişilere oy verip destek
olan kimseler, ey demokratik
tağuti sistemin şirk ve küfür
yuvaları olan parti, dernek ve
vakıflarda insanları din adına
istismar eden, Hakkı batılla
bulayıp gerçekleri gizleyen
Samiri soylu belamlar, gelin
Rabb’inize yönelip tevbe edin,
nefsinizi ebedi azaptan kurta-
rın.

“Kim tağutu reddedip Allah'a
iman ederse, muhakkak ki o, kop-
mayan, sağlam bir kulpa yapış-
mıştır” hükmüne uyarak tağu-
tu, tağuti sistemleri, tağut olan
zorbalığı reddedip kopmayan,
sapasağlam Tevhid kulpuna
yapışın; kurtuluşunuz bunda-
dır.

Tağuti sistemin şirk yuvala-
rı olan parti, dernek ve vakıf-
larda yuvalanan, üniversiteler-
de tağutun verdiği unvanları
alan siz ey Samiri soylu belam-
lar, siz bu ayetleri okuyup, dil-
lerinizi eğip bükerek, Hakkı
batıla bulayarak tefsir ediyor-
sunuz. Bu nedenle siz de çok
iyi biliyorsunuz ki, tağutu red-
detmediğiniz sürece yüce

Allah’a iman etmiş olamazsı-
nız. Gelin hem kendinizi, hem
de arkanızda sürüklediğiniz ve
şirke bulaştırdığınız insanları
yüce Allah’ın azabından kur-
tarmak için tağuti zorbalığı
reddedip Allah’a yönelerek
iman edin.

Ey demokratik zorbalığın
partilerine oy veren insanlar,
verdiğiniz her oyla tağuta iman
ve bağlılığınızı tazeliyorsunuz,
ancak aynı zamanda verdiğiniz
her oyla yüce Allah’a karşı
tağutun safında savaşıyorsu-
nuz. Gelin, tağutu reddederek
Rabb’inize yönelip tevbe ve
iman edin; umulur ki Rabb’iniz
yüce Allah (cc) sizi bağışlar.
Aksi halde desteklediğiniz
tağuti sistemin cumhurbaşkanı
ve başbakanı yaptığınız kişi ve
kişilerle ebediyen cehennemde
azap göreceksiniz.

Ey insanlar,
Allah’ın hükmünü bırakıp

hüküm koyan tağuti sisteme oy
vermek, sisteme biat etmek ve
hâkimiyet hakkını bu zorba sis-
teme vermektir. Bu ise, şirk ve
küfürdür; bilin ki, yüce Allah
(cc) hükmün kendisinde oldu-
ğunu bildiriyor.

Ey insanlar, yüce Allah (cc),
hüküm verenlerin en hayırlısı
ve en iyisidir; neden hükümde
tağutu Allah’a ortak koşup
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şirke giriyorsunuz! Unutmayı-
nız ki yüce Allah (cc) şirki affet-
miyor. Bilin ki, tağuti zorbalığı
destekleyerek kendi elinizle
kendinizi tehlikeye ve ebedi
azaba sürüklüyorsunuz!

Ey insanlar, şirk ve küfür
yuvaları olan parti, dernek ve
vakıflarda yuvalanan Samiri
soylu belamlardan yüzçevirin,
çünkü onlar sizi, tağuta itaat
etmeniz için aldatıyorlar.
Bakın, yüce Allah’ın tağutu
reddedin hükmüne rağmen
şirk ve küfür yuvası vakıflarda
yuvalanan Samiri soylu belam-
lar, sizleri tağutu desteklemeye
davet ediyorlar.

Yüce Allah’ın Kitabı
Kur'an’da, “tağutu reddedin”
buyururken Samiri soylu
belamlar, tağutu destekleyin
diyor ve yüce Allah’ın Kitabı’nı
çarpıtıyorlar. Yüce Allah (cc)
elbette doğru söylüyor, ancak
bu Samiri soylu belamlar
yalancıdırlar. Bu nedenle tağu-
tu kabul edip ona iman eden
Samiri soylu belamlara inan-
mayın, Rabb’inizin size indir-
diği Kur'an’a inanıp tağutu ve
tağutun bu belamlarını redde-
din ki iman edip kurtuluşa ere-
siniz.

Ey tağutu destekleyen
insanlar, gelin, tağutlaşan tüm
ilahları reddedip tek ilah olan

yüce Allah’a iman edin ve LAİ-
LAHE İLLALLAH sözünü hem
kalbinizle hem de dilinizle söy-
leyin; kurtuluşunuz ancak bun-
dadır.

“O, öyle Allah'tır ki O'ndan
başka ilah yoktur, Padişahtır,
mukaddestir, selâm, Mü’min,
müheymin (koruyan), aziz
(üstün), cebbar (istediğini yaptı-
ran), mütekebbir (çok ulu)dur!
Allah (müşriklerin) ortak koşmala-
rından yücedir.” (Haşr, 23)

Ey insanlar, gelin Rabb’ini-
ze sığının, namazlarınızda oku-
duğunuz ve şer olan kişilerin
şerrinden Rabb’inize sığındığı-
nız gibi, Rabb’inizin sizler için
indirdiği hükümlerine de sığı-
nın ki, dünya ve ahirette huzu-
ra ve kurtuluşa eresiniz.

Yüce Allah’a, beşeri tağuti
sistemin, sizleri Rabb’inizin
azabına sürükleyen şerrinden,
sizi aldattığı yalan vesvesele-
rinden, hayatınızı zindana
çeviren karanlık emellerinden,
her türlü göz boyama aldatma-
larından, İslâm’a karşı sürdür-
düğü haset ve kıskançlığından
Rabb’inize, O’nun indirdiği
Kur’an’ın hükümlerine sığınıp
kurtulun.

“De ki: Sığınırım ben, aydınlı-
ğın Rabb’ine; yarattığı şeylerin
şerrinden, karanlığı çöktüğü
zaman karanlığın şerrinden,
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düğümlere üfleyenlerin şerrinden
ve haset ettiği zaman hasetçinin
şerrinden.” (Felak, 1-5)

Ey insanlar, sizleri rızıklan-
dırıp yaşatan Rabb’inize, size
hayatı bahşeden, size en güzel
hükümleri gönderen ilahınıza,
tek kanun koyucu ve yönetici-
niz olan Melikinize sığının ki,
iki dünyada da kurtuluşunuz
bundadır.

“De ki: ‘Sığınırım insanların
Rabb'ine, insanların Melikine,
insanların Rabb’ine, cin ve insan-
lardan olan, insanların göğüsleri-
ne (Allah’a isyanı) fısıldayan ves-
vesecinin şerrinden” (Nas, 1-6)

Ey insanlar, o dehşetli
hesap gününde, Kur’an’da
belirtildiği üzere, size fayda
vermeyecek o pişmanlığı yaşa-
madan önce gelin bugün tağu-
tu, onun partilerini, şirk yuva-
ları vakıflarda yuvalanmış
Samiri soylu belamları redde-
dip kopmayan, sağlam bir
kulpa yapışın.

“Yüzleri ateşin içinde çevril-
diği gün: ‘Eyvah bize! Keşke
Allah'a itaat etseydik, Elçiye itaat
etseydik!’ derler. 

Ve dediler ki: ‘Rabbimiz, biz
beylerimize ve büyüklerimize
uyduk da bizi yoldan saptırdılar,
Rabbimiz, onlara iki kat azap ver
ve onlara büyük bir lanet eyle!”
(Ahzab, 66-68)

O gün şikâyetçi olacağınız
büyüklerinizi bugün terk edin,
son pişmanlığın fayda verme-
diği o günde yalvarmanız size
fayda sağlamaz. Gelin fırsat
elde iken tağutu reddedip
Allah’a yönelerek O’na gerçek-
ten iman edin, nefsinizi ebedi
azaptan kurtarın.

“Bu bir öğüttür; dileyen, Rab-
bine varan bir yol tutar.” (Müz-
zemmil, 19)
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Başkanlık hayali ile yatıp
kalkan Erdoğan, 400 milletve-
kili kazanıp başkan olma rüya-
sıyla yeni tehlikeli bir oyun tez-
gâhlama peşindedir.

Seçimi kazanma adına her
seçim dönemimde, yeni bir
senaryo hazırlayan, yeni oyun-
lar sergileyen Tayip Erdoğan,
bu seçim döneminde de, arka-
sındaki kandırılmış yığınları
korumak, yeni kimseleri bu
kandırılmışlar sürüsüne kat-
mak için tehlikeli oyunlar
oynamaya başladı.

Dini değerleri, hiçbir ahlaki
değer taşımadan, küfür ve
azgınlığında sınır tanımadan
istismar eden Erdoğan, kirala-
dığı belamlarla İslâmi değerle-
ri, ahlaksızca çarpıtmakta,
küfür ve şirkini, İslâmi değerle-
ri kullanarak gizlemeye çalış-
maktadır.

Kemalist zorbalığın askerle-
rinden yaka silken Anadolu hal-
kını, askeri vesayete son hikâye-
si ile kandırıp bir seçimi kaza-
nan Erdoğan, bu bitince çıkar
ortaklığı yaptığı, öve öve bitire-
mediği F. Gülen ve grubunu,
önce kendisine düşman yapıp

sonra kullanarak ikinci bir
seçimde oy oranını artırmıştır.

Barış sürecinde parsayı
HDP’ye kaptırmış görünen
Erdoğan, bu açığı kapatmak
için, sorgulama ve düşünme
yeteneklerinden yoksun yığın-
ları kendisine iyice bağlamak,
onlar vasıtasıyla oy oranını
artırıp hayaline ulaşmak adına
şimdi de yeni oyunlar ortaya
koymaya çalışmaktadır.

Bir anda tüm Türkiye’nin,
elektriklerinin kesilmesi ile
karanlığa gömülmesi, Savcı
Mehmet Selim Kiraz’ın, sol bir
gruba mensup kişiler tarafın-
dan hem de adliye denilen
yerde öldürülmesi, ortaya
konulan senaryoların ilk kare-
leri görünümündedir. Bu,
elbette bu kadarla bitmeyecek,
daha tehlikeli olan setleri oyna-
nacaktır.

Gözünü hırs bürümüş
Erdoğan ve onun yamağı
Davutoğlu, halkın manevi ve
maddi değerleri üzerine oyna-
dıkları oyunların yanına, hal-
kın psikolojisini de ekleyerek
insanların moral düzeyleri üze-
rinde oyunlar oynayarak onla-
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rın desteğini almaya çalışmak-
tadırlar. Ancak görülen o ki bu
ucuz siyaset, öncelikle kendile-
rine çok pahalıya mal olacaktır.

Erdoğan, Takipçilerini
Ahmak Yerine Koymaktadır

İktidarda olduğu yaklaşık
onbeş yılda her şeyi kontrolü
altına alan, Türkiye Elektrik
Kurumunu ve ülkenin maddi
değerlerini özelleştirip kendi
yandaşlarına peşkeş çeken
Erdoğan ve yamağı Davutoğlu,
nasıl oluyor da kendi adamları-
nın ellerindeki bu elektriğin
aynı anda kesilme nedenini bil-
miyorlar!

Bu elektrik kesilmesi olayı-
nın hemen akabinde, ne hik-
metse tam korunmalı olan
Adalet (aslında zulüm) sarayı-
na iki terörist ellerini kollarını
sallaya sallaya girebiliyor ve
Erdoğan’a hizmette kusur
etmeyen bir savcıyı katledebili-
yorlar. Bu arada, Erdoğan’ın
tamamen siyasileştirdiği MİT
teşkilatındaki elemanlar, bu
olaydan habersiz olabiliyorlar.

Esen yelden, uçan kuştan,
havadaki buluttan nem kapıp
kendisine karşı darbe yapılaca-
ğı yalanı ile kendi bağlılarını
kandıran Erdoğan, bir Gezi
Parkı olayı ile ilgili ilgisiz her-
kesi zindana attırmış, ancak ne
hikmetse eli silahlı sol örgüt

üyelerini tutuklatmamış, üste-
lik zulüm sarayına ellerini kol-
larını sallayarak(!) girecek
kadar serbest bırakabilmiştir.

Sürekli mağdur rolü oyna-
mayı seven, insanların manevi
ve maddi değerleri üzerine
iktidarını sürdüren Erdoğan,
karşısına çıkaracağı bir düşma-
nı kalmayınca ülke insanının
kanı üzerinde siyaset yapmaya
başlamıştır.

Bu oyunlar, elbette son
savcı olayı ile bitmeyecek,
devamı da gelecektir. Siyasete
atılmaya çalışan Hakan Fidan’ı
MİT’in başında tutması, hazır-
lanan yeni senaryolarda gör-
evini yapması içindir ki, zulüm
sarayındaki olayla ilk perde
açılmış görünmektedir. Erdo-
ğan yaşadığı ve iktidarı elinde
bulundurduğu sürece Anadolu
halkı daha nice oyunlar göre-
ceklerdir.

Erdoğan’ı bir proje olarak
hazırlayan ABD’li efendileri de,
İslâm topraklarındaki doğal
gaz ve petrole çöreklenmek
için, Ticaret Merkezini çökert-
miş, dünya ülkelerini ahmak
yerine koyarak peşine takıp
Irak’a saldırmıştır. Erdoğan da
efendilerinin yolunu takip ede-
rek kendisine karşı düşman-
lar(!) üreterek iktidarını koru-
ma peşindedir.



Erdoğan, Nankörlüğünde
Sınır Tanımamaktadır

Erdoğan, İslâm’a karşı bir
ABD ve İsrail projesi olarak
kurulan AKP (Amerikan Kuk-
laları Partisi) için biatlı olduğu
Erbakan’ı terk etmiştir. Erba-
kan, küçük bir çıkarı uğruna
kendisini satacak olan Erdo-
ğan’ın, ABD’lilerle görüşmele-
rine önce ses çıkarmamış,
Erdoğan, ABD atına binip
Üsküdar’ı geçince tutuşmuş,
ancak o zaman iş işten çoktan
geçmişti. Erbakan, o karın ağrı-
sı ile gözü açık bir şekilde ölüp
gitmiştir.

28 Şubat’ın çocuğu olan
Erdoğan, Erbakan’ı hiç sevme-
yen askerlerle flört etmeye baş-
lamıştır. Öyle ki, askerler onu,
daha parti başkanı bile değil-
ken, siyasi yasaklı iken ve parti-
si seçime bile girmemişken, 30
Ağustos kutlamalarında özel
protokol koltuğuna oturtmuş-
lar, ilgi gösterip iltifat etmişler-
dir. Ancak Erdoğan, Erbakan’a
yaptığı oyunu askerlere de
yapmış, koskoca ordunun yüz-
lerce yüksek rütbeli subayları-
nı, suçlu suçsuz ayırımı yap-
madan, F. Gülencilerle birlik
olup cezaevine sokmuştur.

ABD’li efendilerinin direk-
tifleri doğrultusunda Erbakan’ı
satıp terk eden Erdoğan, Erba-

kan’ı hiç sevmeyen F. Gülen ile
çıkar ilişkisine girmiş, yeni
dönemini onunla ortaklaşa sür-
dürmüştür. Ancak bu Muta
nikâhlı beraberlik de uzun sür-
memiş, yaklaşan önündeki
seçimde kullanmak üzere
Gülen grubundan ayrılmış,
daha kısa bir süre önce hakkın-
da methiyeler dizdiği, yere
göğe sığdırmadığı Gülen’i terö-
rist olarak nitelendirebilmiştir.

Her seçimde bir düşman
üretmekte maharetli olan Erdo-
ğan, çıkar ilişkisi içerisinde
bulunduğu Gülen’i de, düş-
man olarak nitelendirmiş ve
yaklaşan seçimde bu düşmanı
kullanarak oylarını koruyabil-
miştir.

Karşısına dişe dokunur bir
düşman çıkaramayan Erdoğan,
bu son seçimde, Savcı Mehmet
Selim Kiraz’ın olayında görül-
düğü üzere, halkın kanını kul-
lanmaya niyetlenmiş görün-
mektedir. Anlaşılan o ki, gün-
dem yeni olaylara gebe ve daha
birçok önemli şahsiyetler,
terör(!) kurbanları olarak sıra-
larını beklemektedirler. Kura
kime çıkar, artık şansına!

Erdoğan, şimdiye kadar
kendisine destek olanların
(Amerika ve İsrail hariç) hepsi-
ne nankörlük yapmış, onları bir
şekilde harcamıştır. Şimdi sıra
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kendisini destekleyen halka,
halkın çocuklarına sıra gelmiş-
tir ve iktidarını sürdürme
adına halkın evlatlarını bir bir
kendi yolunda kurban etmeye
adaydır. Nitekim ülkenin
doğusunda, askerleri kışlaları-
na çeken Erdoğan, PKK katille-
ri, ellerini kollarını sallayarak
halkı katletmelerine fırsat ver-
mektedir.

Amerika ve İsrail’in,
İslâm’a karşı oluşturulacak
proje için teklif götürdüğü,
ancak Amerika’ya güvenmedi-
ği için bu projeyi kabul etme-
yen, bunun sonucunda katledi-
len tağuti sistemin diğer sadık
bir evladı olan Muhsin Yazıcı-
oğlu’nun nasıl katledildiği ile
ilgili soruşturmanın üzerini
örten MİT, yeni kurbanlar için
ünlü kişileri sıraya koymuş
görünmektedir.

Yeni Senaryolar Yolda
Kendisini MİT’in başına

oturtan liderinin talimatları ile
bitme noktasına gelen
PKK’nin, İran’a kaçan dağdaki
lideri Murat Karayılan’ı, geri
getirtip yerine oturtan, PKK’ye
yeniden hayat verip canlandı-
ran, yurtiçi ve yurt dışında
terör örgütü ile anlaşmalar
imzalayan Hakan Fidan, millet-
vekilliği adaylığı kabul edilme-
yerek, lideri için yeni projeler

hazırlamaktadır.
Görülen o ki, seçim yaklaş-

tıkça Türkiye yeni olaylara,
kanlı gösterilere, ülkede isim
yapmış kişilerin katledilmesine
gebedir. Daha önce Kemalist
zorbalığın, Müslümanları suç-
lamak ve bir taktik olarak
uyguladığı ve işi bitmiş, kenara
çekilmiş kendi adamları Ahmet
Taner Kışlalı, Bahriye Üçok
gibilerini katlettiği gibi şimdi
de benzeri olaylar, görülen o ki,
Erdoğan ve ekibi tarafından
kimi İslâmcı ünlüler için kur-
gulanmaktadır.

Tağuti sistemin sadık des-
tekçileri olan İslâmcı ünlü Prof.
Yazar ve çizer takımı, kendileri-
ni seven halkın oylarının
AKP(Amerikan Kuklaları Par-
tisi)’nin seçimi önde bitirmesi
için kurbanlık sıralarını bekle-
mektedirler. Bunun için önce
bir kargaşa ortamı ve ülkede
terör yeniden hortladı imajı
oluşturulacak, sonra da kur-
banlar sıraya konulacak, arka-
sından “Aman ülkeye terör gel-
mesin” diyen halkın oyları,
Erdoğan’ın kurduğu başkanlık
hayalleri için oylar
AKP(Amerikan Kuklaları Par-
tisi)’ye verilecek. Türkiye bu
senaryolara yabancı değildir.

İhtilal zemini oluşturmak
için olayları körükleyen, bir
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gün sağdan bir gün soldan biri-
ni öldürtüp ülkede kargaşa ve
terör var havası estiren, sonra
da kahraman(!) rolüne soyu-
nup ülkeyi anarşiden kurtaran
Kenan Evren ve ekibinin yap-
tıkları daha unutulmadı. Şimdi
kahraman(!) olma sırası Erdo-
ğan’da ve MİT, bunun için
hazır ol vaziyette beklemekte-
dir.

Şu bir gerçektir ki, bu ülke
insanı, bu zulüm sistemini ve
bu sistemin ABD endeksli kuk-
lalarını desteklediği sürece
daha çok sıkıntılar çekecek,
daha çok evlatlarını kaybede-
cek, daha çok evlere ateşler
düşecek ve daha çok analar
ağlamaya devam edecektir.
PKK ve diğer terör örgütlerinin
silahsızlandırılmaması ve
hazırda bekletilmesi, bu yeni
olaylar içindir.

Bir toplum, kendisini değiş-
tirmedikçe Yüce Allah (cc) o
toplumun durumunu değiştir-
mez. Bu nedenle bu toplum,
öncelikle kendisini, Rabb’inden
gönderilen Kur’an’a göre değiş-
tirmelidir ki, onurlu bir kişili-
ğe, huzurlu bir hayata ulaşabil-
sin.

“Bu böyledir, çünkü bir millet
kendilerinde bulunanı değiştirme-
dikçe Allah onlara verdiği nimeti
değiştirmez. Allah işitendir, bilen-

dir.” (Enfal, 53)
İslâm’a karşı, emperyaliz-

min kurdurduğu küfür ve şirk
partilerini destekleyenler, o
zalimlerin yaptıkları her güna-
ha ortak olarak dünya hayatın-
da zillet içerisinde huzursuz ve
mutsuz bir şekilde yaşayacak-
lar, ahiret hayatında da ebedi
azaba, alevli ateşe girecekler-
dir.

“(Öyle) bir fitneden sakının
ki, aranızdan yalnız zulmedenlere
erişmekle kalmaz (hepinize erişir),
bilin ki Allah’ın azabı çetindir.”
(Enfal, 25)

“Sakın zalimlere meyletme-
yin, sonra size ateş dokunur, sizin
Allah'tan başka dostlarınız yok-
tur, sonra size yardım edilmez.”
(Hud, 113)

Yüce Allah (cc), insanları
uyarmış, sonucu kendilerine
bırakmıştır; ya iman edip onur-
lu bir hayatı, kurtuluşu ve
ebedi saadeti seçecekler, ya da
zalimleri destekleyerek küfür
ve şirk içerisinde zilleti, helakı
ve ebedi bir azabı tercih ede-
ceklerdir.

“Bu bir öğüttür; dileyen, Rab-
bine varan bir yol tutar.” (Müz-
zemmil, 19)
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Egemenlik, yalnızca insan-
ları sevk ve idare değildir; asıl
egemenlik, insan hayatını ilgi-
lendiren yasaları, insanların
hayatlarını kolaylaştıracak,
insanları huzurlu ve mutlu kıla-
cak şekilde vazetmek, insanla-
rın müreffeh yaşayabilecekleri
ortamı hazırlamak, onlar arasın-
da ayırım gözetmeden adalet ve
eşitlik ilkelerini tesis etmektir.

İnsan ürünü olan sistem ve
ideolojiler, insanların geleceği-
ni, istek ve arzularını, beğeni ve
reddiyelerini yeterince ya da hiç
bilmedikleri için onların gelece-
ğine yönelik koydukları
hükümler, insanlara sıkıntı ver-
miş, onları mutlu ve huzurlu
yapmamıştır. Bu nedenle beşeri
yasalar, çıkarıldıktan hemen
sonra geçerliliklerini yitirmiş,
toplumda sıkıntı ve huzursuz-
luğa yol açmıştır. Bunu gören
yasa koyucular, koydukları
yasaları ya değiştirmişler ya
uygulamadan kaldırmışlar ya
da insanların tepkilerine aldırış
edilmeden baskı ve zorbalıkla

uygulanmaya devam etmişler-
dir.

İnsanların fıtratını, gelecek
beklentilerini, istek ve beğenile-
rini bilmeden onlar üzerine
hüküm koymak, onların gele-
ceklerini ipotek altına almak,
onlara açıkça zulmetmektir. Bu
nedenle bütün beşeri sistemler,
zorba ve baskıcı sistemlerdir.
Birçokları diktatörlüğe dönüşen
bu sistemlerin bazıları da, kadi-
fe eldiven içerisine gizlenmiş
demir yumruk misali derin dev-
let ve devletin çıkarları adı altın-
da insanları kendilerine itaat
ettirmişlerdir.

İnsanları yaratan yüce Allah
(cc), onların neler isteyip neleri
istemediklerini, gelecekte neler
talep edeceklerini, kaldırabile-
cekleri yükün ve sorumluluğun
ne olduğunu çok iyi bildiği için
onlara ona göre hükümlerini
göndermiştir.

“Biz, hiç kimseye gücünün
üstünde bir şey teklif etmeyiz; katı-
mızda gerçeği söyleyen bir Kitap
vardır, onlara asla haksızlık edil-

Tîn SûresiTîn Sûresi
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mez.” (Mü’minun, 62)
Yüce Allah'ın, insanların

dünya hayatlarını düzenlemek
için indirdiği hükümler, insan
fıtratına uygun olduğu, her
çağın sorunlarına çözüm getir-
diği, insanlara huzur ve mutlu-
luk verdiği bir gerçektir. Bu
nedenle bu hükümler, tüm
insanlara hitap edecek kadar
evrensel ve her çağda uygulana-
cak yeterliliktedir.

“Ey insanlar, size
Rabb’inizden bir öğüt, göğüslerde
olana şifa ve mü’minlere bir yol
gösterici ve rahmet gelmiştir.”
(Yunus, 57)

Beşeri sistemlerin, insanla-
rın yalnızca dünya hayatları için
hüküm koyup onları baskı ile
idare etmelerine karşılık yüce
Allah (cc), kullarına hem dünya
hayatı ile ilgili hükümlerini
indirmiş, hem onların rızıklarını
vermiş, hem de ahiret hayatında
salih kullarına, sonsuz mükâfat-
lar bahşetmiştir.

Beşeri sistemlerde yasa
koyucu insanlardır; bu nedenle
onlar, öncelikle kendilerinin ve
yakınlarının çıkarlarını düşüne-
rek yasa çıkarırlar. Bu ise, toplu-
mu sınıflara ayırmakta, eşitlik
ilkesinden yoksun bulunmakta,
insanlar arasında adaleti tesis
etmemektedir.

Ulûhiyet ve Rububiyet sahi-

bi yüce Allah (cc), kulları ile
aynı beşeri özelliklere sahip
olmadığından indirdiği hüküm-
lerden kendisi yararlanmadı-
ğından koyduğu hükümler,
tüm insanlar için eşitlik ve ada-
let ilkelerini içinde barındır-
maktadır.

Beşeri sistemlerin, yalnızca
insanlar için çıkarılmasına kar-
şılık ilahi hükümler, kâinat,
hayat ve insan bütünlüğünü
esas alarak inzal edilmiştir.

İnsanlar, hayat ve kâinat
bütünlüğü içerisinde, yüce
Allah'ın indirdiği esaslara
uygun hareket ettikleri sürece,
yaradılışlarındaki en güzel
vasıflarını (Üsvet’ül Hasene)
koruyarak onurlu ve huzurlu
bir hayat süreceklerdir. Ancak
kendi hevalarının, istek ve arzu-
larının peşine düşer, beşeri sis-
temlere tabi olur ve hayatlarını
bu sistemlerin koydukları
hükümlere göre düzenlemeye
çalışırlarsa, işte o durumda aşa-
ğıların aşağısına (Esfele Safiline)
düşecekler ve sapkınlık içerisin-
de hayvanlardan daha aşağı bir
hale geleceklerdir.

“Allah'a göre canlıların en
kötüsü, kâfirlerdir; artık onlar
inanmazlar.” (Enfal, 55)

“De ki: ‘Allah katında yeri
bundan daha kötü olanı size söyle-
yeyim mi! Allah, kime lanet ve
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gazap etmiş, kimlerden maymun-
lar, domuzlar ve tağuta itaat eden-
ler yapmışsa, işte onların yeri daha
kötüdür ve onlar düz yoldan daha
çok sapmışlardır.” (Maide, 60)

Tin suresi, insanın yaratılışı-
nı, ona rızık verilişini, hayatı
düzenleyen hükümlerin inzal
edilişini ve insanın Rabb’ine ve
indirdiği hükümlere karşı tutu-
munu ortaya koymaktadır.
İnsan, Rabb’inin indirdiği vahyi
esaslara karşı takındığı tavra
göre ya yaratılışındaki üstünlü-
ğü ve güzelliği koruyacak ya da
bu ilahi hükümlerin dışında
hareket ederek sapıp aşağıların
aşağısına düşecektir.

“Yeryüzünde bulunanların
çoğuna uysan, seni Allah yolundan
saptırırlar, onlar sadece zannedi-
yorlar ve onlar sadece saçmalıyor-
lar.” (En’am, 116)

Tin suresi, din ve hâkimiyet
kavramlarını ortaya koymakta,
insanın şahsında bu kavramları
sorgulamaktadır. İnsan, hangi
kurallara göre hareket ediyor,
yaşamını hangi ideoloji ya da
sisteme göre düzenliyorsa, o sis-
temi din, o sistemin koyucuları-
nı ilah edinmiştir.

Tin suresi, insan-din ilişkisi-
ne değinmekte, insanın tabi
olduğu dine göre seviyesini
belirtmekte, tabi olunan dinin
kişiyi yücelttiğini ya da küçük

düşürdüğünü açık bir şekilde
belirtmektedir. İslâm dinine tabi
olanlar, şereflenip yücelmekte,
dünya ve ahirette kurtuluşa
ermekte, Rab’leri tarafından
mükâfatlandırılmaktadırlar.

Beşeri sistem ve ideolojilere
tabi olanlar, hem dünya hayatla-
rında küçük düşüp ziyana uğra-
makta ve sonuçta helak olmak-
ta, hem de ahiret hayatında
alçalarak içerisinde ebedi kal-
mak üzere en acı azaba girecek-
leri bildirilmektedir.

Bu surede işlenen tema, çok
mükemmel bir şekilde işlen-
mekte, yüce Allah'ın Rububiyet,
Ulûhiyet ve Meliklik
(Hâkimiyet) sıfatları ardı ardına
sıralanmaktadır. Yüce Allah
(cc), tine ve zeytine yemin ede-
rek rızık verici olan Rububiyet
sıfatını; vahyi indirdiği Sina
Dağına yeminle Ulûhiyet sıfatı-
nı ve Emin Belde’ye yeminle din
ve Hâkimiyet kavramlarını
belirterek Meliklik sıfatını bil-
dirmektedir.

Surenin Açıklaması
1-3- Tin'e ve Zeytin’e, Sina

Dağı’na ve bu güvenli Şehre andol-
sun.

Tin suresi, tıpkı birçok sure
gibi bazı şeylere yeminle başla-
maktadır; yemin edilen nesne-
lerle surede işlenen konu ara-
sında bir bağlantı ve uyum söz-
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konusudur.
Yüce Allah (cc), Rububiyet

sıfatının gereği olarak rızıkların
simgesi olarak incir ve zeytine
vurgu yaparak kullarını rızık-
landırdığını bildirmektedir.
Aynı şekilde Hz. Musa (as)’a
vahyi indirdiği ve vahyin sim-
gesi haline gelen Sina Dağı’na
yemin ederek Ulûhiyet sıfatını
yani ilahlığını belirtmektedir.
Emin Belde’ye yemin eden yüce
Allah (cc), kendi hükümlerinin
uygulandığı beldelerin güveni-
lir olduklarını belirtmekte ve bu
şekilde Kendi Meliklik sıfatını
bildirmektedir.

Rububiyet sıfatı, yüce
Allah'ın en önemli sıfatıdır ve
Ulûhiyet sıfatının ayrılmaz bir
parçasıdır. Öyle ki, biri olmadan
diğerinin bir anlam ifade etme-
yeceği iki önemli sıfat olan
Rububiyet ve Ulûhiyet sıfatları,
birbirlerini tamamlamakta ve
yüce Allah'ın ilahlığını çok açık
bir şekilde ortaya koymaktadır.
Kur’an’da birçok ayette, ilahlık
iddia edenlerin ilahlıkları sor-
gulanırken öncelikle onların
rızık verici olmadıkları ve yer-
yüzündeki her şeyin rızıklarının
yüce Allah (cc) tarafından veril-
diği belirtilmektedir.

“De ki: ‘Göklerin ve yerin
Rabbi kimdir!’ De ki: ‘Allah!’ O
halde de ki, ‘O'ndan başka kendile-

rine dahi bir fayda ve zarar vereme-
yen veliler mi edindiniz?’ De ki:
‘Körle gören yahut karanlıklarla
aydınlık bir olur mu?’ Yoksa
Allah'a, O'nun yarattığı gibi yara-
tan ortaklar mı buldular da, yarat-
ma(sı) onlara, benzer mi göründü!
De ki: ‘Her şeyin yaratıcısı
Allah'tır. O, tektir, kahredendir.”
(Rad, 16)

“De ki: ‘Sizi gökten ve yerden
kim rızıklandırıyor, ya da o
kulak(lar)ın ve gözlerin sahibi kim-
dir; ölüden diriyi, diriden ölüyü
kim çıkarıyor! Kim buyruğu(nu)
yürütüyor’ ‘Allah’ diyecekler. ‘O
halde,  korunmuyor musunuz?’
de.” (Yunus, 31)

“Yahut Allah, rızkını tutacak
olursa size rızık verecek kimdir!
Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret
içinde direnmektedirler.” (Mülk,
21)

İnsanlar üzerine kanun
koyarak ilahlık taslayanlar,
insanları kendileri yaratmadık-
ları gibi onlara rızık da verme-
mektedirler. Onlar, hem insan-
lara rızık veremiyorlar, hem de
zorbalık ve baskı ile Rab’leri
tarafından insanlara verilen
rızıkları gasp etmektedirler.

Rububiyet sıfatına sahip
olmayanların ilahlık taslamaları
hiçbir anlam ifade etmez.
Rububiyet sıfatı, Rahman sıfatı-
nın bir ifadesi olduğundan,
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rububiyet sıfatına sahip olma-
yan sahte ilahlar, merhamet,
sevgi ve şefkatten de yoksun-
durlar. Bu nedenle onlar, insan-
lara ancak zulüm ve baskı ile
hükmedebilirler ki tarihi süreç,
bunların örnekleri ile doludur.

İdareleri altında tuttukları
insanlara rızık verme-
yen/veremeyenlerin, onlar için
hüküm koymaları, onlar üzerin-
de idareci olmaları hiçbir şekil-
de kabul edilemez. İnsanlar
üzerine ancak onları yoktan
varedip yaratan, rızıklandırıp
besleyen, onlara merhamet edip
şefkat gösteren, kıyamet günü
onlara, yaptıklarına karşılık
ceza ve mükâfat verecek olan
yüce Allah (cc) hüküm koyabi-
lir, Melik olabilir. Bu ise ancak
âlemlerin Rabb’i yüce Allah’tır.

“Sina dağına ve bu güvenli
Şehre andolsun” Sina Dağı, Hz.
Musa (as)’a vahyin ilk inzal edil-
diği yerdir; bu nedenle vahyi
simgeler. Emin belde, vahyin
uygulandığı yerdir ve tarihi
süreçte Mekke olarak bilinir;
Mekke’de yüce Allah'ın evi ola-
rak bilinen Beytullah vardır.
Beytullah, tüm insanlık için
emin yer olarak bilinir, oraya
giren bir kimse güvendedir.
Nitekim yüce Allah (cc)
Beytullah’ın güven yeri olduğu-
nu bildiriyor.

“Biz, Beyt'i (Kâbe’yi) insanla-
ra sevap kazanılacak bir toplantı ve
güven yeri yaptık, siz de İbrahim’in
makamından bir namaz yeri edi-
nin. İbrahim ve İsmail'e: ‘Tavaf
edenler, ibadete kapananlar, rükû ve
secde edenler için Ev'imi temizle-
yin’ diye emretmiştik.” (Bakara,
125)

“Onda çok açık deliller,
İbrahim’in Makamı vardır, ona
giren, güvene erer; yoluna gücü
yeten herkesin, o Ev'e gitmesi,
insanlar üzerinde Allah'ın bir hak-
kıdır. Kim nankörlük ederse şüphe-
siz Allâh, bütün âlemlerden zen-
gindir. “ (Al-i İmran, 97)

Surede “Emin Belde” olarak
belirtilen yer Mekke’dir;
Mekke’nin güvenli, Emin belde
oluşu, yüce Allah'ın en büyük
ayetlerinden biri olan Kâbe’nin
orada bulunmasından dolayı-
dır.

“Andolsun, Allah, Rasulunün
rüyasını doğru çıkardı; Allah diler-
se, başlarınızı traş ederek ve(ya)
saçlarınızı kısaltarak, korkmadan,
güven içinde Mescidi Haram’a
gireceksiniz. Allah sizin bilmediği-
nizi bildi, bundan önce size yakın
bir fetih verdi.” (Fetih, 27)

Mescidi Haram’ın ve civarı-
nın güvenli olması, yüce
Allah'ın, kullarına bir lütfudur.
Bu nedenle yüce Allah'ın indir-
diği ilahi mesajın uygulandığı
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her belde emin belde hükmün-
dedir. Yüce Allah'ın, adalet ve
eşitlik ilkelerini esas alan, kulla-
rı arasında ayırım yapmayan,
onları ezip sömürmeyen
hükümlerinden oluşan din
İslâm’dır. İslâm’ın egemen oldu-
ğu beldelerde insanların, gele-
cek endişesi, zulme uğrama
korkusu, zelil olma düşüncesi
yoktur. Bu nizamın uygulandığı
beldelerde herkes güvendedir.

Surede, Sina Dağı ve Emin
Belde’nin beraber zikredilmesi,
vahyin uygulandığı beldelerin
güvenli olduklarını gösterir.
Yüce Allah (cc), insanların yer-
yüzündeki hayatlarını düzenle-
yen onlar arasındaki ilişkilerin
nasıl olacağını belirten, baş gös-
terecek sorunlara çözümler
sunan hükümlerini, elçileri vası-
tası ile göndermiştir. İnsanlar,
ilahi mesajın belirlediği esaslar
doğrultusunda hareket ettikleri,
sorunlarını vahyi esaslara göre
çözüme kavuşturdukları sürece
huzurlu ve güvende olacaklar-
dır.

Vahiy, insanı yaratıp onu en
iyi tanıyan yüce Allah (cc) tara-
fından gönderildiğinden, insan
fıtratına en uygun hükümlerdir.
Bu hükümler, insanın Rabb’i ile
diğer insanlarla ve nefsi ile olan
bütün ilişkilerini düzenlemek
üzere insanlara lütfedilmiştir.

Hayatın her alanı ile ilgili
çözümler sunduğundan, bu
hükümleri hayat prensibi olarak
kabul edenler, doğal olarak
sorunsuz, mutlu ve huzurlu bir
hayat sürmekte, güven içerisin-
de yaşamaktadırlar.

“Allah sizden, iman edip salih
amel işleyenlere vadetmiştir; onlar-
dan öncekileri nasıl hükümran kıl-
dıysa, onları da yeryüzünde
hükümran kılacak ve kendileri için
seçip beğendiği dinlerini kendileri-
ne sağlamlaştıracak ve korkularının
ardından kendilerini (tam) bir
güvene erdirecektir. Bana kulluk
edecekler ve bana hiçbir şeyi ortak
koşmayacaklar, ama kim bundan
sonra da nankörlük ederse işte
onlar, fasıklardır.” (Nur, 55)

Vahiy, insanlar için güven
kaynağı olduğu gibi bu vahyin
uygulandığı beldeler de, güven
ve huzur yeridir. Aynı şekilde
ilahi mesaja iman eden insanlar
da, mü’min sıfatını taşıdıkları
için diğer insanlar yanında
emin ve güvenilirdirler.
Nitekim Rasulullah (as),
“mü’min, insanların elinden
ve dilinden emin olduğu kim-
sedir” buyurmuştur.

Bir Mü’minin, insanlara
güven vermesi, onun birey ola-
rak kişiliğinden değil imanın-
dan, iman ettiği esaslara teslimi-
yetinden ve bu esasları, kendi-
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sinde bir kişilik haline getirerek,
yaşamında ortaya koymasından
dolayıdır. Bu nedenle Tevhidi
esaslara iman edenlerin egemen
olduğu ülkeler, insanlar için
birer emniyet ve güven yurdu-
dur.

Güven duygusu, kişi için
çok önemli bir özelliktir. Kişi,
iman ettiği esaslar nedeniyle
söz ve davranışlarında, samimi-
yet ve sadakatinde, duygu ve
düşüncelerinde insanlara güven
vermelidir. İnsanlara güven
veren bir kişiliğe sahip olan
mü’minler, böylece iman ettikle-
ri esasların, insanlar tarafından
daha kolay benimsenmesini
sağlayacaklardır.

İnsanı, kendisine halife ola-
rak yaratan yüce Allah (cc), onu,
fıtraten fiziksel ve ruhsal olarak
en güzel şekilde düzenlemiş,
ona ilahi sorumluluğu üstlene-
cek bir olgunluk, anlayış ve kav-
rayış nasip etmiştir.

4- Biz insanı en güzel biçimde
yarattık.

İlahi mesajla muhatap ola-
cak kimselerin, bu mesajı anla-
yacak kişisel, ruhsal ve ahlaki
kapasitede olması gerekir.
Çünkü yüce Allah (cc) insanı,
her yönüyle indirdiği ilahi
mesajı anlayacak kapasitede,
yapıda ve karakterde yaratmış-
tır.

Sorumluluk ve görev verile-
cek kimselerin, o sorumluluğu
yüklenecek yapıda ve karakter-
de olmaları gerekir. Kişilik ve
ahlaki karakter bakımından
yetersiz ya da bozuk olan kim-
selere sorumluluk ve görev
verilmez. Aksi halde verilen
görev ve sorumluluk istenilen
şekilde ve düzeyde yerine geti-
rilmez. Bu ise, görevin akamete
uğramasına neden olur.

“Allah ki, O'ndan başka ilah
yoktur, en güzel isimler
O'nundur.” (Taha, 8)

Cemil sıfatına sahip olan
yüce Allah (cc), kendisi gibi
O’nun sözü olan ve kulları için
indirdiği vahiy de güzeldir.
Yüce Allah (cc) kendisine halife
olarak yarattığı, sorumluluk ve
görev verdiği insanı da en güzel
şekilde yaratmıştır ki, O’nun
yarattığı her şey zaten güzeldir.

“O'dur ki, yarattığı her şeyi
güzel yaptı ve insanı yaratmağa
çamurdan başladı.” (Secde, 7)

“Yere bakmadılar mı, orada her
çeşit güzel çifti bitirmişiz.” (Şuara,
7)

Kâinatta yaratılan her şey
güzeldir; kâinat içerisinde yara-
tılan insanın da güzel olması
kâinat bütünlüğüne uygundur.
Elbette bunca güzellikler içeri-
sinde insan çirkin yaratılamazdı
ki, yüce Allah (cc) çirkin bir şey
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yaratmaz; hele de en güzel söz
olan vahiy ile görevlendirilen
insanın elbette bu güzelliği taşı-
yacak yeterlilikte olması gere-
kirdi ve öyle de oldu.

“Biçimlendirdik; ne güzel
biçim vereniz Biz.” (Mürselat,23)

“Gökleri ve yeri hak ile yarattı,
sizi biçimlendirdi, biçimlerinizi
güzel yaptı, dönüş O'nadır.”
(Teğabun, 3)

En güzel şekilde yaratılan
insana, en güzel söz olan vahyi
esaslar gönderildi ve bu esasları
tebliğ etme görevi verildi ve bu
ilahi mesaj doğrultusunda yaşa-
ma sorumluğu yüklendi. Bu
sorumluluk yüce Allah'a kul-
luk, O’nun koyduğu hükümlere
göre yaşamadır.

“Ben cinleri ve insanları, ancak
bana kulluk etsinler diye yarat-
tım.” (Zariyat, 56)

“Sen yüzünü, Allah'ı birleyici
olarak doğruca dine çevir: Allah'ın
yaratma yasasına ki, insanları ona
göre yaratmıştır. Allah'ın yaratma-
sı değiştirilemez, işte doğru din
odur, fakat insanların çoğu bilmez-
ler.” (Rum, 30)

İnsanları, kendisine kulluk
yapmaları için en güzel biçim-
de, Tevhid dinini kabul edecek-
leri bir fıtratla yaratan yüce
Allah (cc) onların, yüzlerini
Tevhid dinine çevirmelerini

emretmiş, onların yaşayacakları
yeryüzünü de güzel bir şekilde
düzenlemiş, onları yine güzel
rızıklarla beslemiştir.

“Allah O'dur ki arzı size duru-
lacak yer, göğü de bina yaptı; sizi
şekillendirdi, şekillerinizi de güzel
yaptı ve sizi güzel rızıklarla besledi.
İşte Rabb’iniz Allah budur; bütün
âlemleri yaratan Allah, ne yüce-
dir!” (Mü’min, 64)

“Arzı nasıl yaydık, ona sağlam
dağlar attık, onda her güzel çifti
bitirdik! (Kaf, 7)

İnsanlar, kendilerindeki
güzellikleri muhafaza ettikleri
sürece hayat ve kâinat içinde
huzurlu bir şekilde yaşayacak,
mutlu bir hayat sürecektir.
İnsanların, kendilerinde varolan
güzellikleri muhafaza etmeleri
ancak Rab’lerinden kendilerine
gönderilen ilahi mesajı, hayat
prensibi kabul etmeleri ve en
güzel şekilde yaşamaları ile
mümkündür.

“Allah, sözün en güzelini, bir-
birine benzer, ikişerli bir Kitap
halinde indirdi; Rablerinden kor-
kanların, ondan derileri ürperir,
sonra derileri ve kalpleri Allah'ın
zikriyle yumuşar. İşte bu (Kitap)
Allah'ın rehberidir; dilediğini
bununla doğru yola iletir, ama
Allah kimi sapıklığında bırakırsa
artık ona yol gösteren olmaz.”
(Zümer, 23)
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Sözün en güzeline iman
edenler, bu en güzel sözü insan-
lara ulaştırmak için çalışacaklar,
böylece hayatlarını güzelleştire-
rek en güzel insan ve
Müslüman olacaklardır. Şu bir
gerçektir ki, Müslüman olma-
dan güzel olunmaz, güzel olma-
dan da yüce Allah'a kul olun-
maz. Ancak gereği gibi yüce
Allah'a kulluk edenler güzeldir-
ler.

“Allah'a çağıran, iyi iş yapan
ve ‘Ben Müslümanlardanım’
diyenden daha güzel sözlü kim ola-
bilir!” (Fussilet, 33)

“Onlar ki, sözü dinlerler ve
onun en güzeline uyarlar; işte
onlar Allah'ın kendilerini doğru
yola ilettiği kimselerdir ve onlar
sağduyu sahipleridir.” (Zümer, 18)

Müslüman şahsiyetler, üst-
lendikleri davet görevlerini en
güzel şekilde ortaya koymalı,
insanları bu güzel Tevhidi esas-
ları kabule çağırmalıdırlar.
Güzel olan bir şey güzel bir
şekilde ortaya konulmalıdır.
Davetin muhatapları ile yapılan
konuşmalar, tartışmalar yine
davetin güzelliğine uygun bir
şekilde sürdürülmelidir.

“Hikmetle ve güzel öğütle
Rabbinin yoluna çağır ve onlarla
en güzel biçimde mücadele et; kuş-
kusuz Rabb’in, işte yolundan
sapanları en iyi bilen O'dur ve O,

yola gelenleri de en iyi bilendir.”
(Nahl, 125)

“Kullarıma söyle, en güzel
sözü söylesinler, çünkü şeytan ara-
larına girer; doğrusu şeytan, insa-
nın apaçık düşmanıdır.” (İsra, 53)

“Kitap ehliyle, -zulmedenleri
dışında- en güzel tarzda tartışın ve
deyin ki: ‘Bize indirilene de size
indirilene de inandık, İlahımız ve
ilahınız birdir, biz de O'na teslim
olanlarız.” (Ankebut, 46)

“Onların dediklerine sabret ve
güzelce onlardan ayrıl.”
(Müzzemmil, 10)

İslâm güzel olunca ona ait
her şey güzeldir, kabul edilen
din de, onu kabul edenler de,
onu anlatan davetçiler de, onun
hakkında konuşmak da güzel-
dir. Çünkü ana kaynak olan
Kur’an güzeldir. Bu nedenle
Kur’ani olan her şey ve bu
güzelliği alan, Kur’an’a yönelen
herkes, doğal olarak güzelleş-
mekte, yüce Allah'ın rızasını
kazanmaktadırlar. 

“Ansızın ve hiç farkına varma-
dığınız bir sırada size azap gelmez-
den önce Rabbinizden size indirile-
nin en güzeline uyun.” (Zümer,
55)

Bütün bu güzellikler sonu-
cunda ahirete intikal edenlere
yüce Allah (cc), güzel bir mükâ-
fat vermekte, onları, güzellikle-
rine yaraşan güzel bir meskene
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yerleştirmektedir.
“Sen ancak Zikre uyan ve gör-

meden Rahman'dan korkan kimse-
yi uyarabilirsin, işte öylesini bir
mağfiret ve güzel bir mükâfatla
müjdele.” (Yasin, 11)

“Erkek veya kadından her kim
iman ederek güzel işler yaparsa,
işte öyle kimseler, cennete girerler
ve zerre kadar haksızlığa uğratıl-
mazlar.” (Nisa, 124)

Yüce Allah'ın vereceği
güzelliklere ancak yaratılışların-
daki insani güzellikleri muhafa-
za edenler, Rab’lerinden kendi-
lerine gönderilen Kur’an’la
daha da güzelleşenler ulaşabi-
lirler. Bu güzelliklerden ancak
yaratılışın ve hayatın gayesini
anlamayan, yaradılış fıtratına
aykırı hareket eden, hevalarını
ölçü edinip ilahlaştıran kimseler
mahrum kalırlar.

Yaradılışın gayesini kavra-
mayan, kâinat ve hayat içerisin-
de uyumlu bir yaşantı ortaya
koymayan, Rab’lerinin gönder-
diği Tevhidi esasları kabul edip
hayatlarını bu esaslara göre
düzenlemeyen kimseler, üzeri-
ne yaratıldıkları en güzel fıtratı
kaybederek alçalmışlardır.

Yüce Allah (cc), insanlar için
iki yol ortaya koymuş, hangi
yolu seçeceklerini kendilerine
bırakmıştır. İnsanlar, ya yaradı-
lış fıtratlarına göre hareket ede-

rek yücelecekler ya da fıtratları-
na aykırı hareket ederek alçala-
cak, zelil duruma düşecek ve
aşağıların aşağısına yuvarlana-
caklardır.

5- Sonra onu aşağıların aşağı-
sına çevirdik.

İnsanlar, dünya hayatlarını
düzenleme konusunda ve gele-
ceklerini ilgilendiren hususlar-
da kendileri karar verecekleri
gibi, kendilerini yaratan
Rab’leri tarafından gönderilen
ilahi esasları kabul ederek de
hayatlarını düzenleyebilirler.
Burada tercih tamamen insanla-
rın kendilerine aittir, ancak bu
seçimleri sonucunda onlar hak-
kında Rab’leri karar verecek ve
neye göre hayatlarını düzenle-
mişlerse onlara, o seçimlerinin
sonucunu verecektir.

Rab’lerinin bildirdiği esasla-
rı hayat prensibi olarak seçenler,
yücelecek ve kurtuluşa erecek-
ler, kendi hevalarını ya da beşe-
ri yasa ve düşünceleri ölçü edi-
nenler, Rab’lerine isyan eden ve
imanlarına şirk bulaştıran kim-
seler olarak aşağıların aşağısına
düşmüş olacaklardır.

Yüce Allah (cc), adil sıfatı
gereğince, kullarının kendi ira-
deleri ile seçtikleri yolu onlara
kolaylaştıracaktır. O, kendi
yoluna girenlere o yolu kolay-
laştırdığı gibi, Kendisine isyan
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edenlerin gidecekleri yolu da
onlara kolaylaştıracaktır.

“Sizin işiniz çeşit çeşittir; kim
verir, korunursa ve en güzeli doğ-
rularsa, ona en kolayı kolaylaştırı-
rız; kim de cimrilik eder, kendini
müstağni görürse ve en güzeli de
yalanlarsa, ona da en zoru kolaylaş-
tırırız.” (Leyl, 4-10)

İnsanın, yaratılışını unuta-
rak kendisini yeterli görüp
böbürlenmesi, kendi hevasını
ilah edinip ilahi mesajı reddede-
rek azması onu büyütmez, tam
aksine küçük düşürür, alçaltır.
İnsan, kendisini yaratan
Rabb’ine kulluk etmekten kaçı-
nırsa Rabb’ine açıkça isyan
etmiştir. Yüce Allah (cc), kendi-
sine kulluk etmeyip böbürle-
nen, imanlarına şirk bulaştırıp
isyan eden kimseleri dünya ve
ahirette alçaltarak zelil eder, acı
azaba sokar.

“Rabbiniz buyurdu ki: ‘Bana
dua edin, duanızı kabul edeyim,
Bana kulluk etmeğe tenezzül etme-
yenler, aşağılık olarak cehenneme
gireceklerdir.” (Mü’min, 60)

Aşağılık olarak cehenneme
girecek kimseler, dünya hayat-
larında esfele safiline düşenler-
dir. Esfele safilin öyle bir dere-
ke, öyle bir çukurdur ki, yaratı-
lanlar içerisinde hiçbir canlı o
seviyede değildir. Bu öyle bir
seviyedir ki, kâinatta hiçbir

yaratığın düşmek istemeyeceği,
buraya düşenlerin Rab’leri tara-
fından lanetlendikleri bir sevi-
yedir.

“De ki: ‘Allah katında yeri
bundan daha kötü olanı size söyle-
yeyim mi! Allah kime lanet ve
gazap etmiş, kimlerden maymun-
lar, domuzlar ve tağuta itaat eden-
ler yapmışsa, işte onların yeri daha
kötüdür ve onlar doğru yoldan
daha çok sapmışlardır.” (Maide,
60)

“Allah'a göre canlıların en
kötüsü, kâfirlerdir; artık onlar
inanmazlar.” (Enfal, 55)

“Yoksa sen onların çoğunun
işittiklerini, düşündüklerini mi
sanıyorsun! Kesinlikle onlar, hay-
vanlar gibidir, hatta yolca daha
sapıktır(lar).” (Furkan, 44)

Yüce Allah'a iman etmeyen-
ler, O’nun indirdiği Tevhidi
esasları bırakıp hevalarını ilah
edinenler, tağuti sistemlere itaat
edenler, içerisinde bulundukları
küfür ve şirk nedeniyle may-
munlar, domuzlar ve hayvanla-
rın hepsinden daha aşağılıktır-
lar.

“Allah katında canlıların en
kötüsü, düşünmeyen, sağırlar ve
dilsizlerdir.” (Enfal, 22)

İnsanlar, en güzel bir şekilde
yaratıldıkları, vahiyle müşerref
olup şerefli bir şekilde yüceldik-



leri, âlemler içerisinde üstün bir
makama çıkarıldıkları halde
neden esfele safilin derekesine
düşüp hayvanlardan daha aşağı
bir duruma gelebiliyorlar!
Kur’an, bu sorunun cevabını
çok net bir şekilde veriyor ve bu
düşüşe deniz kenarındaki
insanları örnek gösteriyor.

“Onlara, deniz kıyısında bulu-
nan kentin durumunu sor, hani
onlar, Cumartesine saygısızlık edip
haddi aşıyorlardı. Çünkü
Cumartesi (tatil) yaptıkları gün,
balıkları onlara akın akın gelirdi,
Cumartesi (tatil) yapmadıkları gün
balıkları gelmezlerdi. Biz onları
yoldan çıkmalarından ötürü böyle
sınıyorduk.

İçlerinden bir topluluk:
‘Allâh'ın helâk edeceği yahut şid-
detli bir şekilde azap edeceği bir
kavme artık ne diye öğüt veriyorsu-
nuz?’ dedi; dediler ki: ‘Rabbinize
mazeret (beyan edebilmek) için bir
de belki korunurlar diye (öğüt veri-
yoruz).

Ne zaman ki onlar, kendilerine
hatırlatılanı unuttular, biz de kötü-
lükten men edenleri kurtardık; zul-
medenleri de, yoldan çıkmaları
yüzünden çetin bir azap ile yakala-
dık, kibirlerinden dolayı kendilerine
yasak kılınan şeylerden vazgeçme-
yince onlara: ‘Aşağılık maymunlar
olun!’ dedik.” (A’raf, 163-166)

Hevalarını ölçü edinerek

kendilerine gönderilen ilahi
hükümleri, bir sürü cambazlık,
hile ve oyunlarla devre dışı
bırakan Deniz kıyısındaki
insanlardan bazıları, Müslüman
davetçilerin kendilerine hatır-
lattıkları Rab’lerinin buyrukları-
nı, duymazlıktan gelmişlerdi.
İşin daha üzücü yanı ise, kendi-
lerini Müslüman zanneden bazı
nemelazımcıların, davetçilerin
yaptıkları uyarıya destek olma-
maları ve yapılan uyarıları hoş
görmemeleriydi. İşte bunun
üzerine haddi aşanlar da, neme-
lazımcılar da aşağılık maymun-
lar olarak cezalandırılmışlardı.

Deniz kenarındaki haddi
aşan insanlara verilen bu ceza,
elbette her dönemde hevalarını
ölçü edinen, Tevhidi esaslardan
yüz çeviren herkese verilecektir.

“Ey Kitap verilenler, biz bazı
yüzleri, silip arkalarına döndürme-
den ya da Cumartesi adamlarını
lanetlediğimiz gibi onları da lanet-
lemeden önce, yanınızdakini doğ-
rulayıcı olarak indirdiği-
miz(Kur'an)a inanın, Allah'ın
buyruğu yapılır.” (Nisa, 47)

Günümüzde de, Kur’an’dan
yüzçeviren, Tevhidi esaslara
iman etmeyen, türlü cambazlık-
lar yaparak Hakkı batıla bula-
yıp gerçekleri gizleyen,
Samiri’nin günümüz temsilcile-
ri olan, Tevhidi esasları tebliğ
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eden Müslümanlara destek ver-
meyen kimseler de, tıpkı Deniz
kenarındaki insanlar gibi lanet-
lenerek aşağıların aşağısına
düşeceklerdir.

İnsanın kendisine yaptığı
kötülüğü hiç kimse ona yapa-
maz; insan, kendi eliyle kendisi-
ne yaptığı kötülük nedeniyle
hem dünyasını hem ahiretini
mahvediyor. Yaratılış fıtratına
aykırı hareket edip Tevhidi
esaslardan yüz çeviren, dünya
hayatında aşağılık bir seviyeye
düşen insan, ahiret hayatında
da aşağılanmış bir şekilde ebedi
azaba sürüklenecektir. Ancak
kendilerine ulaşan Tevhidi esas-
lara iman edip bu esaslar doğ-
rultusunda hayatlarını düzene
koyan kimseler kurtulacaklar-
dır.

6- Ancak iman edip salih amel
işleyenler başka, onlar için kesinti-
siz bir mükâfat vardır.

İman etmek, insanın, Rabb’i
tarafından gönderilen Tevhidi
esaslara samimiyetle inanması,
salih amel işlemesi, iman edilen
esaslar doğrultusunda hayatını
düzenlemesi, yaratılışta verilen
güzel hasletlerin korunarak
daha da geliştirilmesidir. İşte
bunlar için Rab’leri katında
kesintisiz mükâfatlar vardır.

İman etmek, yalnızca söz ile
ifade değil, hayatın her alanında

davranışlarda ortaya konulup
gösterilen bir eylem ve hareket-
tir. Yüce Allah (cc), ancak iman
edip iman ettikleri esaslar doğ-
rultusunda yaşayan, hayatları-
nı, ahlaki ve insani özelliklerini
iman ettikleri esaslara göre
düzenleyen kimselere mükâfat-
lar bahşedecektir.

“Senin için kesintisiz bir
mükâfat vardır ve sen, büyük bir
ahlâk üzerindesin.” (Kalem, 3-4)

Yüce Allah (cc), elbette hak
edenlere mükâfatlarını verecek-
tir ki bunlar, dünya hayatların-
da yaratıldıkları en güzel sıfat-
larını, Rab’lerine iman ederek
koruyan, salih ameller işleyerek
daha da güzelleştiren kimseler-
dir. Rab’lerine şirk koşup isyan
edenlere ise, ancak içerisinde
ebedi kalmak üzere cehennem
azabı mükâfat olarak verilecek-
tir.

“(Tarafımdan) De ki: ‘Ey iman
eden kullarım, Rabbinizden kor-
kun, bu dünya hayatında güzel
davrananlara güzellik vardır,
Allah’ın yeri geniştir, ancak sabre-
denlere, ödülleri hesapsız ödenecek-
tir.” (Zümer, 10)

Yüce Allah (cc),, kullarından
ne istediğini, iman edenlerin ya
da şirk koşanların, münafık,
fasık, mürtet ve kâfirlerin kim-
ler olduklarını, onlara, nasıl bir
mükâfat ya da ceza vereceğini
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açıkça bildirmiştir. Bütün bu bil-
dirilen hükümlere rağmen
insanlardan birçoğu hâlâ yüce
Allah'ın indirdiği hükümleri ya
reddetmekte ya da Hakkı batıla
bulayıp gerçekleri gizleyerek
isyanlarına devam etmekte, aşa-
ğılanmayı tercih etmektedirler.

İnsanlardan kimileri, İslâm'ı
kabul ederek hayatlarını buna
göre düzenleyip onurlu bir
yaşam sürme yerine, kendi
hevalarını ya da diğer insanla-
rın hevalarından oluşmuş beşeri
sistemleri tercih ederek onur-
suzluğu, zilleti ve aşağılanmayı
kabul ediyorlar. Hak ve batıl,
doğru ve yanlış, bunların karşı-
lığında yüce Allah'ın rızası ve
gazabı, cennet ve cehennem
apaçık bir şekilde açıklanmış
iken insanlar, hangi gerekçe ile
Rab’lerine isyanı, cehennemi ve
aşağılanıp azabı seçiyorlar.

7- O halde sana dini yalanlatan
nedir!

Din nedir ve insanların
yalanladıkları din hangisidir?
Öncelikle bu soruların cevap-
lanması gerekir?

Din: Arapça DYN kelimele-
rinden teşekkül eden dinin,
lügat manası, itaat, ibadet, salta-
nat, idare, hüküm, şeriat, İslâm,
iman, ibadet, tedbir, hüküm,
hesap, adet, durum tavır ve
davranıştır.

Istılah olarak din, gerek
yüce Allah (cc), gerekse insanlar
tarafından konulsun, insan
hayatını kuşatan kanun ve
kuralların, idare ve hükümlerin
bütünüdür.

Din kelimesi, yukarıdaki
lügat ve ıstılah manalarının
tümünü kapsamaktadır. Bu
anlamda din, şeriat, kanun,
adet, yol, mezhep, taklit, millet,
itaat, boyun eğme, kulluk, köle-
lik, zilleti kabullenmek, teslim
ve tabi olmak, üstünlük kur-
mak, hüküm, emir, boyundu-
ruk altına almak, ceza, mükâfat,
muhakeme ve hesap anlamları-
nın tümünü içermektedir.

Lügat manada olsun, ıstılah
manada olsun din kavramında
ön plana çıkan en önemli husus,
hiç kuşkusuzdur ki, idare ve
hüküm konusudur. Bu anlam-
da, insanların yeryüzündeki
yaşamını düzenleyen, insan iliş-
kilerine çözümler sunan kanun
ve kurallar ile insan yaşamını
ilgilendiren meselelere getirilen
çözüm ve önerilerin tümüne
birden din adı verilmektedir.

İlahi din, tektir; yüce Allah
(cc) tarafından konulan hüküm-
lerden ve Hz. Peygamber tara-
fından uygulanan metoddan
ibarettir ve insan yaşamının her
alanına çözümler sunmaktadır.
İnsanları yaratıp dünya hayatı-
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na gönderen yüce Allah (cc),
onların, dünya hayatında ne
yapacaklarını da bildirmiştir.

Yüce Allah'ın, insanın
dünya hayatını düzenlemek için
koyduğu hükümler herkes için
eşit ve aynı ağırlıktadır.
Kimsenin hakkını kimseye çiğ-
netmeyen, tek yönlülükten
uzak, adalet ve hakkaniyete
dayanan bu hükümler, insan
yaşantısını aileden sosyal ilişki-
lere, ferdi ve toplumsal hareket-
lere ticaretten ekonomiye, beşe-
ri ilişkilerden manevi duygula-
ra, siyasetten uluslararası ilişki-
lere kadar tüm ilişkileri en ince
ayrıntılarına kadar tek tek ele
almıştır.

İslâmi hükümler doğrultu-
sunda hareket eden beşer,
dünya ve ahirette yücelir, ahse-
ni takvime ulaşır, kula kulluk-
tan kurtulup yalnızca Allah'a
kul olur. Gerçek huzur güven
ortamı, birlik ve beraberlik, kar-
deşlik ilişkileri İslâmi hükümler
içinde gelişir.

İnançsızların yalanladıkları
İslâm, insanların dünya hayatı-
nı düzenleyen hükümler bütü-
nüdür. İslâm, insanların siyasi,
ticari, iktisadi, sosyal, içtimai,
hukuki tüm ilişkilerini en iyi
şekilde düzenleyen tek dindir.
Bu öyle bir dindir ki, evrensel ve
çağlarüstü bir özelliğe ve tüm

sorunları en iyi şekilde düzenle-
yen yeterliliğe sahiptir. Oysa
beşeri sistemler, hem evrensel
değillerdir, hem de çağlarüstü
bir özellikten yoksun oldukları
gibi, yıllarla bile ifade edileme-
yecek kadar kısa bir özelliğe
sahip, evrensel olmayan sistem-
lerdir.

Beşeri ve Şirk Dinler
Beşeri ve şirk dinler, çok

değişik isimler altında varlık
gösterirler, uygulamalarına
göre çok çeşitlidirler. Bu dinler,
koyucuları ve tahrif edicilerine
göre isimler alırlar.

Beşeri dinler, yapılarının ve
kurucularının farklı oluşu nede-
niyle birbirine zıt ve değişken-
dirler. Başlıcaları Kemalizm,
Komünizm, Sosyalizm, Faşizm,
Demokrasi, diktatörlük ve ben-
zerleridir. Bu dinlerde kanun
koyucu, ekonomik ve güç bakı-
mından toplum üzerinde etkili
olanlardır.

Güçlülerin hâkim olduğu
toplumlarda kanunlar, güçlüle-
rin kontrolünde bulunan, onla-
rın yönlendirdiği kişilerin
bulunduğu meclislerden çıkarı-
lır. Bu nedenle çıkarılan kanun-
lar hep güçlü sınıfın çıkarlarına
göre düzenlenir. Güçlü olanla-
rın söz sahibi olduğu, idareyi
ele aldığı beşeri dinlerde, konu-
lan bütün hükümler hep güçlü-

TEFSİR

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede



ler ve yandaşları lehinde olacak-
tır. Bu nedenle beşeri dinlerde
adalet ve hak ölçüleri bulun-
maz.

Beşeri düzenlerde iki sınıf,
iki tabaka vardır, ezen ve ezilen
sınıf: Bu nedenle beşeri dinlerde
adaletsizlik ve eşitsizlik had saf-
hadadır; egemen sınıfın çıkarla-
rını gözeten yasalar karşısında
halk tabakası sürekli ezilir. Bu
sistemlerde, hak ve adalet ölçü-
lerinin bulunmaması nedeniyle
sürekli bir çatışma ve kargaşa
ortamı mevcuttur; ezilen sınıfın
haklarını aramalarına karşılık
müstekbirler, idareyi elden
bırakmamak için baskı yapar,
tehdit ederler.

İnsanın kendi hevasından,
insanları idare etmek için koy-
duğu kurallar tek taraflı ve her
zaman kuralı koyanın lehine
işlemiştir tarih boyunca. Onlar,
hiçbir zaman bütün toplumu
eşit tutacak hüküm koymaz-
lar/koyamazlar.

Şirk Dinleri
Temel itibarıyla ilahi dinin

kurallarının tahrif edilmesi ile
ortaya çıkan şirk dinleri, zaman
içerisinde ilahi dinden taşıdığı
kuralları terk ederek bambaşka
bir hüviyete bürünmüşlerdir.
İlk liderlerinin ismini alan şirk
dinleri, sayısal olarak oldukça
fazladırlar.

Şirk dinlerinin başlıcaları
Hrıstiyanlık, Yahudilik,
Tasavvuf, Budizm, Taoizm,
Sıkh, Şintoizm, Konfüçyanizm,
Hinduizm ve Putperestliktir.
Şirk dinlerinde kuralları, bu
dinlerin liderleri koyar ve bu
kurallar o dine tabi olanlar için
şaşmaz birer ölçüdürler.

Beşeri ve şirk sistemlerin,
din olduklarını yüce Allah (cc)
bildiriyor ve bunların geçersiz
ve basit dinler olduklarını, Hak
dinin en üstün din olduğunu
belirtiyor.

“O, Rasulünü hidayetle ve hak
dinle gönderdi ki müşrikler hoşlan-
masa da o (hak di)ni, bütün
din(ler)in üstüne çıkarsın. (Tevbe,
33)

“O, Rasulünü hidayet ve hak
dinle gönderdi ki, o(hak di)ni,
bütün dinlere üstün kılsın. Şâhid
olarak Alah yeter.” (Fetih, 28)

İslâm, insanların dünya
hayatında huzurlu ve mutlu
olmalarını, ahirette ise
Rab’lerinin rızasına ve O’nun
verdiği mükâfatlara ulaşmaları-
nı sağlamaktadır. Bu gerçeklere
rağmen insanlar, kendilerine
onur verip yücelten İslâm'dan
yüzçeviriyorlar.

Yüce Allah (cc) insanlara,
yüzlerini Tevhid dini olan
İslâm’a çevirmelerini emret-
mektedir. Çünkü insanlar bu
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dinine göre yaratılmıştır. Yüce
Allah (cc), Tevhid dinini kabul
etmeyenlerin müşrikler olduk-
larını bildirmektedir.

“Ve yüzünü Hanif olarak dine
çevir; sakın müşriklerden olma!"
(Yunus, 105)

“Ben yüzümü tamamen, gökle-
ri ve yeri yoktan var edene çevirdim
ve artık ben müşriklerden değilim!”
(En’am, 79)

Tevhid dini olan İslâm'ın
dışında bir dini ya da beşeri sis-
temleri kabul etmek, benimse-
mek ve desteklemek insanı açık-
ça şirke ve küfre sokar. Bütün
bu gerçeklere rağmen, yüce
Allah (cc) insanlara “O halde
sana dini yalanlatan nedir!”
diye soruyor.

Beşeri şirk sistemler, adalet-
siz, eşitliksiz, baskıcı ve zorba
iken, insanlara zulüm ve acıdan,
gözyaşı ve üzüntüden başka bir
şey vermezken, insanları birbi-
rinin düşmanı yapıp kardeşi
kardeşe boğazlatırken, insanı
zelil edip aşağılarken insanlar,
şuursuzca bu zulüm düzenleri-
ni seçiyorlar. Oysa Allah katın-
da beşeri şirk sistemleri ve din-
leri kabul edilmeyecek, o dinle-
re mensup olanlar ziyana uğra-
yacaklardır.

“Kim İslâm'dan başka bir din
ararsa, bilsin ki, (o din) ondan
kabul edilmeyecek ve o, ahirette

kaybedenlerden olacaktır.” (Al-i
İmran, 85)

“Allah katında din, İslâm’dır;
Kitap verilmiş olanlar, kendilerine
ilim geldikten sonra sırf aralarında-
ki aşırılık yüzünden ayrılığa düştü-
ler. Kim Allah'ın ayetlerini inkâr
ederse, bilsin ki Allah, hesabı çabuk
görendir.” (Al-i İmran, 19)

Kendilerinin bile yarın ne
olacaklarını bilmeyen kimsele-
rin, insanların hayatlarını ipotek
altına almaları ve bu yasaların,
hayatları ipotek altına alınan
kişiler tarafından kabul edilme-
si anlaşılacak gibi değildir. Yüce
Allah bu kanun koyuculara ve
onların kanunlarını kabul eden-
lere soruyor.

8- Allah, hüküm verenlerin en
iyi hâkimi değil midir?

Elbette yüce Allah (cc),
Hüküm verenlerin en iyisidir;
çünkü kullarını yaratan, onların
fıtratlarını, geleceklerini, eğilim-
lerini, meyillerini ve isteklerini
en iyi bilendir. Bu nedenle yüce
Allah (cc), kulları için en iyi
hükmü koyar ve onların, hem
dünya hayatında mutlu ve
huzurlu olmalarını, hem de ahi-
ret hayatında kurtuluşa ermele-
rini sağlar.

“Görünmeyeni ve görüneni
bilendir; Azizdir, hâkimdir.”
(Teğabun, 18)
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“Göklerde ve yerde ululuk, yal-
nız O'na aittir; O, azizdir hâkim-
dir.” (Casiye, 37)

Yüce Allah (cc), yalnızca
yeryüzünde bulunan insanlar
için değil, yerde ve gökte bulu-
nan, kâinat içinde varolan her
şey üzerine hüküm koyandır.
Bu nedenle insanlar, ancak bu
hükümlere iman edip teslim
oldukları zaman kâinat içerisin-
de Rab’lerinin kendilerine lüt-
fettiği hayatı huzurla sürdürebi-
lir, Rab’lerinin verdiği rızıkları
kullanabilirler.

“O, kullarının üstünde tam
hâkimdir, O her şeyi yerli yerince
yapan, (her şeyi) haber alandır.”
(En’am, 18)

“Siz, o'nu bırakıp ancak sizin
ve atalarınızın taktığı birtakım
(boş) isimlere itaat ediyorsunuz;
Allâh onlar hakkında hiçbir delil
indirmemiştir. Hüküm, yalnız
Allah’ındır; O, yalnız kendisine
tapmanızı buyurmuştur. İşte doğru
din budur, ama insanların çoğu bil-
mezler.” (Yusuf, 40)

Bildirilen tüm bu gerçekle-
re, ilahi bildirimlere, dünya
hayatında karşılaşılan sorunla-
ra, insanların yaptıkları beşeri
sistemlerin adaletsizliklerine,
zulüm, baskı ve sömürülerine
rağmen insanlar, hâlâ zanna
dayanan ve yüce Allah (cc)
yanında hiçbir değerleri olma-

yan sistem ve dinleri benimsi-
yorlar.

“Yoksa cahiliye hükmünü mü
arıyorlar; iyi bilen bir toplum için
Allah'tan daha güzel hüküm veren
kim olabilir! (Maide, 50)

İyi bilen bir toplum için
elbette yüce Allah'tan daha iyi
hüküm koyan hiç kimse yoktur,
çünkü “Allah, hüküm verenle-
rin en iyi hâkimidir” ve “İşte
doğru din budur, ama insanla-
rın çoğu bilmezler.” Ancak
iman gerçeğini kavramamış,
insani özelliklerini bozmuş,
yaratılış fıtratlarını kaybetmiş
kimseler cahiliye hükmü olan
beşeri sistemleri tercih ederler.

“Allah ile beraber başka bir
ilaha çağırma, O'ndan başka ilah
yoktur, O'nun yüzünden başka her
şey helâk olacaktır; hüküm
O'nundur ve O'na döndürülecek-
siniz.” (Kasas, 88)

Sadakallahul Azim.
Not: Din kavramı ile ilgili

daha geniş açıklama, Kur’ani
Kavramlar 3 kitabımızın din
başlıklı bölümde bulunmakta-
dır.
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