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Bir eserin, bir kitabın evren-
sel ve çağlarüstü olabilmesi, o
eserin ya da kitabın yapımcısı-
nın, yazarının ya da yazdıranı-
nın hitap edeceği insanları ve
çağları çok iyi bilmesi, tanıması
ile mümkündür. Aynı şekilde o
kitap ve eserin, her çağda yaşa-
yan insanlara hitap etmesi ve o
insanlar tarafından anlaşılması
gerekir.

Evrensel ve çağlarüstü bir
eser de, ancak tüm çağların
üzerinde olan bir güç tarafın-
dan ortaya konulabilir ki, O da
yalnızca âlemlerin Rabb'i yüce
Allah'tır ve o eser de O’nun
gönderdiği Kur'an'dır. İnsanı
yaratan ve onu çok iyi tanıyan
yüce Allah (cc), onun yeryü-
zündeki yaşamını düzenleyen
kurallarını da bildirmiş ve onu,
bildirdiği kurallardan sorumlu
tutmuştur.

İnsanın, Kur'an'dan sorum-
lu olabilmesi, ancak onu anla-
ması ile mümkündür. Bu
nedenle yüce Allah (cc)

Kur'an'ı, kullarının anlayabile-
ceği kolaylıkta ve anlaşılabilir
bir şekilde indirmiştir.

“Andolsun Biz, öğüt için
Kur'an'ı kolaylaştırdık, yok mu
hiç öğüt alan!” (Kamer, 17)

“Gerçekten Biz onu, senin
diline kolaylaştırdık, umulur ki
düşünürler.” (Duhan, 58)

Anlaşılmayan, anlaşılması
zor olan bir kitaptan insanlar
sorumlu tutulamazlar. Kur'an,
akleden, düşünme özelliklerini
kaybetmeyen, onur ve haysiye-
tini muhafaza eden her insan
tarafından anlaşılabilecek
kolaylıkta bir Kitab'tır. Yüce
Allah (cc), kimseye gücü üze-
rinde bir sorumluluk yükle-
mez.

“Allah, kimseyi güç yetirece-
ğinden başka mükellef tutmaz…”
(Bakara, 286)

Kur’an, Apaçık İken
Neden Tefsir!

Kur’an, elbette her aklıse-
lim kişinin anlayabileceği apa-
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çık bir Kitap’tır; bunda kuşku
yoktur. Yüce Allah (cc),
Kur’an’ın, ayetleri açıklanmış,
apaçık bir Kitap olduğunu bil-
dirmektedir.

“Elif, lam, ra; bunlar, apaçık
Kitab’ın ayetleridir.” (Yusuf, 1)

“Elif, lam, ra; bunlar, apaçık
okunan Kitab’ın ayetleridir.”
(Hicr, 1)

“Bilen bir kavim için Arapça
okunan, ayetleri açıklanmış bir
Kitap’tır.” (Fussilet, 3)

Apaçık bir şekilde açıklan-
mış olan, bir kitap nasıl oluyor
da tefsir edilebilir! Şayet bir
kitap, açıklanmaya ihtiyaç
duyuyorsa bu durumda o
kitap, açık değil anlaşılmıyor
demektir. Yüce Allah (cc), apa-
çık dediği halde –ki, Allah
elbette doğru söylüyor– Kita-
bı’nın, tefsire ihtiyaç duyması-
nın elbette ki nedenleri olmalı-
dır. Bu nedenleri yine Kur’an’ın
kendisi vermektedir.

Kur’an’ın Anlaşılmaması
Konusunda Küfür ve Şirk
Ehlinin Gayretleri

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.

Kur’an’ın, insanlar tarafın-
dan anlaşılmasından rahatsız-
lık duyan Allah düşmanları,
Kur’an’ın anlaşılmaması,
insanların bu yüce Kelamı
anlamamaları için hemen her
dönemde, çeşitli oyunlar oyna-
mışlardır.

Daha Kur’an’ın nazil oldu-
ğu ilk dönemde bu Allah düş-
manları, Kur’an okunduğu
zaman çeşitli yalan ve iftiralar-
la Rasul(as)’a saldırmışlar,
onun hakkında deli, cinlenmiş
gibi yalanlar uydurarak,
Kur’an’ı, Rasulün kendisinin
uydurduğu iftirasını atarak
insanları ondan uzak tutmaya
çalışmışlardır. Yüce Allah (cc),
onların bu durumunu şöyle
açıklamaktadır.

“Kâfirler dediler ki: ‘Bu
Kur’an’ı dinlemeyin, boş şeyler
söyleyin, umulur ki ona galip
gelirsiniz.” (Fussilet, 26)

Batıl Şeyler İleri Sürerek
Hakkı Gidermeye Çalıştılar

Küfür ve şirk cephesi,
Kur’an’ın, anlaşılmaması,
insanların ondan uzak tutul-
ması için her türlü yola başvu-
rur, ellerinden gelen her şeyi
yaparlar. Bunlar, ya gündemi



başka şeylerle meşgul ederek
Tevhidi esasları gündemin
dışında tutarlar, ya da kendileri
gibi Kur’an’dan uzak olanları
kınayarak dikkatleri onların
üzerine yoğunlaştırırlar. Örne-
ğin, Kur’an’ı öncelediklerini
iddia eden Samiri soylu belam-
lar, tasavvufçulara, tasavvufçu-
lar da onlara sataşarak insanla-
rı vahyi gerçekleri öğrenmek-
ten alıkoyarlar.

“Onlardan önce Nuh kavmi
ve onlardan sonraki gruplar da
yalanladı; her ümmet, Rasulü’nü
yakalamağa yeltendi; batıl şeyler
ileri sürdüler ve onunla Hakkı
gidermek için tartıştılar; bu yüz-
den onları yakaladım; bak azabım
nasıl oldu!” (Mü’min, 5)

İnsanları Kur’an’dan Şüp-
heye Düşürmeye Çalıştılar

İnsanların, Kur’ani esaslara
yönelmelerini engellemeye
çalışan Allah düşmanı kâfir,
müşrik ve belamlar, Kur’an’ı
kendilerinin daha iyi anladıkla-
rını ve daha iyi bildiklerini
iddia ederek Kur’an üzerine
konuşurlar. Bunlar, ya Kur’ani
mesajı, güncel sorunlara indir-
gemeden ilk indirildiği dönem-
deki müşriklerin hikâyelerini
insanlara anlatarak onları oya-
larlar, ya da inanmış görünür-
ler, ancak cahili yaşantılarını
sürdürürler ve tağuti sistemle-

rin kurallarına uymaya devam
ederler.

“Kâfirler, iman edenler için
dediler ki: ‘Şayet hayırlı bir şey
olsaydı, ona (iman etmede) bizi
geçemezlerdi. Onunla hidayete
ermedikleri zaman: ‘İşte bu, eski
bir yalandır’ diyecekler.” (Ahkâf,
11)

“Kitap ehlinden bir grup dedi
ki: ‘İman edenlere indirilene,
günün önünde inanın, sonunda
inkâr edin; belki (onlar da) döner-
ler.” (Al-i İmran, 72)

Her dönemde kâfirlerin
tüm gayretleri, fitne üreterek
insanları şüpheye düşürüp
Kur’an’dan uzaklaştırmaktır.
Ancak onlar, ağızları ile
Allah’ın nurunu söndüremeye-
ceklerdir.

“Ağızları ile Allah’ın nurunu
söndürmek istiyorlar, Allah ise,
kâfirler hoşlanmasa da nurunu
tamamlayacaktır.”  (Saf, 8)

Küfür ve Şirk Cephesi,
Hakkı Batılla Bulayıp Gerçek-
leri Gizlediler

Hakkı gizleme, Hakkı batıl-
la karıştırıp anlaşılmaz hale
getirme çalışmalarına, kâfir ve
müşriklerin yanında belamlar
da katılmışlardır. Bunlar, hem
Kur’an’ın nazil olduğu dönem-
de, hem de daha sonraki
zamanlarda sürekli bir şekilde
insanları Allah yolundan sap-
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tırmaya çalışmışlardır.
Hakkı Batılla Bulayıp Ger-

çekleri Gizlerler
Özellikle günümüzde tağu-

ti sistemin paralelinde hareket
eden Samiri soylu belamlar
tarafından oldukça sık ve açık-
tan açığa yapıldığı üzere, yuva-
landıkları şirk ve küfür yuvası
vakıf ve derneklerde Hakkı
batılla bulayıp gerçekleri giz-
lerler. Yüce Allah (cc), Hakkı
batılla bulayıp gerçekleri gizle-
yen her dönem kâfir, müşrik ve
belamlarına lanet etmektedir.

“Muhakkak ki, açık delillerden
indirdiğimiz hidayeti, biz Kitapta
insanlara açıkça belirttikten sonra
gizleyenler, işte Allah onlara lanet
eder ve bütün lanet edebilenler
onlara lanet eder.” (Bakara, 159)

Kâfir, müşrik ve onların
yardımcıları belamlar, dini bir
hayat nizamı olarak değil, bir
ticaret ve çıkar sağlama aracı
olarak görmüşlerdir. Böylece
Sünnetullahtaki Tevhidi müca-
deleyi arkalarına atmış, Risalet
önderlerinin mücadelelerine
ihanet etmiş, insanlardan Tev-
hid şirk, Hak batıl mücadelesi-
ni gizlemişlerdir. Tevhidi
mücadeleden habersiz olan
insanlar, yüce Allah’ın mesajını
öğrenmekten mahrum kalmış-
lardır.

“Şüphesiz, Allah’ın indirdiği

Kitap’tan bir şey gizleyen ve onu
az bir değere satanlar, işte onlar,
karınlarına ateşten başka bir şey
koymuyorlar. Allah Kıyamet günü
onlarla konuşmayacak ve onları
temizlemeyecektir. Onlar için acık-
lı bir azap vardır. İşte onlar, hida-
yet karşılığında sapıklığı, mağfiret
karşılığında azabı satın alan kim-
selerdir; ateşe karşı ne kadar da
dayanıklıdırlar(!)” (Bakara, 174-
175)

Belamlar, din adına yazdık-
ları kitaplarda, gerçekleri saptı-
rarak Tevhidi esasları,  anlat-
madıkları halde, Allah’ın dini-
ni anlatıyorlarmış gibi insanları
kandırmakta, böylece insanlara
yanlış bir din anlayışı vermek-
tedirler.

“Yazıklar olsun o kimselere ki,
elleriyle kitabı yazıyorlar, sonra
onu az bir paraya satmak için, ‘Bu
Allah katındandır’ diyorlar!
Yazıklar olsun onların elleriyle
yazdıkları şeye, yazıklar olsun
onların kazandıkları o şeye!”
(Bakara, 79)

Küfür ve şirk cephesi ile
şeytanın insan cinsinden yar-
dımcıları olan belamlar, işleri-
ne gelen ayetleri alarak, işlerine
gelmeyen ayetleri bırakarak
Kitabın bir kısmını alıp bir kıs-
mını terk etmişler, böylece
insanların, Kur’an’ı bir bütün
olarak öğrenmelerine, Kur’an’ı



gereği gibi anlamalarına engel
olmuşlardır.

“…Siz, Kitabın bir kısmına
iman edip bir kısmını inkâr mı edi-
yorsunuz; sizden bunu yapan
kimsenin cezası, dünya hayatında
rezil olmaktan başka nedir, Kıya-
met gününde de onlar, azabın en
şiddetlisine itilirler.  Allah yaptık-
larınızdan gafil değildir.” (Bakara,
85)

Küfür ve şirk cephesi ve
onların maşaları konumundaki
belamlar, Hakkı batılla bulaya-
rak gerçekleri gizleme ile yetin-
meyip insanları Allah yolun-
dan saptırmak, Hak yolunu
eğriltmek için her yol ve yönte-
mi kullanmışlar, güç ve zorba-
lık yoluna başvurmuşlardır.

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 bilmekte-
dirler, bu nedenle de var güçle-
ri ile bunu engellemeye çalış-
mışlardır.

“Ve iman edenleri, Allah
yolundan tehdit edip engelleyerek,
onu eğriltmeyi arzulayarak, her
yol üzerine oturmayın, bir zaman-
lar siz az idiniz, nihayet sizi

çoğalttığını düşünün ve bakın,
bozguncuların sonu nasıl oldu!”
(A’raf, 86)

Kâfir ve müşrikler ile onla-
rın maşaları belamlar, Tevhidi
esasların içini boşaltarak insan-
ları Allah yolundan saptırmak
için, tağuti sistemle el ele vere-
rek şirk ve küfür yuvası vakıf
ve dernekleri oluşturmuşlar,
böylece tağuti sistemleri red-
detmeyi, iman etmenin esası
sayan İslâm’ı, adeta tağutu
onaylayan bir din haline sok-
muşlardır.

Kelimeleri Yerlerinden
Kaydırarak İlahi Mesajın
Anlaşılmasını Engellemişler-
dir

Bir inanç ya da düşünce sis-
temini net olarak bilmenin ve
anlaşılır kılmanın en etkili
yolu, o inanç ya da düşünce sis-
temine ait kavramları, kendine
özgü tanımlamaları ile bilmek-
ten ve anlamaktan geçer.

Kavramlar, ifade ettikleri
ve vermek istedikleri anlamla-
ra uygun bir şekilde bilinmesi
halinde ait oldukları inanç ya
da düşünce sisteminin net
anlaşılmasını sağlayacak ve
insanları sağlıklı bilgiye ulaştı-
racaktır. Bu ise insanların,
seçimlerini bilinçli yapmalarını
sağlayacak ve onlar, kendileri-
ne ulaşan inanç ya da düşünce
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sistemini bilerek kabul ya da
ret edeceklerdir.

Bu gerçeğin bilincinde olan
İslâm düşmanları, İslâm’ın
insanlar tarafından net anlaşıl-
masını, insanların dinlerini
öğrenmelerini engellemek için
Kur’ani kavramların anlamları-
nı değiştirerek ilahi mesajın
vermeye çalıştığı Tevhidi ger-
çekleri gizlemişlerdir.

Kâfir, müşrik ve belamlar,
insanları Allah yolundan alı-
koymak, ilahi mesajı apaçık bir
şekilde ortaya koyan Kur’ani
gerçekleri gizlemek ve anlaşılır
olmaktan çıkarmak için kelime-
leri yerlerinden kaydırmışlar-
dır.

“Ey Rasul, küfürde yarış
edenler seni üzmesin; onlar ki,
kalpleri inanmamış iken ağızlarıy-
la ‘inandık’ derler. Yahudiler ara-
sında da yalana kulak verenler,
sana gelmemiş olan bir kavme
kulak verenler vardır. Onlar, keli-
meleri yerlerinden kaydırırlar;
derler ki, ‘Eğer size bu verilirse
alın, bu verilmezse sakının!’ Allah
birini şaşırtmak isterse, sen onun
için Allah’a karşı bir şey yapamaz-
sın. İşte onlar, o kimselerdir ki
Allah, kalplerini temizlemek iste-
memiştir. Onlar için dünyada
rezillik vardır ve ahirette de büyük
bir azap vardır.” (Maide, 41)

Tevhidi esaslara gerçekten

iman etmedikleri, içerisinde
bulundukları cahili hayatı
devam ettirdikleri ve tağuti sis-
teme tabi oldukları halde, kimi
çıkar ve kendilerine özgü
nedenlerle inanmış görünen
kimseler, Kur’an’ın net anlaşıl-
ması sonucu kendi durumları
açığa çıkacak endişesi ile
Kur’ani kavramların içlerini
boşaltarak, anlamlarını değişti-
rerek insanların, Rab’lerinin
mesajını öğrenmelerini engelle-
mektedirler.

Kelimeleri Yerlerinden
Kaydırarak Anlamlarını
Değiştirme Çabaları

Kur’an’ın ilk nazil olduğu
dönemlerde Yahudilerin yap-
tıkları bu, kelimeleri yerlerin-
den kaydırma işini günümüz-
de cahili şirk yuvaları tasavvuf
ehli ve tağuti sisteme bağlı
vakıf ve derneklerde yuvala-
nan Samiri soylu belamlar yap-
maktadırlar.

“Şüphesiz onlardan bir grup
var ki, dillerini Kitapla eğip büker-
ler, siz Kitap’tan sanasınız diye,
oysa o Kitaptan değildir ve derler
ki: ‘O, Allah katındandır’ oysa o,
Allah katından değildir. Allah’a
karşı onlar, bilerek yalan söyler-
ler.” (Al-i İmran, 78)

Tevhid düşmanlarının,
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.
Kur’an’ın anlaşılmasını isteme-
yenler, 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.

Kur’ani kavramların, asıl
anlamlarına uygun biçimde
anlaşılması ve Tevhidi esasla-
rın, Sünnetullahta cari olduğu
şekliyle insanlara ulaştırılması
halinde, dini kullanarak insan-
lar üzerinde kendilerine bir
konum elde eden Samiri soylu
belamlar ile cahili şirk ve küfür
içerisindeki tasavvufçular,
durumları ortaya çıkmasın
diye kelimeleri yerlerinden
kaydırarak Kur’ani kavramla-
rın anlamlarını değiştirmişler-
dir.

Kur’an’ın net olarak anlaşıl-
ması halinde, küfür ve şirk cep-
hesinin çıkarları zedelenecek,
halk üzerinde despotça bir
düzen kuranların saltanatları,
düzenleri yıkılacak, Hakkı
batılla bulayıp gerçekleri gizle-
yen Samiri soylu belamların
inanç sömürüleri bitecektir.

Günümüzde, Tevhidi ilke-
leri bulandırma, Kur’ani kav-
ramları karıştırma çalışmaları,
çeşitli gruplar tarafından en
sinsi şekilde devam etmektedir.
Bunlar, İslâm düşmanı tağuti
sistem, bu sistemi ayakta tutan
putperest particiler, sistemin
kiralık ajanları Prof. ünvanlı
kişiler, şirk ve küfür yuvası
vakıflardaki Samiri soylu
belamlar, Diyanet şebekesi,
cehalet içerisinde yüzen tarikat
şeyhleri ve sistemin dördüncü
gücü diye nitelendirilen basın-
dır.

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 şirk ve
küfür yuvalarında kümelenen
Samiri soylu belamlardır. Bun-
lar, içerisinde bulundukları şirk
ve küfür, insanlar tarafından
anlaşılmasın diye Kur’an’ı kılıf
olarak kullanmaktadırlar. Bu
belamlar, tağuti sistemin ve
şeytanın insanlara sağdan yak-
laşan temsilcileridirler.

Sünnetullahın değişmez bir
gerçeğidir ki, Tevhid-şirk, Hak-
batıl mücadelesi her dönemde
olduğu gibi bugün de devam
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etmektedir. Bu nedenle Tevhidi
esasların düşmanı olan küfür
ve şirk cephesi, küfürlerini icra
ederlerken, Hakkın temsilcileri
olan Tevhid erleri de, insanları
Tevhidi esaslara davet etmeye,
onları tağuti sistemi reddetme-
ye, Samiri soylu belamların çar-
pıtmalarından kaçınmaya
yönelik davet görevlerini sür-
düreceklerdir.

Tarihten Günümüze
Kur’ani Gerçekleri Saptırma
Faaliyetlerinin 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 İslâmi kavram-
ların içerisine sokmaları, kendi
saltanatlarını koruma adına

uydurdukları bid’at ve hurafe-
leri İslâm’a sokup baskı ile
insanlara kabul ettirmeleri.

4- Asıl itibarı ile İslâm dışı
olan, İslâm ile uzaktan yakın-
dan ilgisi bulunmayan tasav-
vufun, kendisine özgü gayri
İslâmi ifade, slogan ve kavram-
ları İslâm’a mal etmesi, İslâm
adına yeni terimler uydurması
ve mensuplarını, Kur’an’dan ve
Kur’ani esaslardan uzaklaştırıp
kendisine ait slogan ve kav-
ramlara 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, bunların, 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- Rasulullah (as) ve ilk
dönem Müslümanlardan sonra
Kur’ani davetin yapılmaması,
Tevhidi esasların toplumun
gündemine getirilmemesi,
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, içini boşalt-

maya yönelik çalışmaları; bu
konuda din kisvesine bürün-
müş ajanlar tutmaları, bu ajan-
lar eliyle insanları Tevhidi anla-
yıştan uzaklaştırma faaliyetleri.

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,
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. İşte yukarıda anlatı-
lan tüm bu nedenler sonucun-
da apaçık olan Kur’ani mesaj,
bilinçli ya da bilinçsiz bir şekil-
de inkâr edilmiştir.

“Andolsun, sana apaçık ayet-
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ler indirdik; onları, fasıklardan
başkası inkâr etmez.” (Bakara, 99)

Kur’an’ı Güncelleştirme-
me

Küfür ve şirk cephesinin ve
belamların, bilinçli bir şekilde
saptırmaları yanında, iyi niyet-
lerle tefsir çalışması yapan bazı
kimselerin, Kur’ani gerçekleri
ve insanların ibret almaları için
Kur’an’da verilen örnekleri,
geçmişe mal edip sanki o döne-
mi ilgilendiriyormuş gibi açık-
lamaları da insanların,
Kur’an’ı, bir hayat kitabı olarak
almalarına engel olmuştur.

İnsanlar, okudukları ayetle-
ri, kendilerini ilgilendirmiyor-
muşçasına hayatları üzerine
uygulamıyor, Kur’ani esaslar
doğrultusunda hareket etmi-
yorlar. Bunun sonucunda
Kur’an, onlar için adeta bir
masal kitabı olmaktan öte bir
anlam ifade etmemiştir.

İnsanlar, iman ettiklerini
iddia edip Kur’an’da örnekleri
verilen müşrik, kâfir, münafık
ve putperestlere buğz ettikleri-
ni ifade etmelerine rağmen
yaşadıkları zaman diliminde
var olan kâfir, müşrik, münafık
ve putperestleri Müslüman
zannetmişler, onlarla içli dışlı
olmuşlardır. Hatta bu putpe-
rest müşrik ve kâfirleri, destek-
lemişler ve iman ettiklerini

zannettikleri din adına savu-
nur hale gelmişlerdir. Böyle bir
durumda bulunan kimseler,
doğal olarak Kur’an’ı anlama-
dan okumuşlar, okumaya
devam etmektedirler.

Tefsir Çalışması Yapmamı-
zın Nedeni

Küfür ve şirk cephesini
oluşturan kâfir, müşrik, müna-
fık, fasık ve belamların, insan-
ların, Rab’lerine yönelmelerini
engellemek için sürdürdükleri
saptırma faaliyetleri sonucun-
da insanlar, Kur’an okudukları
halde onu anlamıyor, kendile-
rine hiç hitap etmiyormuş gibi
onun hükümlerine uymuyor-
lar.

Günümüzde, Kur’ani kav-
ramların karıştırılması, anlam-
larının çarpıtılması neticesinde,
Kur’an’a yönelme istenilen
şekilde ve düzeyde olmamıştır.
İman etme, Tevhidi ilkeler ve
Kur’an’a yönelme, insanlar
tarafından sıradan bir olay ola-
rak algılanmış, Kur’an, ancak
ölülere okunan bir Kitap olarak
anlaşılmış ve Samiri soylu
belamlar tarafından bir ticaret
metaı olarak görülmüştür.

Bizim yapmakta olduğu-
muz Kur’an çalışmaları, zaten
apaçık olan Kur’an’ı, hiçbir
şekilde tefsir edip açıklamak
değil, İslâm düşmanları ve



belamlar tarafından anlamı
değiştirilen, içi boşaltılan, bam-
başka anlamlar yüklenilen
Kur’ani kavramları, asıl anlam-
larına uygun bir şekilde ortaya
koymaktır.

Kur’ani kavramları asıl
anlamlarına uygun bir şekilde
öğrenen kimseler, işte o zaman
okudukları Kur’an anlayacak-
lar ve o zaman ya gerçekten
iman edecekler ya da bilinçli
bir şekilde küfür ve şirklerini,
yüce Allah’a ve O’nun dinine
karşı düşmanlıklarını sürdüre-
ceklerdir. İşte ancak o zaman
gerçek anlamda Tevhid şirk,
iman küfür, Hak batıl mücade-
lesi başlayacaktır.

Tarihi süreçte Tevhidi esas-
ları kabul eden Müslümanlar,
kendilerine gelen vahyi anla-
dıkları için neyi, niçin kabul
ettiklerini, bu kabulün kendile-
rine ne kazandırıp ne kaybetti-
receğini, kimleri dost bilip kim-
leri karşılarına alacaklarını çok
iyi biliyor ve saflarını ona göre
belirliyorlardı. Onlar, iman
ettikleri esasların kendilerin-
den ne istediğini, bu uğurda
nasıl bir fedakârlıkta buluna-
caklarını, iman edişleri nede-
niyle başlarına nelerin gelebile-
ceğini bilerek iman ediyorlardı.

“Aralarında hüküm vermek
için Allah’a ve Rasulü’ne çağırıl-

dıkları zaman Mü’minlerin sözü
ancak: ‘İşittik ve itaat ettik’ deme-
leridir, işte onlar kurtuluşa eren-
lerdir.” (Nur, 51)

İlk dönem Müslümanları,
Kur’an’ı saf ve berrak anlama-
ları sonucunda Tevhidi esasla-
rın mücadelesini yaparak Asr-ı
Saadet diye anılan Altın Çağı
meydana getirmişlerdir. Ancak
ilk Müslümanların oluşturduk-
ları Altın Çağ, o dönemle sınırlı
kalmış, daha sonra böyle bir
nesil ve çağ meydana gelme-
miştir.

Önceki Müslümanların,
birer iman abidesi olarak top-
lumları içerisinde bulunmaları,
iman ettikleri Tevhidi esasları
çok iyi kavramalarından, ilahi
mesajın içeriğini gereği gibi bil-
melerinden, inançlarına ait
kavramları net olarak algılama-
ları ve hayatlarını inandıkları
Tevhidi esaslar doğrultusunda
düzenlemelerindendir. Bu
nedenle onlar, Tevhidi müca-
delelerinde başarılı olmuş,
derin izler bırakarak Rab’leri-
nin rızasını kazanabilmişler,
yüce Allah (cc) da onlara yardı-
mı etmiş, rahmet ve mağfiretini
onlardan esirgememiştir.

Kur’an’ın, kavram ve ifade
olarak net olması, insanların
onu kolay anlamalarını sağla-
mış, iman edilecek esasların
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sınırlarını açıkça belirtmiş,
böylece kabul ya da reddeden-
lerin saflarını net olarak belirle-
melerinu sağlamıştır.

Tarihi süreçte, Tevhidi esas-
ları reddeden bir kimse, küfür
ve inkârını bilinçli bir şekilde
yapıyor, neyi reddettiğini,
kayıp ve kazancını, dost ve
düşmanlarını ona göre belirli-
yor, safını ona göre bilinçli ola-
rak seçiyordu. Kur’ani kavram-
ları öğrenen kimseler, işte o
zaman inkârlarını bilinçli bir
şekilde sürdüreceklerdir.

“Elbette biliyoruz, onların
söyledikleri şeyler gerçekten seni
üzüyor, doğrusu onlar seni yalan-
lamıyorlar, fakat o zalimler,
Allah’ın ayetlerini bilerek 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.

Günümüzde, Kur’ani kav-
ramlar, ifade ettikleri asıl
manalarına uygun anlaşılmadı-
ğı için Kur’an’a iman ettiklerini

iddia edenler, verilmek istenen
mesajdan uzak ve kopuk bir
İslâmi anlayışa sahip olmakta-
dırlar. Bu anlayış sonucunda
iman ettiklerini zannedenler,
Kur’ani kavramların asıl
anlamlarından uzak söz ve
davranışlar ortaya koydukları
için, iman etmedikleri dönemle
iman ettiklerini iddia ettikleri
dönem arasında söz ve davra-
nışlarında pek fazla bir değişik-
lik olmamış, şirk ve küfürlerini
devam ettirmişlerdir.

Kur’an’ın ve Tevhidi ilkele-
rin net olarak anlaşılması,
ancak Rasulullah (as)’ın örnek-
liğinin esas alınması, Nebevi
metoda uygun bir mücadele ve
davetin yapılması ile mümkün-
dür. İman küfür, Hak-batıl,
Tevhid-şirk mücadelesinde saf-
ların netleştirilmesi ve Kur’ani
kavramların asıl anlamlarına
uygun bir şekilde insanlara
duyurulması yönündeki çalış-
malarımız devam edecektir
biiznillah.

Küfür ve şirk cephesinin ve
onların paralelindeki Samiri
soylu belamların, Kur’an’ın
anlaşılmaması yönündeki tüm
gürültülerine, fitne ve fesatlık-
larına rağmen, yüce Allah’ın
lütuf ve yardımı ile Kur’ani
kavramların, asıl anlamları ile
bilinmesine yönelik çalışmala-
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rımız ve Kur’an’ın ilk inzal
olduğu dönemdeki berraklığı
ile anlaşılması için mücadele-
miz devam edecektir.

Biz, Kur’ani kavramları asıl
anlamlarına göre açıkladıkça
insanlar, Kur’an’ı ilk indiği
dönemdeki berraklığı ile anla-
yacak, tavırlarını ona göre orta-
ya koyacak, küfür ve şirkten
kaçınacak, Tevhidi esaslara
uygun, Rab’lerine gereği gibi
iman edeceklerdir inşaAllah.

Rızasını talep ettiğimiz
Rabb’imizin yardımının, rah-
met ve mağfiretinin üzerimiz-
de olmasını yine O’ndan dili-

yoruz.
Gayret bizden, yardım ve

tevfik yüce Allah’tandır.
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Egemenlik, yalnızca insan-
ları sevk ve idare etmek değil-
dir; asıl egemenlik, insan haya-
tını ilgilendiren yasaları, insan-
ların hayatlarını kolaylaştıra-
cak, onları huzurlu ve mutlu
kılacak şekilde vazetmek,
insanların müreffeh yaşayabi-
lecekleri ortamı hazırlamak,
onlar arasında ayırım gözetme-
den adalet ve eşitlik ilkelerini
tesis etmektir.

İnsanlar üzerinde egemen-
lik kurup onların sevk ve yöne-
timleri için hüküm koymak,
ancak onların istek ve eğilimle-
rini çok iyi bilmek, onları tanı-
makla mümkündür. İnsanların
fıtratını, gelecek beklentilerini,
istek ve beğenilerini bilmeden
onlar üzerine hüküm koymak,
onların geleceklerini ipotek
altına almak, onlara açıkça zul-
metmektir.

Tarihi süreçte ortaya çıkan
insan ürünü sistem ve ideoloji-
ler, insanların geleceğini, istek
ve arzularını, beğeni ve tepkile-
rini yeterince ya da hiç bilme-
dikleri için onların geleceğine
yönelik koydukları hükümler,

insanlara sıkıntı vermiş, onları
mutlu ve huzurlu yapmamış,
sıkıntı ve huzursuzluğa yol
açmıştır.

Toplumda huzursuzluğa
neden olan beşeri yasalar, çıka-
rıldıktan hemen sonra geçerli-
liklerini yitirmiş, yasa koyucu-
lar, koydukları yasaları ya
değiştirmişler ya uygulamadan
kaldırmışlar ya da insanların
tepkilerine aldırış edilmeden
baskı ve zorbalıkla uygulama-
ya devam etmişlerdir.

Genel olarak beşeri sistem-
ler, zorba ve baskıcı sistemler-
dir; birçokları diktatörlüğe
dönüşen bu sistemlerin bazıları
da, kadife eldiven içerisine giz-
lenmiş demir yumruk misali
derin devlet ve devletin çıkar-
ları adı altında insanları kendi-
lerine itaat ettirmişlerdir.

Beşeri sistemlerde yasa
koyucu insanlardır; bu nedenle
onlar, öncelikle kendilerinin ve
yakınlarının çıkarlarını düşü-
nerek yasa çıkarırlar. Bu ise,
toplumu sınıflara ayırmakta,
eşitlik ilkesinden yoksun
bulunmakta, insanlar arasında
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adaleti tesis etmemektedir.
Beşeri Yasalar, Çağdaş

Kölelik Yasalarıdır
Kula kulluk esasına dayalı-

dırlar; beşer tarafından konu-
lan yasalar, insan ürünü olduk-
ları için öncelikle insana itaati,
kula kulluğu esas alırlar. Bu
sistemler, insanlardan bazıları-
nı diğer bazılarından üstün tut-
makta, bazı kimseleri dokunul-
maz kılarken diğer bazılarını
dokunulmazlığı olanlara köle-
kul yapmaktadır. Bu durum,
hem insanlar arasında adalet-
sizliğin var olmasına, hem de
kimi insanların diğerlerine
itaatini sağlamak için baskıya
sebebiyet verir. 

İnsanlar üzerinde egemen-
liklerini sürdürmek için kendi
arzuları doğrultusunda yasa
çıkaranlar, asıl itibarı ile insan-
ları kendilerine itaat ettirerek
köleleştirmektedirler. Eski
dönemlerde kişiler, köle edinip
onları istekleri doğrultusunda
çalıştırırlarken günümüzde bu
anlayış siyasi örgütlenmelerini
sağlayan gruplar tarafından
sürdürülmekte, çıkarılan yasa-
larla insanlar, o grup üyeleri ve
grubun başındaki kişi ya da
kişiler için köleleştirilmektedir.

Günümüzde köle edinmek,
eski dönemler gibi satın alınan
kişilerin, fiziksel şiddete maruz

bırakılarak hürriyetlerinin
kısıtlanması şeklinde değil,
yönetimi ellerine alanların,
arzularını yasa haline getirip
uygulamaları şeklinde olmak-
tadır. Bu kölelik sisteminde,
devletin tüm imkânları, bu
kişiler için çalışmaktadır.

Demokrasiden diktatörlü-
ğe, Marksizm’den Faşizme
kadar beşeri her sistemde
kanun koyucular, yönetimi
ellerinde bulunduran ve kendi-
lerini halkın üzerinde gören
kimselerdir. Bu nedenle kanun-
lar, kişiden kişiye meclisten
meclise farklılıklar gösterir ve
kimi zaman sistem aynı olması-
na rağmen çıkarılan kanunlar,
süreç içerisinde farklılaşarak
ayrışırlar. Bunun nedeni yöne-
timde bulunanların isteklerinin
farklı oluşundandır.

Aynı sistem içerisinde ayrı
ve kimi zaman zıt yasaların
olması, yönetimde bulunan kişi
ve kişilerin isteklerinin yerine
getirilmesidir. Yani kişi ya da
kişilere hizmet, eski dönemler-
deki gibi direkt kölelik müesse-
seleri ile değil, yasa kılıfı giydi-
rilen isteklerle çağdaş kölelerce
yapılmaktadır. Bu nedenle
beşeri sistemlerde, yasalar kar-
şısında eşitlik sözkonusu değil-
dir; yasalar yalnızca halk taba-
kası için geçerlidir; yönetenler
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ise, yasa üstü kalmaktadırlar.
Beşeri sistemlerde cezalar,

ancak halk tabakası için uygu-
lanmakta, yönetenlerin suç
işlemeleri durumunda ya hiç
yargılanmamakta ya da yargı-
lanmaları halinde beraat
etmektedirler. Bu nedenle beşe-
ri sistemlerde adalet, eşitlik,
hukuksallık yoktur; keyfilik,
adaletsizlik, eşitsizlik mevcut-
tur. Onlar, öncelikle kendilerini
düşünerek yasalar yaparlar ve
o yasalardan ancak kendileri
yararlanırlar.

Beşeri Sistemlerde Savcı
ve Hâkimler, Bağımlı Çağdaş
Kölelerdir

Beşeri sistemlerde tüm
kurumlar, yönetimi ellerinde
bulunduranlar için çalışmakta,
polis, asker, savcı hâkim gibi
görevliler, ancak yöneticilerin
isteklerini yerine getirmekte-
dirler. Hiçbir savcı ve hâkim,
adalet yapma adına istediği
hükmü veremez, efendilerinin
önüne koyduğu ve yasa dedik-
leri istekleri doğrultusunda
hareket etmekle mükelleftir.
Aksi halde kendisi, efendisine
karşı gelmiş bir kimse olarak
cezalandırılır. Daha çok kısa bir
süre önce bunun böyle olduğu
görüldü.

Yönetimi elinde bulundu-
ran diktatör Erdoğan’ın tutuk-

lattığı Samanyolu Yayın Grubu
genel müdürü Hikmet Karaca
hakkında tahliye kararı veren
29. Asliye Ceza hâkimlerinden
Metin Özçelik ve 32. Asliye
Ceza Hâkimi Mustafa Başer
tutuklandılar. Diktatörün istek-
lerine uygun karar vermeyen
ya da diktatörün yakınlarının
yolsuzluk ve hırsızlıklarının
üzerine giden birçok savcı ve
hâkim sıfatlı çağdaş köle, efen-
dilerine karşı gelmiş olmaları
nedeniyle görevlerinden atıldı-
lar, haklarında soruşturmalar
başlatıldı, birçoğu yurt dışına
kaçtı.

Beşeri sistemlerde güvenlik
birimleri ve yargı, yöneticilerin
isteklerine aykırı hareket eden
kişileri cezalandırma kurumu,
polis ve asker, diktatörlerin
emir erleri, savcı ve hâkimler
de emri doğrultusunda halkı
cezalandıran diktatöre bağımlı
çağdaş kölelerdir. Bu çağdaş
köleler, halkın, efendilerine
itaatini sağlamaya çalışırlar,
itaat etmeyenleri cezalandırır-
lar.

Beşeri yasalar, adaletsizdir;
insanlar arasında katmanlaş-
maya, farklılaşmaya neden
olur, insanların bir kısmını
diğer bir kısmına ezdirir. Bu
yasalara göre yöneticilerle
yönetilenler, hiçbir zaman eşit
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tutulmazlar. Bu nedenle beşeri
yasalar, zulüm yasaları, onları
uygulayan savcı ve hâkim sıfat-
lı çağdaş köleler de, zulmü
uygulayan, diktatör efendileri-
ne hizmet eden zalimlerin ta
kendileridirler.

Eksik ve Yarını Bilmeyen
Beşer Yasa Koyamaz

Kendilerinin bile yarın ne
olacaklarını bilmeyen kişilerin,
insanların geleceğini ipotek
altına alarak kanun koymaları
hiçbir şekilde kabul edilemez.
Pilot olmayan bir kimse, nasıl
ki bir uçak kullanamayacak ise,
kullanmaya kalkışması halinde
nasıl ki insanların hayatlarını
tehlikeye atacaksa, aynı şekilde
ilah olmayan bir kimse ya da
kimseler de insanların hayatını
idare edecek, onlara yol göste-
recek yasalar koyamazlar.

Eksikliklere sahip kişi ve
kişilerin koyacakları yasalar,
toplumda ancak sıkıntıların
çıkmasına, toplumun kamplara
bölünmesine, toplum bireyleri
arasında adaletsizliğe, kargaşa-
ya, bunalıma ve giderek çatış-
malara neden olur. 

Hiçbir şeye sahip olmayan,
aciz ve eksik olan beşerin, diğer
insanlar üzerinde ilahlık tasla-
ması haddi aşmaktan başka bir
şey değildir. Hak ile batılı birbi-
rinden ayırt edemeyen kimse-

ler, kendileri gibi beşer olanları,
otorite kabul edip her istekleri-
ne boyun eğerek onları ilah
edinirler. Oysa ilah edindikleri
kimseler de kendileri gibi hiç-
bir şeye güç yetiremeyen eksik,
aciz ve ölümlüdürler.

Kendilerine Allah’tan başka
otoriteler, ilahlar edinenler, ilah
edindikleri kimselerin, istek ve
arzularına tabi olanlar, Rab’le-
rinden kendilerine gönderilen
ve içerisinde Furkan olan
Kur’an’a sırt dönüp onu inkâr
etmişlerdir. Çünkü beşeri yasa-
lara itaat etmek, Kur’an’ı kabul
etmemek, inkâr etmek, yüce
Allah’tan başkalarını ilah edin-
mektir.

“O'ndan başka ilahlar edindi-
ler ki, hiçbir şey yaratmıyorlar,
kendileri yaratılmışlardır; kendile-
rine dahi ne zarar ne de yarar ver-
meye malik değiller ve öldürmeye,
yaşatmaya,  tekrar canlandırmaya
da muktedir değiller.” (Furkan, 3)

Allah’tan başka itaat edilen,
emir ve kurallarına uyulan her
kişi ve kurum, insanları
İslâm’ın aydınlığından beşeri
sistemlerin, dünya ve ahirette
geleceği olmayan karanlıkları-
na sürüklerler, insanları Rab’le-
rine isyan ettirirler ve insanla-
rın acıklı bir azaba girmelerine
sebep olurlar.

Kendilerini hüküm koyucu
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olarak görenler, yarın mahşer
gününde, kendilerini yaratan
Rab’lerinin huzurunda sorgu-
landıklarında, kendilerine bile
fayda sağlamayacak kadar aciz
kimselerdir. Onlar, bu hallerine
bakmadan, aynı özelliklere
sahip oldukları diğer insanlar
üzerine hüküm koymaya kalkı-
şıyor, onların yarınlarını ipotek
altına alıyorlar.

Tuğyanın Son Noktası:
İnsanlar Üzerine Yasa Koymak

Günümüzde, dünyada ve
Türkiye’de görülen manzara,
insanın azgınlığında haddi
nasıl aştığını, Fir’avn’ın bile
geride bırakıldığını çok açık bir
şekilde ortaya koymaktadır.
Kendileri eksik ve zavallı olan
beşeri sistemin yönetici kadro-
su ve meclis adı verilen küfür
ve şirk yuvası Dar’ün Ned-
ve’deki milletvekilleri, insanla-
rın hayatları üzerine yasa koya-
rak ilahlık taslıyorlar.

Kendileri, başkaları tarafın-
dan yönetilen, başkaları karşı-
sında ve özellikle de sistemin
kurucu putu önünde her vesile
ile esas duruşta durup ibadet
eden, puta tapan kimseler, ken-
dilerinin bu aşağılanmış zillet
içerisindeki durumlarına bak-
madan insanların hayatları
üzerinde kanun koyarak azgın-
lıklarında haddi aşıyorlar.

İşin bir başka boyutu ve en
acı tarafı ise, hayatları üzerine
hüküm konulan insanlardan
bazılarının, bu azgınlara destek
vermeleri, bu küfür ve azgınlı-
ğa ortak olmalarıdır. Bunlar, bu
davranışları ile kanun koyucu-
ları ilah edinmişlerdir.

Küfre, hangi nedenle olursa
olsun, destek olmak küfürdür.
Bu nedenle Türkiye’deki ana-
yasa çalışmalarına destek ver-
mek şirk ve küfür, tuğyan ve
azgınlıktır. Bu azgınlığa destek
olanlar, en azından kanun koy-
maya kalkışanlar kadar yüce
Allah (cc) indinde o azgınların
günahlarına ortak olmaktadır-
lar.

Kendilerine bile fayda ve
zarar vermeye, kendi rızıkları-
nı bile yaratmaya muktedir ola-
mayan, en küçük bir rahatsız-
lıklarında başkalarının yardı-
mına muhtaç olan kimselerin,
yüce Allah’ın kendileri için
indirdiği yasaları reddedip
insanlar üzerine yasa koymaya
kalkışmaları, yüce Allah’a apa-
çık bir isyan, haddi aşan bir
tuğyan, küfür ve şirktir.

Hüküm koyarak ilahlık
iddiasına kalkışan beşeri siste-
min yöneticileri, azgınlıkların-
da haddi aşmışlardır. Bunlar,
yaratmadıkları, rızıklarını ver-
medikleri insanların hayatı
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üzerine hüküm koymaya kalkı-
şarak kendilerine itaat edenleri
kendilerine kul, köle yapmak-
ta, onların rableri olduklarını
iddia etmektedirler.

Beşeri sistemleri destekle-
yenler, Fir’avn dönemindeki
İsrailoğulları konumundadır-
lar. Bunlar, beşeri sistemleri
destekleyerek bu sistemlerin
zulümlerini sürdürmelerine,
yüce Allah’a karşı isyan ve
inkârlarını daha fazla artırma-
larına neden olmuşlardır.

Beşeri sistemlere, hangi
yolla olursa olsun, verilen des-
tek zulmün devamını sağla-
mak, yüce Allah’a karşı isyana
ve küfre yardımcı olmak, o
küfür ve isyana ortak olup zul-
mün yanında Tevhidi esaslara
karşı savaşmaktır. Nitekim
yüce Rabb’imiz, beşeri sistem-
lerin –ki beşeri sistemler tağuti
sistemlerdir– yanında yer
almanın küfür olduğunu ve
kâfirlerin tağutun dostu olduk-
larını bildiriyor.

“İman edenler Allah yolunda
savaşırlar, kâfirler de tağut yolun-
da savaşırlar; o halde şeytanın
dostlarıyla savaşın, şüphesiz şey-
tanın hilesi zayıftır.” (Nisa, 76)

Günümüzdeki tüm sıkıntı-
ların, kargaşa ve bunalımların,
çatışma ve savaşların tek nede-
ni, yeryüzünde hükmün insan-

lara verilmesi, yüce Allah’tan
başkasının ilah edinilmesidir.
Yüce Allah’a iman ettiklerini
iddia edenlerin, yeryüzü
hükümranlığını insana verme-
leri günümüz sıkıntıların,
sorunların, fitne ve fesadın
temel nedenidir.

“Şayet (yer ve göğün) ikisinde
Allah’tan başka ilahlar olsaydı,
ikisi de fesada uğrardı. Şüphesiz
arşın Rabb’i Allah, vasıflandırdık-
ları şeylerden yücedir.” (Enbiya,
22)

“De ki: ‘Allah'tan başka (ilah)
sandıklarınızı çağırın; onlar, gök-
lerde ve yerde zerre ağırlığınca bir
şeye malik değillerdir. Onların, o
ikisinde hiçbir ortaklıkları yoktur
ve O’nun onlardan bir yardımcısı
da yoktur.” (Sebe, 22)

Kendileri yaratılmış, hiçbir
şeye malik olmayanlar, küfür
ve azgınlıkları içerisinde
Rab’lerine isyan ederek insan-
lar üzerine hüküm koymuşlar,
bunların koydukları hükümleri
kabul edenler de, onların
hükümlerine uymakla onları
ilah edinmişlerdir. Böylece bu
kimseler, yüce Allah’ın yanın-
da bir başka ilaha taparak iki
ilaha birden inanmışlardır. Hz.
Yusuf (as), Allah’tan başkaları-
nın hükümlerine uyarak onları
ilah edinen kimselere öyle ses-
leniyor.
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“Siz, O'nu bırakıp sizin ve
atalarınızın isimlendirdiği isim-
lerden başkasına tapmıyorsunuz.
Allah, onlar hakkında hiçbir delil
indirmemiştir, Allah’ın dışında
hüküm koyucu yoktur. O, Kendi-
sinden başkasına kulluk yapma-
manızı emretmiştir, işte doğru din
budur, lakin insanların çoğu bil-
mezler.” (Yusuf, 40)

Beşeri hükümleri kabul
edip onlara itaat edenler, doğru
olan yüce Allah’ın dinini terk
ederek o beşeri dine iman
etmişlerdir. Oysa onların
Rabb’i yalnızca onları yoktan
var edip yaratan; onlara, su,
hava, güneş gibi zaruri, yiyecek
ve giyecek gibi çeşitli nimetleri
verip yaşatan, akıl, zekâ ve fikir
verip diğer varlıklar üzerinde
üstün kılan, yerin ve göklerin
mülkü elinde bulunan yalnızca
yüce Allah’tır; O’nun dışındaki
hüküm koyucular, Rab’lerine
isyan ederek azmış tağutlardır.

“Allah kuluna kâfi değil mi!
Seni O’ndan başkalarıyla korkutu-
yorlar, Allah kimi şaşırtırsa artık
ona hidayet veren olmaz.” (Zümer,
36)

Tağutu hüküm koyucu
kabul edip onu ilah edinen
kimseleri uyarmak ve durum-
larını düşünmelerini sağlamak
için Müslümanların onlara
yapabilecekleri en güzel uyarı!

“Andolsun onlara sorsan:
‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’
elbette ‘Allah’ derler; de ki: ‘Bak,
gördünüz mü Allah'tan başka
davet ettiğiniz kimseleri!  Şayet
Allah, bana bir zarar vermeyi dile-
se, onlar O'nun vereceği zararı
kaldırabilirler mi? Yahut bana bir
rahmet vermeyi dilese onlar,
O'nun rahmetini tutabilirler mi?’
De ki: ‘Allah bana yeter, tevekkül
edenler O'na tevekkül etsinler.”
(Zümer, 38)

Mülk de Hüküm de Yal-
nızca Yüce Allah’ındır

İnsanların yeryüzündeki
hayatlarını düzenlemek için
hüküm koymak, yalnızca
insanları yaratan, onları rızık-
landıran, yeryüzünü onlara
tahsis eden yüce Allah’ın hak-
kıdır. Yüce Allah’ın yarattığı
yeryüzünde, O’nun kulları
üzerine hüküm koyanlar, O’na
açıkça isyan etmişlerdir.

Yüce Allah’a isyan ederek
O’nun kulları üzerine hüküm
koyanların bu durumu, evinde
misafir oldukları kişinin, evini
işgal edip soyan, sonra da o
evin kendilerine ait olduğunu
iddia eden hırsız ve soyguncu-
ların durumuna benzer. Evin
sahibine, “tamam, ev senin,
ancak biz burada senin koy-
duğun kurallara, misafir ada-
bına göre değil, canımızın
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istediği gibi hareket ederiz,
sen bize karışamazsın” deme-
lerindeki küstahlığa, arsızlığa
benzer. Bu isyankâr tağutlara
itaat edenler de, onlarla bera-
ber Rab’leri yüce Allah’a isyan
etmişler, hırsız soyguncuları
haklı görmüşlerdir demektir.

Mülk kiminse, o mülk üze-
rinde hüküm koyma hakkı da
onundur. Mülkte hiçbir ortak-
lıkları bulunmayanların, mülk
üzerinde hüküm koymaları ve
insanları koydukları bu
hükümlere itaat ettirmeye
çalışmaları yüce Allah’ı inkâr
ve O’na şirk koşmaktır.

“Hamdolsun Allah’a ki, gök-
lerde ve yerde bulunanların hepsi
O’nundur; ahirette de hamd O’na
mahsustur, O, hâkimdir; haber-
dardır.” (Sebe, 1)

“De ki: ‘Şefaat, tümüyle
Allah’a aittir; göklerin ve yerin
mülkü O’nundur, sonra O’na
döndürüleceksiniz.” (Zümer, 44)

Göklerde ve yerde bulu-
nanların sahibi olan Yüce
Allah’tır ve elbette kendi mülk
üzerinde hüküm koyma hakkı
da yalnızca O’na aittir. Bunun
dışında en küçük bir sapma,
yüce Allah’ın koyduğu hükmü
apaçık bir şekilde inkâr etmek,
O’na hükmünde ortaklar kabul
etmek ve O’dan başkalarını Rab
edinmektir.

“Şüphesiz, Rabb’iniz o
Allah'tır ki; gökleri ve yeri altı
günde yarattı, sonra Arşın üzerini
düzenledi; geceyi, durmadan onu
kovalayan gündüzün üzerine
örter, güneşi, ayı ve yıldızları buy-
ruğuna boyun eğmiş vaziyettedir.
İyi bilin ki, yaratma ve emir
O'nundur, âlemlerin Rabb’i
Allah, ne yücedir!” (A’raf, 54)

Yaratmayı yüce Allah’a,
hüküm koyma hakkını da
tağuta verenler, Rab’lerine şirk
koşmuş, küfre girmiş, isyan
etmişlerdir. Buradaki temel
sorun, tağuta iman edenlerin,
yüce Allah’a gerçekten iman
etmeyişleridir. Bunlar, cahiliye
hükmünü kabul eden kimseler-
dir.

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

Tağutun koyduğu hükmü
kabul ederek ona hüküm
koyma hakkını verenler, asıl iti-
barı ile kendileri yüce Allah’a
iman etmemiş cahil kimseler-
dir. Bunlar, gereği gibi iman
etmedikleri için Rab’lerinin
hükümlerine teslim olmuyor,
beşeri hükümleri kabul edip
onlara uyuyorlar ki bu, yüce
Allah’a hükmünde şirk koşmak
ve O’na isyan etmektir.

Yüce Allah (cc), insanlar

KUR’ÂN’A DÂVET

2211

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

Ocak-Şubat
Mart 2016
Sayý: 46

Egemenlik
Yalnızca
Mülkün
Sahibi
Yüce
Allah’ındır



arasında adaletle hükmeder,
O’nun hükmü karşısında her-
kes eşittir. Yüce Allah’ın
hükümleri karşısında ezilen ve
ezen, sömüren ve sömürülen,
üstün ve ayrıcalıklı olan kimse
yoktur. Bütün bunlara rağmen
cehaleti din edinen kimseler,
O’na yönelip gereği gibi iman
etmiyor ve O’nun hükümlerine
teslim olmuyorlar.

Beşeri hükümler, cahiliye
hükmüdür ve yüce Allah (cc),
bu cahili hükümlerin tümünü
kaldırıp ilahi olan hükümlerini
indirmiştir. Ancak bu indirilen
hükümlere, gerçekten akleden,
insani özelliklerini kaybetme-
yen kimseler iman eder ve
hayatlarında uygularlar; cahil-
ler ise bunlardan kaçar.

Hüküm yalnızca insanları
yoktan var eden yüce Allah’a
aittir; O, insanlara dünya haya-
tında lazım olacak bütün
hükümleri en güzel bir şekilde
düzenlemiştir. Yüce Allah (cc),
hukuki, siyasi, sosyal ve iktisa-
di her şeyi belirlemiş, bu konu-
larda en güzel hükümleri koy-
muştur.

Hükmün, Yüce Allah’a Ait
Olduğu Gerçeği, Öncelikle
Kişide Kendisini Göstermelidir

"Hâkimiyet ancak Allah'ın-
dır" hükmü, fertten başlayarak
topluma, kurumlara, devlete ve

kâinata kadar tüm alanları
içine alır. Bir aşamada Allah'ın
hâkimiyeti tesis edilmeden
diğer aşamalarda bu hükmü
tesis etmeye kalkışmak, ütopya
ile uğraşmaktır. Bu, temeli
olmadan kaygan ve yumuşak
toprak üzerine yüksek bir bina
inşa etmek ya da temeli ve
binası inşa edilmeden havada
direksiz bir çatı yapmaya çalış-
mak gibidir.

Günümüzde Tevhidi
düşündüklerini iddia eden bir-
çok kimse, polisiye romanlar-
dan ya da filmlerden etkilene-
rek ya da bol bol dinlenilen
şehadet marşlarının etkisinde
kalarak sözel ifadeden öteye
geçmeyen bir üslupla tağutu
reddettiklerini ve hâkimiyetin
yalnızca yüce Allah’a ait oldu-
ğunu dillendiriyorlar. Bu
durum, kişilerin kendilerini
tatmin etmekten öteye geçme-
yen ifadelerdir. Buradaki asıl
sorun, kişinin, iman ettiği esas-
ları gereğince bilmemesi ve
Tevhidi esaslara uygun iman
etmemesidir.

Bireyin nefsi ve bütün dav-
ranışları üzerinde yüce Allah'ın
hâkimiyeti tesis edilmeden,
havada çatı yapmaya kalkışır-
casına, sloganik ifadelerle
"Hâkimiyet ancak Allah'ındır"
demek üst aşamalarda bu
hükmü tesis etmeye çalışmak-
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tır. Sonuç olarak da onca çaba
ve uğraşıdan sonra, kişi, tam
tersine dönmekte ya da küfrün
belirlediği gündem içinde
boğulup gitmektedir.

Hâkimiyetin, toplum üze-
rinde ve devlet bazında tesis
edilmesi, öncelikle ferdin
düşünce yapısı üzerinde kesin
bir şekilde egemen olması ile
mümkündür. İman eden bir
kimsenin, düşüncesi, hükmün
yüce Allah’a ait olduğu ile
şekillendikten ve hiçbir sıkıntı
hissedilmeden bu kabullenil-
dikten sonra, söz ve davranış-
lar bu hükmün belirlediği ölçü-
ler içinde ortaya konulmalıdır.

"Hâkimiyet ancak Allah'ın-
dır" hükmü ferdin düşünce,
söz ve davranışlarına egemen
olduktan sonra iman eden
kimse, hiçbir şekilde bu hük-
mün dışına çıkamaz. İman
eden bir kimse, ibadetlerini
belirlediği esaslara göre eda
edecek, sosyal ilişkilerinin
boyutunu, İslami daveti nasıl
yapacağını, mücadele yöntemi-
ni, yapılanmanın biçimini, bu
yapılanma içerisindeki görev
ve sorumluluklarını, diğer
insanlarla ilişkilerinin sınırını
hep Allah'ın belirlediği ölçülere
göre ortaya koyacaktır.

İşte, tüm bunların yüce
Allah'ın belirlediği ölçüler için-

de ortaya konulması, fertte
"Hâkimiyet ancak Allah'ındır"
hükmünün tesis edildiğini gös-
terir. Fert, bundan sonra, ne
rızık endişesi, ne can, ne mal
korkusu ve ne de bela ve musi-
bet korkusuyla bu hükümden
taviz verir ve ancak bu hük-
mün koyduğu esaslara göre
hareket eder. Herhangi bir
konuda bu hükmün dışında
hareket etmesi, ferdin saptığını
ve yüce Allah'a isyan ettiğini
gösterir.

"Hâkimiyet ancak Allah'ın-
dır" hükmü, Kur'an ve Sünnet
ölçüleri içinde hareket etmekle
tam olarak ortaya çıkar.
Kur’an’da belirtildiği üzere,
herhangi bir konudaki bireysel
düşünce, kişinin Allah'a ve
Resulüne karşı savaş açtığının
ve apaçık bir şekilde saptığının
göstergesidir.

“Allah ve Rasulü, bir işte
hüküm verdiği zaman, Mü’min
erkek ve kadın için o işi kendilerine
göre seçme hakkı yoktur, kim
Allah'a ve Rasulü’ne karşı gelirse,
muhakkak apaçık bir sapıklığa
düşer.” (Ahzab, 36)

Nefisleri üzerinde yüce
Allah’ın hükmünü egemen
kılan fertlerin, ikinci yapmaları
gereken husus, bir araya gele-
rek birlik oluşturmaları, oluş-
turdukları yapılanmalar üze-
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rinde de aynı hassasiyetle yüce
Allah’ın hükmünü alternatifsiz
olarak uygulamaları gerekir.
İslami bir yapının oluşması
ancak Kur'an ve Sünnetin belir-
lediği esaslara uygun olması
halinde mümkündür.

Müslümanlar, ne çoğalma,
ne büyüme, ne bir şeyler yapa-
bilme kaygısı ile hareket etme-
li, ne de bu tür kaygılar onları,
Tevhidi esasların belirlediği
hükmün dışında bir harekete
sevk etmelidir. Çünkü en
küçük bir sapma, onların İslâ-
mi kimliklerini düşürmelerine
neden olur.

Kur'an ve Sünnetin belirle-
diği ölçülere göre oluşturulan
İslami bir yapılanmada her
hareket, mutlak manada hük-
mün yüce Allah'a ait olduğu
bilinciyle yapılmalıdır. İslami
yapılanmada, gerek emir
komuta ve gerekse bireyler ara-
sındaki ilişkilerde belirleyici
etken Kur'an ve Sünnet olmalı-
dır.

Günümüzde kendilerini
İslâm’a nispet eden, İslâm’ı
çağrıştıran isimler kullanan,
İslâmi yapılanma adı altında
ortaya çıkmış olan ancak tağu-
tun icazetiyle hayatiyetini sür-
düren tüm yapılanmalar,
Kur'an ve Sünnet ölçülerine
uymadıkları için İslâmi olmak-

tan uzaktırlar. Bu kurumlarda-
ki bireylerin yüce Allah'ı bilme-
leri, namaz kılmaları, hayır
yapmaları, hatta İslâm’ı hâkim
kılacakları iddia etmeleri ve
sözel olarak tağutu reddetme-
leri onların, İslâmi olduklarını
göstermez. Çünkü bunlar, ne fi s -
lerine ve içerisinde bulunduk-
ları kurumlara yüce Allah’ın
hükmünü değil, tağutun hük-
münü hâkim kılmışlardır.

Aynı şekilde, rahmet olan
yüce Allah'ın dinini, azap dini
gibi göstererek zorbalıkla
insanlara kabul ettirmeye kal-
kışan ve bu hareketlerine
Kuran ve Sünnetten hiçbir delil
getirmeyen yapılanmalar da
İslâmi olmaktan uzaktırlar.
Bunların da "İslâm’ı hâkim
kılacakları" iddiaları boş bir
iddiadan öteye bir anlam ifade
etmez.

İslâmi yapılanma, onu
teşekkül eden bireylerinden
kuruluşuna, işleyişinden hare-
ket stratejisine kadar her aşa-
masında Kur'an ve Sünnet
ölçülerinin egemen olduğu
yapılanmadır. Yüce Allah'ın
rahmeti ve yardımı işte böyle
bir yapılanmanın üzerindedir.
Ancak bu tür bir yapılanma
"Hâkimiyet ancak Allah'ındır"
hükmünü yeryüzüne hâkim
kılabilir.



www.mucahede.com
Ku
r’ân

i Dâvetin Gür Sesi

KUR’ÂN’A DÂVET

Kur'an'da çok sık kullanı-
lan "hevalarını ilah edinenler"
ve "Allah'tan başka ilahlar
edinenler" ifadeleri, bireysel
davranışlarında ya da sosyal
ilişkilerinde Kur'an ve Sünnet
ölçüsü dışında hareket edenleri
ifade etmektedir. Böyle olan
kimselerin ise, yüce Allah’ın
hükmünü yeryüzüne egemen
kılmaları hiçbir şekilde müm-
kün değildir.

Sonuç olarak, yüce Allah
(cc) adına yapılacak her hare-
ket, kaynağını Kur'an ve Sün-
net ölçüsünden almadığı süre-
ce o hareket İslami hareket ola-
maz. "Hâkimiyet ancak Allah'ın-
dır" hükmünü kabul eden bir
hareket, ister ferdi olsun, ister
yapısal bir özellik arz etsin, her
noktasında Kur'an ve Sünnet
ölçüsünden hareket etmekle

mükelleftir.
İslâmi esaslara uygun olan

bir hareket İslâmi hareket olur
ve Allah'ın rahmet ve yardımı
böyle bir hareket üzerinedir.
Böyle bir hareketin "Mülk de
Hâkimiyet de ancak Allah'ın-
dır" ifadeleri gerçekçidir ve
ancak bunlar, sözlerinde ve
hareketlerinde sadık olanlardır
ve ister davetçilerin şehadetiy-
le, ister toplumun helakiyle,
isterse İslami esasların hâkimi-
yetiyle ortaya çıksın, zafer mut-
laka bunlarındır.

2255

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

Ocak-Şubat
Mart 2016
Sayý: 46

Egemenlik
Yalnızca
Mülkün
Sahibi
Yüce
Allah’ındır



Tevhid i  Esas lar ın  Baş Düşmanlar ıTevhid i  Esas lar ın  Baş Düşmanlar ı
Küfür  ve Önder ler i  Küfür  ve Önder ler i  

Be l ’am ve Şeyhlerdi rBe l ’am ve Şeyhlerd i r

yorum

2266

Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

Ocak-Şubat
Mart 2016

Sayý: 46

Tevhidi
Esasların

Baş
Düşmanları

Bel’am ve
Şeyhlerdir

Risalet tarihi boyunca
hemen her dönemde Tevhidi
hareketin karşısına mutlaka bir
karşı çıkış olmuştur. Bu karşı
çıkışlar, genellikle şirk dini
mensuplarınca yapılmış, Tevhid
dinine karşı şirk dini savunul-
muştur.

Günümüzde de şirk ve
küfür mensupları, Tevhid dini-
ne karşı şirk dinini savunmakta,
kendilerine anlatılan Tevhidi
esasları, dillerini eğip bükerek,
kelimeleri yerlerinden kaydıra-
rak bozmaya, anlamını değiştir-
meye ya da anlamsızlaştırmaya
çalışmaktadırlar. Tevhid dinine
karşı bu şirk ve küfür çalışmala-
rını da Samiri soylu bel’amlar
yapmaktadırlar.

İslâm ümmetinin, bugün
içerisinde bulunduğu parçalan-
mışlığın, bu parçalanmışlıktan
kaynaklanan zilletin esas nede-
ni, hiç kuşkusuzdur ki, toplu-
mun önünde bulunan Samiri
soylu bel’amlardır. Bunlar,
Kur’an gerçeğinden, Tevhidi
ilkelerden habersiz, Rasulullah
(as)’ın mücadele metodunu bil-
meyen insanlara yanlış yol gös-

tererek bu cahil insanları kendi
etraflarında toplamışlardır.

Demokratik tağuti sistem,
resmi hizmete mahsus maaşlı
bel’amların yanında, el altından
desteklediği, vakıf dernek gibi
şirk ve küfür yuvalarında besle-
diği bel’amlarını da görevlen-
dirmiş, onlara, Kur’an’ın önün-
de gürültüler yaptırarak Tevhi-
di esasların anlaşılmaması için
her seviyesizliği yapmalarını
sağlamıştır.

İslâmi bir görüntü içerisin-
deki bel’amlar, üstlendikleri
görevi aynıyla yerine getirmek-
tedirler. Bel’amlardan kimileri,
bazı korku ve endişeler nedeni
ile gönüllü olarak görev üstle-
nirlerken bazıları, sistemden
kimi çıkarlar elde etmek, kimi-
leri siyasilere yakın olabilmek
için Tevhidi esaslara karşı her
türlü seviyesizliği ortaya koya-
bilmiş ve hâlâ koymaya devam
etmektedirler.

İster gönüllü, ister maaşlı,
isterse kimi beklenti ve çıkarlar
nedeniyle olsun, tüm Samiri
soylu bel’amlar, Müslüman
gözükerek, Kur’ani kavramları
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anlam kaymasına uğratarak,
Rasulullah (as)’ın üzerine iftira
atarak Kur’ani ifade ile
Kur’an’ın önünde gürültüler
kopararak Tevhidi esasların net
anlaşılmasını engellemişlerdir.

“Kâfirler dediler ki: ‘Bu
Kur’an’ı dinlemeyin, boş şeyler
söyleyin, umulur ki ona galip gelir-
siniz.” (Fussilet, 26)

Günümüzde Samiri soylu
bel’amların, Kur’ani kavramla-
rın anlamlarını çarpıtmaları,
Hakkı batılla bulayıp gerçekleri
gizlemeleri, tali konuları gün-
dem yapmaları, tağuti sistemin
puta tapan yöneticilerine yakın-
lık gösterip onların Müslüman
olduklarını söyleyecek kadar
haddi aşmaları, onlara övgüler
yağdırmaları hep Kur’an’ın
önünde boş şeyler ileri sürmele-
ridir.

Küfür ve Şirk Önderi
Bel’am ve Şeyhler, Ümmet Ara-
sında Vahdetin Oluşmasına
Engeldirler

Samiri soylu bel’amların,
tağuttan izinli vakıf ve dernek-
lerde bulunmaları, tağuta karşı
Tevhidi esasları ortaya koyma-
maları, açık bir şekilde insanlara
anlatmamaları, vahdeti oluştur-
mak için çalışmamaları, din
adına yazdıkları kitap ve benze-
ri yayınları para ile satmaları,
Risalet önderlerine ihanet etme-

leridir.
Yapay gündemler üzerinde

insanları oyalayan belamların,
ümmetin birlik ve beraberliğini
sağlamaya yönelik çabaları
olmadığı gibi, bu bel’amların
her biri, merkez kabul ettikleri,
içerisinde yuvalandıkları şirk ve
küfür yuvaları vakıf ve dernek-
leri karargâh edinerek insanları
bu küfür ve şirk yuvalarına
davet etmişlerdir. Her bel’amın,
insanları kendisine çağırması
sonucunda kendilerini İslâm’a
nispet eden toplum iyice parça-
lanarak bel’amların yanlarında
kümelenmiştir.

“Onlar ki, dinlerinde tefrikaya
düştüler ve fırka fırka oldular; her
hizip yanında olanla sevinmekte-
dir.” (Rum, 32)

Günümüzde, tağuti siste-
min, izni ile açtıkları vakıf ve
derneklerde yuvalanan Samiri
soylu bel’amlar ile şirk ve ceha-
let yuvaları olan tarikatlarda
yuvalanan cahil şeyhler, İslâm
ümmetine, İslâmi kimliğini
tamamen kaybettirmiş, ümme-
tin, daha çok dağılıp parçalan-
masına neden olmuşlardır. Her
biri, kendini ön plana çıkarma
gayreti içerisinde bulunan
Samiri soylu bel’amlar ile kara
cahil şeyhler, çıkarları gereği bir
araya gelmedikleri gibi, biri
diğerinin aleyhine kışkırtıcılık
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yaparak mukallitlerini de birbir-
lerine düşmanlar haline getir-
mişlerdir.

Samiri soylu bel’amlar ile
kara cahil şeyhlerin, birbirleri
hakkında söyledikleri ağır ifa-
delerin yer aldığı videolar,
mukallitlerince sanal âlemde
dolaştırılmakta, bu sapık ve
küfür ehlinin tartışmaları toplu-
mun gündemini oluşturmakta-
dır. İşte bu kimselerin anlattık-
ları din anlayışı insanları,
Kur’an’da bildirilen Tevhid
dininden uzaklaştırmış, insan-
lar din adına, mezheplere, tari-
katlara, parti, dernek ve vakıfla-
ra bölünmüşlerdir.

Samiri soylu bel’amların,
kendi çıkarları doğrultusunda
toplumu bölüp parçalamaları
sonucunda toplum güçsüzleşip
zayıflamış, İslâm toplumunun,
din adına bölünüp parçalanma-
sına, emperyalistler ve onların
yerli işbirlikçileri tarafından
sömürülmesine ve zulmedilme-
sine neden olmuştur.

Tarihi süreçte, birçok örneği
görüldüğü gibi günümüzde de
sömürülen toplulukların, özel-
likle de kendilerini İslâm’a nis-
pet eden insanların, tabi olduk-
ları kimliklerini bırakmaları
üzerine başka topluluklar ve
devletler tarafından ezilip
sömürülmüşler, hala da sömü-

rülmektedirler.
Rasulullah (as) ve Raşit hali-

feler döneminde Müslümanlar,
iman ettikleri Tevhidi esaslara
sarıldıkları, bu esasları hayat
prensipleri olarak aldıkları
dönemde, birlik ve beraberlikle-
rini korumuşlar, diğer topluluk-
lar üzerinde üstünlük kurmuş-
lar ve hiçbir şekilde sömürülüp
ezilmemişlerdir. Kur’an, Rasu-
lullah (as) ve yanındaki Müslü-
manların durumunu övgü ile
sonraki geleceklere anlatmakta-
dır.

“Muhammed Allah'ın Rasu-
lü’dür; onunla beraber olanlar,
kâfirlere karşı şiddetli, kendi arala-
rında merhametlidirler. Onları,
rükû ederken, secde varırken
Allah'tan lütuf ve rızasını talep
ederken görürsün; onların nişanla-
rı, secde izinden yüzlerindedir. Bu,
onların Tevrat'taki vasıflarıdır ve
İncil’deki vasıfları bir ekin gibidir
ki, filizini çıkardı, derken onu güç-
lendirdi, nihayet kalınlaştı, böylece
gövdesi üstüne dikilmiş, ekincilerin
hoşuna gider, onunla kâfirleri öfke-
lendirmek içindir. Allah onlardan
iman edip salih amel işleyenlere
mağfiret ve büyük mükâfat vadet-
miştir.” (Fetih, 29)

İslâm toprakları üzerindeki
insanların, Samiri soylu bel’am-
ların fitneleri sonucunda, İslâmi
prensiplerden, Tevhidi esaslar-
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dan uzaklaşmaları, onları idare-
si altında yaşadıkları küfür ve
şirk sistemlerinin kölesi, kulu
haline getirmiştir. Bu öyle bir
hal aldı ki insanlar, Kur’an’da
reddedilmesi, imanın temel
şartı olarak belirtilen tağuti sis-
temleri, belamların da çabaları
sonucu yine din adına savunur,
o tağutun çıkarları uğruna ken-
dilerini feda eder duruma gel-
mişlerdir.

Bel’am ve şeyhlerin, küfür-
de yarışmaları, insanları Allah
yolundan ve Tevhidi esaslara
yönelmekten alıkoymuş, insan-
lar, bu küfür önderlerinin anlat-
tıklarını din zannederek onlara
tabi olmuşlardır. Küfür önderle-
ri bel’am ve şeyhleri adeta kut-
sallaştıran, onları taklit eden
halk, Tevhidi esaslardan, ilahi
hükümlerden habersiz oldukla-
rı halde Müslüman olduklarını
zannederek kendilerini İslâm’a
nispet etmişlerdir.

Yaklaşık Hicri 100. yıldan
sonra İslâm toplumu içinde
ortaya çıkan müçtehit imamla-
rın (Allah onlardan razı olsun)
bütün hassasiyetleriyle taklitçi-
lik reddedilmiş, ancak onların
yerlerine geçen bazı kimselerin,
fıkıh okullarını açmaları ve
mezhepçiliğin ilk tohumlarını
atmaları üzerine taklitçilik orta-
ya çıkmış, böylece İslâm ümme-

tinin parçalanma süreci başla-
mıştır.

Küfür önderleri bel’am ve
şeyhlerin oluşturdukları yapay
gündemlerle ve Tevhidi ilkeler-
den arındırılmış hikâyemsi söy-
lemlerle Tevhidi esaslardan
uzaklaşan toplum, paramparça
olduğu ve Vahdeti sağlamadığı
için dünyada rezil bir halde,
emperyalizm ve onun yerli
işbirlikçileri tarafından ezilip
sömürülmektedir. Bugünkü
manzaraya bakıldığında, hali
içler acısı bir durum sergileyen
İslâm toplumunun, ahiretteki
durumu daha da vahimdir.

İslâmi hükümlerden haber-
siz bu insanları, Tevhid bayrağı
altında toplamak, öncelikle
küfür önderleri bel’am ve şeyh-
lerin, daha sonra bu toplumu
sömüren emperyalizmin ve
onun yerli işbirlikçisi tağuti sis-
temlerin engeline takılmaktadır.
Küfür önderleri bel’am ve şeyh-
ler, tıpkı şeytan efendileri gibi
her yandan insanlara girerek
onları Rab’lerine yönelmekten
alıkoymuşlardır.

“Dedi ki, ‘Beni azdırmana kar-
şılık, onlar için senin doğru yolu-
nun üstüne oturacağım; sonra
onlara, önlerinden, arkalarından,
sağlarından, sollarından geleceğim
ve onların çoğunu şükredenlerden
bulmayacaksın!” (A’raf, 16-17)
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Küfür önderleri, insanların
Tevhidi esasları öğrenmeleri
halinde içerisinde bulundukları
şirk ve küfrü, İslâmi hükümleri
öğrenmeleri durumunda üze-
rinde oldukları yanlış yolu
öğrenip kendilerini terk edecek-
lerini bildikleri için sürekli bir
şekilde Kur’ani kavramların
anlamlarını değiştirmekte ya da
gizlemektedirler. Bu nedenle de
her gün ayrı bir gündem ile ken-
dilerine tabi olanları oyalayıp
durmaktadırlar.

“Ve iman edenleri, Allah
yolundan tehdit edip engelleyerek,
onu eğriltmeyi arzulayarak, her yol
üzerine oturmayın, bir zamanlar
siz az idiniz, nihayet sizi çoğalttığı-
nı düşünün ve bakın, bozguncula-
rın sonu nasıl oldu!” (A’raf, 86)

Günümüzde, kendilerini
İslâm’a atfeden toplum, Samiri
soylu belamların çabaları sonu-
cunda, İslâm’dan haberi olma-
yan, İslâm’dan fersah fersah
uzak olan, Tevhidi esaslardan
ve Kur’ani hükümlerden haber-
siz bir yığın haline gelmiştir.
Tevhid eri Müslümanların, tüm
çabalarına rağmen toplum, İslâ-
mi Tevhidi esaslara ve Kur’ani
hükümlere dönmekte zorlanı-
yor ve dönemiyor.

Ancak bütün zorluklarına
rağmen Müslümanlar, Tevhidi
esasları ortaya koyacak, insanla-

ra Kur’ani hükümleri ulaştırma-
ya ve onları yalnızca Rab’lerine
kul olmaya davet etmeye
devam edeceklerdir inşaAllah.

Tevhidi mücadelede Müslü-
manlar, ellerindeki maddi, bede-
ni ve fikri bütün imkânları kulla-
narak davet görevini yerine geti-
recek ve ölüm onlara gelinceye
kadar, Rab’lerinin lütuf ve yardı-
mı ile devam edeceklerdir.

Elbette gayret Müslüman-
lardan, yardım ve inayet
Rabb’imiz yüce Allah’tandır.

Küfür Önderleri Belam ve
Şeyhler Din Tüccarlarıdırlar

Dini bir ticaret metaı haline
getiren küfür ve şirk önderi
bel’am ve şeyhler, etraflarında
topladıkları kimselerin maddi
ve manevi değerlerini sömür-
mektedirler. Takipçilerinin,
maddi ve manevi değerlerini
sömüren, din adına bastırdıkla-
rı kitap ve yayınları satan din
tüccarı küfür önderleri bel’am
ve şeyhlerin her biri, lüks bir
hayat yaşamaktadırlar.

Kur’an mealleri çıkararak,
ayetleri ve İslâmi hassasiyeti
kullanarak kitap yazan bazı
kimseler, yazdıkları meal ve
kitapları satarak köşe olan
küfür önderleri belam ve şeyh-
ler, insanların dini duygularını
kullanarak topladıkları paralar-
la mülkler satın almışlardır.
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Tevhidi ilkelerden uzak bir
şekilde anlattıkları inançla ilgili
bazı konuları kitap haline geti-
rerek satan küfür önderleri,
aslında yüce Allah’ın ayetlerini
satarak para kazanmaktadırlar.
Yüce Allah (cc) bunların, hida-
yet karşılığında sapıklığı, mağ-
firet karşılığında azabı satın
aldıklarını bildirmektedir.

Tevhidi gerçekleri gizleyen,
Allah’ın ayetlerini az bir değere
satan, Hakkı batıla bulayan der-
nek, vakıflar ve dergâhlarda
yuvalanan küfür ve şirk önderi
bel’am ve şeyhlere yüce Allah
(cc) lanet etmektedir.

“Şüphesiz, Allah’ın indirdiği
Kitap’tan bir şey gizleyen ve onu az
bir değere satanlar, işte onlar,
karınlarına ateşten başka bir şey
koymuyorlar. Allah Kıyamet günü
onlarla konuşmayacak ve onları
temizlemeyecektir. Onlar için acıklı
bir azap vardır. İşte onlar, hidayet
karşılığında sapıklığı, mağfiret kar-
şılığında azabı satın alan kimseler-
dir; ateşe karşı ne kadar da dayanık-
lıdırlar(!)” (Bakara, 174-175)

Küfür önderi bel’am ve
şeyhler, çevrelerine aldıkları
bazı kimselere bu ayetleri oku-
yup durdukları halde, bu ayet-
lerin anlamını değiştirip çarpı-
tarak anlattılar ve adeta kendile-
rini hiç ilgilendirmiyormuş gibi
davrandılar. Onları dinleyenler

de, zaten İslâmi esasları ve Tev-
hidi ilkeleri bilmedikleri için
onların küfür içerisinde anlat-
tıklarını din zannedip onlara
uydular.

Tevhid ve şirk konularını
anlatmayan Samiri soylu
bel’amlar, İslâm adına uydur-
dukları yalanlardan ya da kimi
peygamber kıssalarından müte-
şekkil konuları, Tevhid gerçe-
ğinden sıyırarak, yazdıkları
kitaplardaki konuları da sanki
yüce Allah’ın istediği dinmiş
gibi insanlara anlatarak onları
din adına kandırmaktadırlar.

“Yazıklar olsun o kimselere ki,
elleriyle kitabı yazıyorlar, sonra
onu az bir paraya satmak için, ‘Bu
Allah katındandır’ diyorlar! Yazık-
lar olsun onların elleriyle yazdıkla-
rı şeye, yazıklar olsun onların
kazandıkları o şeye!” (Bakara, 79)

Günümüzde ise Kur’an ve
İslâmi değerler, Samiri soylu
bel’amlar tarafından bir kazanç
kaynağı olarak görülmüştür.
Kur’an’ın evrensel ve çağlarüs-
tü mesajından insanları uzak-
laştırıp batıl ve hurafelerden
oluşmuş geleneksel din anlayı-
şını insanlara, Allah’ın dini diye
anlatan belamlar, İslâm’ı ve
Kur’an’daki Tevhidi esasları
tamamen gizlemekte, bunun
yerine güncel siyasi olayları
gündemlerine almakta ve İslâ-
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mi kavramları kullanarak tağuti
sistemin desteklenmesi için
çalışmaktadırlar.

Dini bir kisve altına girip
İslâm’ı anlatan, Kur’an mealleri,
İslâmi kitaplar basıp satan şey-
tanın dostları olan bu kimsele-
rin amaçları İslâm’a hizmet
etmek değildir. Onlar, Allah’ın
adını, Kur’an ayetlerini kullana-
rak öncelikle ceplerini doldur-
maya çalışırlar ve bu amaç için
her kılığa girerler, herkese hoş
görünmeye çalışırlar.

Küfür ve Şirk Önderi
Bel’am ve Şeyhler, Tevhidin
Ne Olduğunu Bilmiyorlar

Küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhlerin birçoğu, Tevhidin
ne olduğunu bilmezler, bilenleri
ise, bu gerçeği gizlemektedirler
ve bu nedenle küfür arasında
tercih yapmaktadırlar. Özellikle
demokratik dinin seçim zaman-
larında fazla mesai yapan küfür
ve şirk önderi bel’am ve şeyhler,
gecelerini gündüzlerine katarak
çıkarları gereği destekledikleri
partinin kazanması için gayret
sarf etmektedirler.

Tevhidi esaslardan uzak
olan küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhler, konuları Tevhidi
esaslara, yüce Allah’ın hüküm-
lerine göre değil, bir partiyi
başka bir partinin icraatlarına
göre değerlendirirler. Onlara

göre, lideri namaz kılan, Allah
kitap diyen bir parti, lideri din
istismarcılığı yapmadan küfrü-
nü açıkça ortaya koyan partiden
daha iyidir. “Bu nedenle Allah,
kitap deyip din istismarı
yapan partiye oy verilmelidir”
diyerek kendilerine tabi olanları
kandırmaktadırlar.

Kur’an ve Sünneti bilmedik-
lerinden dolayı Demokratik
partileşmeyi İslam’a hizmet
zannederler ve İslâmcı gördük-
leri partiyi desteklemeyi İslâm’a
hizmet olarak görürler. Bunlar,
“Kur’an’da yönetimin nasıl
yapılacağı belirtilmemiş” diye-
rek azgınlıklarında sınır tanı-
maz bir halde Kur’an’dan ne
derece yoksun olduğunu ortaya
koyarlar.

Samiri soylu bel’amlar,
hemen her gün söz ve yazıların-
da, çıktıkları televizyon prog-
ramlarında, nimetini yedikleri
efendilerinin İslâm dışı davra-
nışlarını, küfür ve şirklerini İsla-
mi göstermeye çalışırlar, bunun
sonucunda da onca zavallı insa-
nı, şirk bataklığına iyice batır-
mak için sandık başına gönde-
rerek onların yüce Allah’a isyan
etmelerine neden olurlar.

Daha önceki hükümetler
döneminde, Demokratik siste-
mi tağut gören Samiri soylu
bel’amlar, iktidarın, putperest
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müşrik İslâmcılara geçmesiyle
birdenbire sistemi savunur hale
geldiler. Bel’amlardaki bu deği-
şimin nedeni, önceki iktidarla-
rın kendilerini iktidarın nimet-
lerinden yararlandırmaması,
şimdi iktidarda bulunan İslâmcı
putperest müşriklerin, bel’amla-
rı beslemeleri, onlara kimi çıkar-
lar sunmalarıdır.

Geçmişten günümüze kadar
hemen tüm küfür ve şirk önderi
bel’am ve şeyhler, zaten üzerin-
de bulunmadıkları, bulunmuş
göründükleri İslâm’dan, topuk-
ları üzerinden gerisin geriye
dönerek küfrün destekçileri
durumuna düşmüşler ve haysi-
yetsizce önceki durumlarını
inkâr ederek bütün güçleri ile
küfür sistemine destek olmuş-
lardır.

Zaten Tevhidi anlamda
İslâm üzerinde bulunmayan,
Tevhid ilkesinden uzak olan
kimi bel’amlar, geçmişte yaptık-
larına tevbe edercesine “ben de,
bir zamanlar bu işin parti ile
olmayacağını iddia ediyor-
dum, ancak yanılmışım” diye-
bilmişlerdir. Bu bel’amlar,
Demokratik dinin bir mezhebi
olan parti başkanını göklere
çıkararak överler, onların, put-
lara tapındıklarını gördükleri
halde, Müslüman olduklarını
iddia ederler.

Küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhler, yararlandıkları put-
perest parti başkanını, neredey-
se çağımızın kurtarıcısı olarak
görürler ve “bin oyum da olsa
partiye veririm” diyerek din
adına yoksun bırakılmış zavallı
kitleleri küfrün bir partisine
yamamaya çalışırlar.

Küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhler, tüm partilerin, tağuti
küfür sistemin demokratik
dinin partileri olduğunu, parti
liderlerinin puta tapan putpe-
restler, Allah’ın hükmüyle hük-
metmeyen kâfir, zalim ve fasık-
lar olduklarını, yüce Allah’ın
haram kıldığı tüm pisliklere
ruhsat verdiklerini bilmezler,
kavrayamazlar. Çünkü bu
belamlar, ne Tevhidi bilir ne de
şirki! Bu belamların din anlayı-
şı, geleneksel kültürel anlayış-
tan kaynaklanan adet ve alış-
kanlıklardan oluşmuştur.

Tevhidi esasları gündemle-
rine almayan, insanlara, Tevhi-
din, şirkin, iman ve küfrün ne
olduğunu anlatmayan küfür ve
şirk önderi bel’am ve şeyhlerin
gündemleri, demokratik küfür
sisteminin seçimleri, birbirleri
ile olan atışmaları, rivayet kül-
türüne dayalı din anlayışı ve
kendi uydurdukları yalanlar-
dan teşekkül eden hadisler
konusudur.
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Günümüzde hemen tüm
küfür ve şirk önderi bel’am ve
şeyhler, İslâmcı putperest ikti-
dardan yararlanmakta, bunun
diyet borcu olarak da, bu putpe-
rest müşrik yöneticilere yaran-
mak için halkın onlara oy ver-
melerini sağlamaya çalışmakta-
dırlar. Bunu yaparlarken de,
hiçbir ahlaki değer taşımadan,
en aşağılık bir şekilde halkın
dini duygularını istismar ede-
rek onları Allah (cc) ile aldat-
maktadırlar.

Küfür ve Şirk Önderi
Bel’am ve Şeyhler, Allah (cc)
ile Aldatırlar

Samiri soylu bel’amlar,
tağuti sistemin hayatiyetini
devam ettirmesi için çalışırlar
ve kendi arkalarına taktıkları
bilinçsiz sürüleri de, sisteme oy
vermeleri için teşvik ederler.
Bunun için de kimi zaman
Kur’an ayetlerini tevil ederler,
kimi zaman Rasulullah(as)’ın
bazı söz ve davranışlarını ya da
Rasulullah (as) adına uydur-
dukları yalan ve iftira dolu söz-
leri küfürlerine alet edip kulla-
nırlar.

Tepkiselliği ilke edinmiş
küfür ve şirk önderi bel’am ve
şeyhler, Kur’an’dan ve en güzel
örnek olan Rasulullah(as)’ın
uygulama metodundan değil,
ilah edindikleri hevalarından ve

kendilerini besleyen tağuti siste-
min kurallarından hareket eder-
ler. Bu nedenle kimi ifadelerin-
de Kur’an demelerine rağmen
hiçbir şekilde Kur’an’dan hare-
ket etmezler. Onlar, Kur’an ve
Sünneti ancak istismar etmek ve
küfürlerini meşrulaştırmak için
kullanırlar.

İslâmi görünmek, insanları
kandırmak için tabelaları üzeri-
ne, Kur’an’daki İslâm, Kur’an
okuyanlar, Kur’an evi, İslâmi
reform, Kur’an’a sorunca,
Kur’an’ın Kur’an’la anlaşılması,
Kur’an mesajı, ilim yayma cemi-
yeti, akabe, Süleymaniye vakfı
ve benzeri isimler yazdılar ve
adeta ayrık otu gibi her tarafı
doldurmaya başladılar. Sayılan
bu isimlerden birçoğu, tam bir
Kur’an düşmanı gibi hareket
etmektedir.

İçerisinde yuvalandıkları
şirk ve küfür merkezleri vakıf
ve derneklerde, etraflarında
topladıkları kişilere, zaman
zaman Kur’an’dan ayetler oku-
yan küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhler, kendilerine Tevhid
ve şirk, tağut ve putperestlik ile
ilgili sorular sorulduğunda,
Kur’ani olan böyle sorular kar-
şısında birden tavırları değişir,
şekilden şekle girerek morarır-
lar. Onlar, kendilerine sorulan
sorulara, okudukları Kur’an’dan
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cevap vermedikleri gibi soruyu
soranı azarlarlar, dillerini eğip
bükerek hevalarından yalan
yanlış cevap vermeye çalışırlar.

Allah ile aldatan küfür ve
şirk önderi bel’am ve şeyhler-
den bazıları (İslamoğlu gibileri)
putperestlerin putlara tapındık-
ları puthanesi olan Anıtkabir’i
Kâbe’ye, oradaki tapınma ayini-
ni de seviyesiz ve ahlaksızca
Rasulullah(as)’ın Kâbe’deki iba-
detine benzetirler.

Bir kısım bel’amlar ise (A.
Bayındır), puta tapan putpe-
restlerin Müslüman olduklarını
iddia ederler, tağutun ne oldu-
ğunu açıklamaktan kaçınırlar.
Bu bel’am, yüce Allah’ın redde-
dilmesini iman etmenin esası
saydığı tağutun, takipçilerinden
desteklenmesini istiyor.

Tağuti sisteme oy vermeyi
şirk ve küfür görmeyen küfür
ve şirk önderi bir bel’am da
(Saadettin Merdin), hiçbir ahla-
ki değer taşımadan “İslam yine
insanlara bir siyasi yönetim
biçimi, ismi bırakmadı. Siz
ister krallık, ister demokrasi,
ister anayasal monarşi, ister
askeri cumhuriyet, vs. hangi
yönetim biçimini seçerseniz
seçin, o bunun adıyla ilgilen-
mez” diyerek İslâm’ın yönetim-
le ilgili hükümlerini inkâr eder.
Bu bel’am, zamanın değişmesi

ile hükümlerin değişebileceğini,
miras hukukunun o döneme
has olduğunu ileri sürerek
Kur’ani hükümlerin de değişe-
bileceğini söyleyecek kadar
küfür ve şirkinde, yüce Allah’a
isyanında haddi aşmıştır.

Bir başka bel’am (A.
Kalkan) da tağuti sisteme oy
vermeyi küfür, ancak oy veren-
lerin kâfir olmadıklarını iddia
ederek tağuti sisteme oy verile-
bileceğini iddia ediyor. Bu
bel’am, tağuti sisteme çeşitli
teviller yaparak, demokrasinin
mezhebi olan partileri destekle-
yenleri, cehalet ve iyi niyet gibi
tevillerle temize çıkarmakta,
onların şirk ve küfür olan
eylemlerini meşru göstermekte,
şirki ve küfrün taraftarlarının
Müslüman olduklarını söyle-
mektedir.

Küfür ve şirkleri açıkta olan
kimselerin Müslüman oldukla-
rını iddia etmek, şayet bir ceha-
let değilse bu, yüce Allah’ın
üzerine iftira atmak, O’na karşı
savaş açmak, isyan etmektir.

Küfür ve şirk önderlerinden
bazıları da (İhsan Eliaçık) cami-
de kafayı çeken ateist inkârcıla-
rı, yarı çıplak kızları, sahabeyle,
Karl Marks'ı, Rasulullah (as)’la
özdeşleştirirken, bazıları (Düca-
ne Cündüoğlu) Taksim’deki
eylemi, Hz. Süleyman (as)’ın
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asasını yiyen kurda benzeterek
küfür ve şirki din edinmiş Tayip
Erdoğan’ı, Hz. Süleyman (as)’la
kıyaslıyor. Bir diğeri, (Şeyho
Duman) bazı bankalardan
kredi çekilebileceğini iddia
ederken bir başkası (Nevzat
Tarhan), inanç sistemimizin,
demokratik değerlerle bir uyuş-
mazlığının olmadığını iddia
ediyor.

Kur’an’ı, Tevhid ve şirkin ne
olduğunu, Sünnetullahtaki
Risalet önderlerinin davet meto-
dunu, bilen bir kimse, bu küfür
ve şirk önderi bel’am ve şeyhle-
re baktığında bunların, apaçık
birer Allah düşmanı oldukları-
nı, insanları, Allah yolundan
çeviren şeytanın yardımcıları
olduklarını, Hakkı batılla karış-
tırıp gerçekleri gizlediklerini
çok net bir şekilde görür.

Küfür ve Şirk Önderi
Bel’am ve Şeyhlerinin Ortak
Noktaları

- Küfür ve şirk önderi
bel’am ve şeyhlerin hemen
tümü, küfür ve şirklerini gizle-
mek için Kur’an’ı, İslâmi
hükümleri, Rasulullah (as)
adına uydurulmuş yalanları
kullanırlar.

- Hiçbir şekilde Tevhid, şirk,
tağut kavramları üzerinde
konuşmazlar, bu konudaki
soruları ya geçiştirirler ya da

kavramları değiştirerek anlatır-
lar.

- Üzerinde bulundukları
küfür ve şirkleri açığa çıkacak
korkusu ile hiçbir şekilde Risa-
let önderlerinin Tevhid müca-
delesini anlatmazlar.

- Hakkı batılla bulayarak
gerçekleri gizlerler.

- Tağuttan izin alarak kur-
dukları vakıf ve derneklerin
tabelalarına, Kur’an evi, Nebevi
Hareket Metodu gibi İslâm’ı
çağrıştıran isimler kullanırlar.

- Tağuti sistemin izni ile
açtıkları şirk ve küfür yuvala-
rında yuvalanırlar.

- Tağuti sistemi desteklerler
ve takipçilerinden desteklenme-
sini isterler.

- Tağuti sistemin puta tapan
putperest yöneticilerinin Müs-
lüman olduklarını iddia ederler.

- Cihad ve Tevhidi mücade-
le konusunu kesinlikle dile
getirmezler, dünyadaki cihad
hareketlerini ve cihad eden
Müslümanları desteklemezler.

- İslâm Devleti diye bir dert-
leri olmadığı gibi, İslâm’ın bir
devlet biçiminin olmadığını
söyleyerek tağuti sistemin yöne-
ticilerine yaranmaya çalışırlar.

- Tevhidi esasları, şirk ve
küfrü anlatan Müslümanların
aleyhinde konuşur, onları



YORUM

kınarlar.
- Düzenli olarak televizyon

kanallarına çıkartılırlar.
- Tağuti sistem bunlardan

hiçbir rahatsızlık duymaz.
- İslâm’ın haram kıldığı

zina, faiz, kumar, içki, domuz
eti gibi her türlü gayri meşru
fiilleri, çıkardıkları yasalarla
serbest bırakan tağuti sistemin
yöneticilerini eleştirmez, bu
haram fiillerin serbest bırakıl-
masına karşı çıkmazlar.

- Küfür ve şirk önderi
bel’am ve şeyhlerin hemen
tümü, haksızlık karşısında
susan dilsiz şeytandırlar.

- Fetvalarını, Kur’an ve Pey-
gamberi örneklikten değil, hiç-
bir kaynağı ve delili olmadan
kendi hevalarından anlatırlar.

Küfür ve Şirk Önderi
Bel’am ve Şeyhler, İnsanları
Allah Yolundan Alıkoyarlar

Küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhlerin insanlara anlattık-
ları dinin, Tevhidi ilkelerle,
Kur’ani esaslarla hiçbir ilgisi
bulunmamaktadır. Onlar,
insanları Rab’lerine yöneltmek,
Rab’lerini razı edecek fiilleri
yapmalarını tavsiye etmek yeri-
ne kendi iman ettikleri tağuta
yönlendirdiler ve tağutu des-
tekleyip onu razı etmeyi sağla-
dılar.

Küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhlerin anlattıkları din
anlayışı ile dünyevi çıkarlarını
her şeyin üstünde tutan, iman
ettikleri Kitab’ı anlamayan,
Rab’lerinin bildirdiği hüküm-
lerden habersiz olan, tağutu
onaylayıp destekleyen ancak
buna rağmen kendilerini Müs-
lüman zanneden bir toplum
yetiştirdiler.

“Nihayet ardından onlardan
sonra yerlerine Kitab’a varis olan-
lar, şu düşük dünya malını alıyor-
lar ve: ‘Bize yakında olunacak!’
diyorlar ve eğer onlara, bir misli
daha dünya malı gelse onu da alır-
lar. Onlardan, ‘Allah hakkında,
gerçekten başkasını söylemeyecek-
ler diye Kitap misakı alınmamış
mıydı ve okumamışlar mıydı onun
içindekini! Ahiret yurdu, muttaki-
ler için daha hayırlıdır; hâlâ aklet-
meyecek misiniz?” (A’raf, 169)

Küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhlerin anlattıkları din
anlayışı sonucunda, o ilk Kur’an
neslinden sonra onların yerleri-
ne gelenler, tamah ve hırsları,
arzu ve istekleri, kendilerini tat-
min etme duyguları ile
Kur’an’ın rahmetinden ve yol
göstericiliğinden uzaklaştılar.
Bel’amların, gerçekleri gizleme-
leri ve saptırmaları nedeniyle
sonradan gelen nesiller, giderek
Kur’an’dan uzaklaştılar, şeklen
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yerine getirdikleri ibadetlerini
kalplerine sindiremedikleri,
vahyin yol göstericiliğinde dav-
ranışlarını ve hayatı düzenleme-
dikleri için davranışlarını ve
hayatı kendi heva ve arzuları ile
düzenlemeye başladılar ve böy-
lece saptılar.

“Nihayet ardından onlardan
sonra yerlerine gelenler, salatı zayi
ettiler, şehvetlerine tabi oldular; bu
yüzden onlar, yakında azgınlıkları-
nın karşılığını alacaklardır.” (Mer-
yem, 59)

Sonradan gelen nesiller,
Kur’an’ı kendilerine yol gösteri-
ci bir kılavuz olarak değil, yal-
nızca inanç esaslarını içeren,
ancak hayata müdahale etme-
yen bir kitap olarak değerlen-
dirdiler. Bu nedenle de dünyevi
hiçbir konuda ona müracaat
etmediler, hiçbir sorunlarını
Kur’an’la çözmediler. Bu süreç,
günümüze kadar daha da bozu-
larak geldi.

Şeytanın, insana benzeyen
yardımcıları ve dostları olan
küfür ve şirk önderi bel’am ve
şeyhler, tıpkı şeytanın yemin
ederek dediği gibi, insanları
Allah yolundan saptırmışlar ve
böylece insanların cehenneme
sürüklenmelerine neden olmuş-
lardır.

“Onların hepsini toplayacağı
gün: ‘Ey cinler topluluğu gerçekten

siz, insanlardan çoğu ile uğraştı-
nız.’ Onların, insanlardan dostları:
‘Rabb’imiz, birbirimizden fayda-
landık ve bize belirlediğin sürenin
sonuna ulaştık.’ (Rab’leri) der ki
‘Kalacağınız yer ateştir; Allah'ın,
dilemesi hariç, orada ebedi kalacak-
sınız.’ Şüphesiz Rabbin hâkimdir,
âlimdir.” (En’am, 128)

Küfür ve şirk önderi bel’am
ve şeyhlere tabi olanlar, onların
peşlerinden gidenler; bu sonuca
razı iseniz, onlara uymaya,
onları dinlemeye devam edin.
Yok gerçekten Rabb’inizi razı
etmeyi amaç edinmişseniz, o
zaman derhal bu şeytanın dost-
ları bel’amları ve kara cahil
şeyhleri terk edip Rabb’inizin
size gönderdiği Kur’an’a tabi
olun!
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GerçeğiGerçeği
Hılf’ul Fudul (Erdemliler

Hareketi) Nedir!
Zulmün ayyuka çıktığı,

güçlünün zayıfı ezdiği Mekke
Site Devletinde, son Ficar sava-
şından sonra özellikle yabancı
ve korumasız kimselerin mal,
can, ırz ve namus güvenliği
kalmamış, her türlü zulüm ve
adaletsizlik açıktan açığa yapı-
lır hale gelmişti. Yabancı tüc-
carların malları satın alınır,
ancak parası verilmediği gibi
kimi rivayetlere göre, Hacca
gelen bazı kimselerin kadın ve
kızları da ellerinden zorla alı-
nır, feryatlarına, imdat çağrıla-
rına kulak asılmazdı.

Hılfu'l-Fudul antlaşması
Ficar savaşından sonradır ve
tercih edilen rivayete göre Ficar
Savaşı, Resulullah(as)'ın on
yaşlarında olduğu sırada Şaban
ayında gerçekleşmişti. Hılfu'l-
Fudul da, peygamberlikten
yirmi yıl önce Zilkade ayında
meydana gelmiştir.

Zulmün sınır tanımaz bir
şekilde toplumu etkisi altına
alması üzerine Mekke’de, bu

zulüm ve adaletsizliğe karşı
olan, itibarlarının dışarıda
zedelenmesini istemeyen
Mekke ileri gelen saygın kabi-
leleri, bir araya gelerek Mek-
ke’de işlenen bu zulme dur
deme kararı aldılar.

580'li yıllarda Arap kabile-
leri arasında süregelen savaşlar
sonucunda ortaya çıkan anarşi
ortamında, can ve mal güvenli-
ğinin sağlanması, zayıf ve güç-
süzlerin korunması, zulmün
önlenmesi gibi amaçlarla, top-
lumda sözü geçen, saygın ve
iyi niyetli kişilerin önderliğin-
de kurulan bu hareketin top-
lantılarına bir ara Hz. Muham-
med (as)’ın da katıldığı rivayet
edilir. (1)

Kimi tarihçilerce Hılf’ul
Fudul (Erdemliler İttifakı),
sadece tarihsel bir kurum değil,
aynı zamanda, farklı dünya
görüşlerine sahip olsalar da,
temel ahlâkî ilkelerde anlaşan
insanların, zulmü önlemek için
uzlaşmalarının toplumsal bir
zorunluluk olduğunun ifadesi
olarak değerlendirilmektedir.



Hılf’ul Fudul (Erdemliler
İttifakı) Taraftarları

İbnu Hişam, İbnu İshak'tan
naklettiğine göre: "... Kureyş
kabileleri, bir antlaşma yapmak
üzere şerefine ve yaşına hür-
meten Abdullah ibnu Ced'an'ın
evinde toplanırlar. Toplantıda,
Haşimoğulları, Muttaliboğulla-
rı, Esed ibnu Abdiluzza, Zühre
ibnu Kilab ve Teym ibnu Mürre
gibi soylu ve saygın aşiretler
vardı. (2)

Bu antlaşmanın oluşmasını
sağlayan kişi, Rasulullah (as)’ın
amcası Zübeyr b. Abdülmutta-
lib’tir. Rasulullah (as), amcaları
ile birlikte bu anlaşmada
bulunmuştur. Kureyşliler bu
hılfe, Hılf’ul Fudul adını ver-
diler.

Mekkelilerden ve onlar
dışında Mekke’ye girecek olan
diğer insanlardan Mekke’de
zulüm ve haksızlığa uğramış
bir kimse bırakmamak, mazlu-
mun hakkı geri alınıncaya
kadar zalime karşı mazlumla
birlikte hareket etmek üzere
ahitleştiler ve akitleştiler.

Antlaşma Şartları
Toplantıya katılanlar, gerek

Mekke halkından, gerek dışarı-
dan Mekke’ye gelen biri, zulme
uğradığında onun yanında yer
alacakları konusunda yemin
ettiler.

1- Mekke’de, ister yerli
halktan, isterse dışarıdan gelen
yabancılardan olsun, bir kişinin
zulme uğradığı görüldüğünde
onunla birlikte olunacak.

2- Mazlumun hakkı zalim-
den alınıncaya kadar zalimin
karşısında, mazluma hakkı
iade edilinceye kadar mazlum-
la bir tek el, yekvücut oluna-
caktır.

3- Deniz, bir tek tüyü ısla-
tıncaya kadar, Sebir ve Hira
dağları yerlerinde kaldığı müd-
detçe ve maişette (mali durum-
da) tam bir eşitlik sağlanana
dek bu maddeler geçerli ola-
caktır. Zalime karşı mazlumla
birlikte hareket etmek üzere
ahitleştiler ve akitleştiler, ahit
ve akitlere bağlı kalacaklarına
yemin etiler.

Hılf'ul-Fudul Antlaşması-
nın Ortaya Çıkış Nedeni

Hılf'ul-Fudul antlaşmasının
oluşumuna neden olan olay
şudur; haram aylardan olan
Zilkade ayında, Zubeyd kabile-
sinden bir adam, Mekke’ye sat-
mak üzere getirdiği bir yük
malı, As b. Vail es-Sehmi’ye sat-
mıştı. As ibnu Vail onu satın
almış, fakat hakkını vermemiş.

As b. Vail, Mekke’de itibarlı
ve şerefli kişilerdendi; As b.
Vail, Zubeydi’nin hakkını öde-
meyi uzatmış, Zubeydi, malın
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bedelini ondan istemiş As b.
Vail ise borcunu ona ödemeye
yanaşmamış. Bunun üzerine
Zubeydi, malını ondan geri
istemiş, As b. Vail, malı geri
vermeye de yanaşmamış.
Zubeydi; daha önce anlaşmalı
olduğu Abduddar, Mahzum,
Cümah, Sehm ve Adiyy b. Ka’b
gibi Mekke’nin nüfuzlu ailele-
rinin ileri gelenlerine müracaat
eder, onlardan yardım ister;
fakat onlar, As b. Vail’e karşı
Zubeydi’ye yardımcı olmaktan
kaçınırlar ve onu kovarlar.

Zübeyd, bunun üzerine
Ebu Kubeys dağının tepesine
çıkar, o sırada Kabe'nin çevre-
sinde kendilerine ait locaların-
da bulunan Kureyşlilere yük-
sek sesle bağırarak şöyle der:

"Ey Fihroğulları! Bir maz-
luma yetişin, Mekke'nin orta-
sında malı elinden gitti. 

Ey toplananlar! Kabe'de
grup grup, umresini yapama-
yan perişan bir ziyaretçi var.

Ey Hicr ile Haceru'l-Esved
arasında toplananlar! Bu
mukaddes yer, keremini
tamamlayanlarındır; günah-
kar ve zalim kişinin elbisesi,
ona saygı ve asalet vermez."

Bu çağrı üzerine Zübeyr
ibnu Abdilmuttalib ayağa kal-
karak "bu işin peşi bırakıl-
maz" dedi, sonra Abdullah

ibnu Ced'an'ın evinde toplan-
dılar; ev sahibi onlara yemek
hazırladı, haram aylardan olan
Zulkade ayında antlaşma yap-
tılar. Zalime karşı mazlumun
yanında birlik halinde buluna-
cakları ve zalimden hakkını
alıp mazluma iade edinceye
kadar mücadele edecekleri
üzere Allah'a söz verdiler,
sonra yürüyüp As ibnu Vail'in
yanına gittiler, satılan malın
karşılığını kendisinden çekip
aldılar ve sahibine verdiler. (3)

Hılf'ul-Fudul Antlaşması-
nı Yapanların Etkinlikleri

Hılf'ul-Fudul antlaşmasına
taraf olan kişilere bakıldığında
bu kişilerin, sıradan kimseler
olmadıkları, her birinin arka-
sında, günümüz deyimi ile
mensup oldukları kabilelerden
dolayı, birer ordu bulunduğu
gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Buna göre:

Haşimoğulları, Rasulullah
(as)’ın dedesi Abdülmuttalib’in
reisi olduğu, o ölünce önce
Rasulullah(as)’ın amcası
Abbas’ın, ondan sonra da diğer
amcası Ebû Talib’in reisi oldu-
ğu, Mekke’nin en güçlü kabile-
lerinden biridir. Hem de öyle
güçlü idi ki, Rasulullah(as)’ı
korumak için Mekke’nin en
azgın müşriklerinin karşısında
duran bir kabileydi.
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Birçok kabileden oluşan
müşrikler, Ebû Talib ve kabile-
sinin korkusundan Rasulul-
lah(as)’dan çok büyük rahatsız-
lık duymalarına rağmen ona,
açıktan açığa saldırmıyor,
öldürmeye kalkışmıyorlardı.
Haşimoğulları, Mekke toplu-
mu üzerinde büyük bir nüfusa
sahiptiler, bu nedenle kimse
cesaret edip onlara karşı çıka-
mıyordu. Nitekim Hılf’ul
Fudul antlaşmanın oluşmasını
sağlayan kişi de, Rasulul-
lah(as)’ın amcası Zübeyr b.
Abdülmuttalib’tir.

Muttaliboğulları, Haşimo-
ğulları ile amca çocukları olan
güçlü bir kabiledir. Bunlar,
Rasulullah(as)’ın korunmasın-
da Haşimoğulları ile beraber
hareket etmiş ve Şib-i Talib
muhasarasındaki ambargodan
nasibini almış bir kabiledir.

Esed ibnu Abdiluzza, Hz.
Hatice’nin babası Huveyid İbn
Esed İbn Abdiluzza kavmi ara-
sında sözü geçen itibarlı ve
şerefli bir kimseydi.

Zühre ibn Kilab, Zühre
Aşireti'nin isim babası, Rasu-
lullah (as)’ın annesinin babası-
nın dedesi Kusay bin Kilab’ın
oğludur.

Teym ibnu Mürre, Hz. Ebû
Bekr(r.anh)’ın mensup olduğu
kabilenin reisidir. Teymoğulları

kabilesi, Mekke'de önemli bir
yere sahipti; ticaretle uğraşır-
lar, toplum içerisinde geniş
kültürlülükleri ile tanınırlardı.

Hılfu'l-Fudul Antlaşması-
nın taraftarlarının her biri,
Mekke Site Devletinde çok
önemli bir yere ve etkinliğe
sahip kimselerdir. Bunlar,
Mekke toplumu içerisinde söz-
leri dinlenen, kendilerine saygı
duyulan, bir dedikleri iki edil-
meyen, kendilerinden çekinilen
kabilelere mensup erdemli kişi-
lerdir.

Hılf’ul Fudul’a (Erdemli-
ler İttifakı) Taraf Olanların
Siyasi ve Toplumsal Konum-
ları

Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasını anlamak için
öncelikle antlaşmayı oluşturan
kişilerin konumlarına ve kişi-
liklerine, toplumdaki siyasi ve
sosyal ilişkilerine bakmak gere-
kir. Bu özelliklerine bakıldığın-
da onların, o toplumun ileri
gelenlerinden oldukları apaçık
bir şekilde görülür.

Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasına taraf olanların
durumunun yeterince bilinme-
si halinde sağlıklı çıkarımlar
yapmak mümkün olabilir.

1- Hılf’ul Fudul’a taraf olan
kimseler, yukarıda ifade edildi-
ği üzere, Mekke Site Devletinin
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güçlü kabilelerine mensup
kimselerdir.

2- Hılf’ul Fudul, Mekke’de,
siyasi nüfuza sahip olan kimse-
lerden teşekkül ettirilmiştir.

3- Hılf’ul Fudul, erdemli ve
soylu kimselerin, zalimlere
karşı dik duruşlarıdır.

4- Hılf’ul Fudul, zulmü
ortadan kaldırmayı amaç edin-
miş kimselerin birlikteliğidir.

5- Hılf’ul Fudul antlaşması-
nın sağlanmasından sonra
mazlumların hakları zalimler-
den alınmış, kendilerine iade
edilmiştir.

6- Hılf’ul Fudul anlaşması-
nın dini hiçbir içeriği ve kaygısı
yoktur.

Kendilerini, Hılf’ul Fudul
Erdemliler İttifakına Nispet
Edenlerin Durumu

Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasını oluşturan kişile-
rin konumları ve kişilikleri, o
toplumun siyasi ve sosyal iliş-
kilerine yöne veren bir yapıda-
dır. Bunlar bilinmeden bu
antlaşma hakkında konuşmak,
onu örnek almak ya da günü-
müzdeki çarpık yapılanmaları
onlarla kıyaslamak mümkün
değildir.

Günümüzde, tağuti sistem-
den izin alınarak kurulan şirk
ve küfür yuvası vakıf ve der-

neklerde bulunanlar, içerisinde
bulundukları zillet durumunu
meşrulaştırmak adına, içeriği-
nin ne olduğunu bilmeden,
Mekke Site Devletinde, Mek-
ke’nin ileri gelenlerinden bir
grubun kurduğu ve Hılf’ul
Fudul (Erdemliler Hareketi)
olarak bilinen kuruluşu kendi-
lerine örnek aldıklarını iddia
etmektedirler.

Yüce Allah’a isyan üzerine
kurulan, zulüm ve zorbalığı
sistem haline getiren tağuti sis-
temin meşruiyetini kabul ede-
rek onun izni ile kurulan vakıf
ve dernekler, her konuyu istis-
mar ettikleri gibi, sanki İslâmi
bir yapılanma imiş gibi, Hılf’ul
Fudul Erdemliler Hareketini de
istismar etmişlerdir. Onlar,
bununla şirk ve küfür yuvaları
vakıf ve derneklerini meşru
gösterme çabası içerisine gir-
mişlerdir.

Hılf’ul Fudul’u, kendi çar-
pık konumlarına örnek göste-
ren vakıfçı ve dernekçiler, ya
bu antlaşmanın ne olduğunu
ve antlaşmaya taraf olanların
konumlarını gerçekten bilme-
yecek kadar cahil ya da içeri-
sinde bulundukları zilleti, şirk
ve küfrü bununla bilinçli bir
şekilde gizlemeye çalışan Sami-
ri soylu bel’amlardır.

Hılf’ul Fudul Erdemliler
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antlaşmasına taraf olanlar,
Mekke Site Devletinin güçlü
kabilelerine mensup, soylu ve
erdemli, siyasi nüfuza sahip ve
toplumda ileri gelen kimseler
iken, vakıf ve dernekçiler, hiç-
bir güce, erdeme, siyasi ve top-
lumsal nüfuza sahip olmayan,
zilleti kabullenmiş güçsüz
zavallılardır.

Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasına taraf olanlar,
zalimlere karşı onurlu bir şekil-
de başkaldıran, haksızlıklara
karşı duran, zulmü bertaraf
etmeyi amaç edinen, mazlum-
ların haklarını zalimden alıp
sahiplerine veren kimselerdir.
Oysa zillet içerisinde bulunan
vakıf ve dernekçiler, temelini
zulüm üzerine bina eden,
kendi halkına zulmeden siste-
min ve bu sistemin başındaki
zalimlerin destekçileridirler.

Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasına taraf olanlar,
siyasi iradeden izin almadan,
kendi aralarında birliktelik
oluşturmuşlardır. Bu erdemli
oluşumu, kendi çarpık ve zillet
içerisindeki durumlarına örnek
gösterenler ise, zulüm siste-
minden izin alarak ayrı ayrı tef-
rika içerisinde bu zorba sisteme
teslim olmuşlardır.

Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasına taraf olanlar,

zalimlerin karşısına dikilen,
zalimi sindiren kimselerdir.
Onları örnek aldıklarını iddia
eden vakıf ve dernekçiler ise,
sistemin zulmüne, tağuti siste-
min başında bulunan ve Mekke
soysuzları gibi, halkın malını
çalan hırsız ve soygunculara
karşı dilsiz şeytan rolünü oyna-
yan, onların zulüm ve hırsızlık-
larını meşrulaştırmaya ve ört-
meye çalışan, mazlumdan yana
değil zalimden yana olan kim-
selerdir.

Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasının, dini hiçbir kay-
gısı bulunmadığı halde vakıf
ve dernekçi Samiri soylu
bel’amlar, bu antlaşmaya dini
bir kimlik atfederek kendi
küfür ve şirklerine delil göster-
meye, iman edip destekledikle-
ri tağuti sistemin putperest
yöneticilerini de Müslüman
göstermeye çalışmaktadırlar.

Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasını yapanlar ile günü-
müz vakıf ve derneklerin, sayı-
lamayacak kadar farklı ve bir-
birine zıt yönleri bulunmasına
ve birbirleri ile hiçbir şekilde
kıyaslanması mümkün olma-
masına rağmen vakıf ve der-
nekçiler, Hılf’ul Fudul’u kendi-
lerine örnek aldıklarını iddia
etmektedirler.

Hılf’ul Fudul, Samiri soylu
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bel’amların, tağuttan izin ala-
rak kurdukları bir dernek ya da
vakıf olmadığı gibi onu kuran
kişiler de, ne idüğü belirsiz,
Samiri soylu belamlar gibi
zalimlerin, hırsız ve soyguncu-
ların önünde el pençe duran,
zalimleri alkışlayan, zalimler
için çalışan kimseler de değil-
dirler. Onlar, Mekke’nin soylu,
asil ve sözü geçen kişileridirler.

Hılf’ul Fudul, sözü geçen,
silahlı bir güce sahip olan kişi-
lerin oluşturduğu bir güçtü;
vakıfçı ve dernekçi tağut eksen-
li, zillet içerisindeki Samiri
soylu zavallılar, bunu bile anla-
maktan mahrumdurlar!

Şirk ve küfür içerisinde,
zalimlerden yana olan, zulüm
ve haksızlığa karşı dilsiz şey-
tanlık görevini üstlenen vakıf
ve dernekçilerin bu iddiaları,
pislik içerisinde debelenen kara
böceklerin, kendilerinin aslana
benzediklerini iddia etmeleri
kadar gülünç ve zavallıca bir
iddiadan başka bir şey değildir.

Rasulullah(as)’ın, Gençlik
Yıllarında Hılf’ul Fudul’a
Katılması Müslümanlara
Örnek Olamaz

Hz. Muhammed(as)’ın yir-
mili yaşlarında Hılf’ul Fudul’a
katılması, Müslümanlar için
örnek olamaz. Çünkü Hz.
Muhammed (as), o yaşlarında

kendisi zaten geleneksel Hanif
dini içerisinde ve Kur’ani ifade
ile daha ne yapacağını bilmez
bir durumdadır.

“Seni şaşkınlık içerisinde
bulup hidayet verdi.” (Duha, 7)

“Sen bundan önce kitaptan bir
şey okuyan değildin ve elinle de
onu yazmıyordun; öyle olsaydı o
zaman iptalciler kuşkulanırlardı.”
(Ankebut, 48)

“İşte böyle, sana emrimizden
bir ruh vahyettik! Sen Kitap nedir,
iman nedir bilmiyordun; lakin Biz
onu, nur yaptık, kullarımızdan dile-
diğimiz kimseyi, onunla hidayete
iletiyoruz; şüphesiz sen, doğru yola
götürüyorsun.” (Şura, 52)

Kendisi, ne yapacağını bil-
meyen bir kimsenin, başkasına
örnek olması elbette mümkün
değildir. Rasulullah(as)’ın,
iman edenlere örnek olması
onun, Tevhidi esasları ortaya
koymasından sonradır ki, yüce
Allah (cc) da onun bu dönemi-
ni Mü’minlere örnek olarak
vermektedir.

“Andolsun, sizin için Allah’ın
Rasulü’nde, Allah’a ve ahiret günü-
ne kavuşmayı uman ve Allah’ı çok
anan kimseler için, en güzel bir
örnek vardır.” (Ahzab, 21)

“Allah ve Rasulü, bir işte
hüküm verdiği zaman, Mü’min
erkek ve kadın için o işi kendilerine
göre seçme hakkı yoktur, kim
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Allah'a ve Rasulü’ne karşı gelirse,
muhakkak apaçık bir sapıklığa
düşer.” (Ahzab, 36)

Ayetlerden de açıkça anla-
şılacağı üzere yüce Allah (cc),
Rasulullah(as)’ın, Risalet’ten
sonraki dönemini mü’minler
için en güzel örnek olarak ver-
mekte ve “Allah’ın Rasulü’nde”
buyurarak onun, Rasul olduğu
dönemin örnek olduğunu bil-
dirmektedir.

Rasulullah(as)’a Atılan
İftiralar

İslâmi kavram ve kelimeleri
yerlerinden kaydırarak anlam
değişikliğine uğratan, Hakkı
batılla bulayarak Tevhidi esas-
ları gizleyen, zalim ve zorba
tağuti sistemin belirlediği
kurallar dışında hareket etme-
yen vakıf ve dernekçi Samiri
soylu bel’amlar, küfür ve şirkle-
rini gizleme adına, adaleti
ikame etmeye çalışan Rasulul-
lah(as)’a iftira atacak kadar
haddi aşmaktadırlar.

Bunlar, içeriğinin ne oldu-
ğunu bilmeden istismar edip
küfürlerine kalkan yaptıkları
Hılf’ul Fudul Erdemliler
antlaşmasına, dini bir hüviyet
kazandırmak adına ya Rasulul-
lah (as) adına hadis uydurmuş-
lar ya da var olan hadislere
eklemeler yaparak kendilerine
göre anlamını değiştirmeye

kalkışmışlardır. İşte bu uydur-
ma hadislerden biri de Rasulul-
lah(as)’ın, Hılf’ul Fudul
Erdemliler antlaşması ile ilgili
söylediği iddia edilen sözdür.

Abdurrahman ibnu Avf
(r.anh)’tan gelen, ancak Buhari
ve Müslim’in sahihlerine alma-
dıkları bir rivayette Rasulullah
(as)’ın şöyle dediği söylenir:
"Amcalarımla birlikte İyi Kişi-
ler Antlaşması'nda bulun-
dum, o zaman daha genç yaş-
taydım, bu anlaşmayı boz-
mam karşılığında kırmızı
develerimin olmasını iste-
mem." (4)

Günümüz Samiri soylu
belamlar ve onların öncüleri,
sahih olmayan uydurma bu
hadisi, kendi bozuk mantıkları-
na göre kuvvetlendirmek adına
değiştirerek ekleme yapmışlar
ve Rasulullah(as)’ın şöyle dedi-
ğini iddia etmişlerdir.

İbnu İshak diyor ki:
"Muhammed ibnu Zeyd ibni
Muhacir'in Talha ibnu Ubeydil-
lah ibni Avf'tan onun da Züh-
ri'den rivayet ettiğine göre
Zühri, Rasulullah (as)'in şöyle
dediğini duymuştur: “Ben
Abdullah ibnu Ced'an'ın evin-
de yapılan bir antlaşmada
hazır bulundum, böyle bir
toplantıda hazır bulunmam
benim için kırmızı develere
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sahip olmamdan daha sevim-
lidir. İslam'da da böyle bir
antlaşmaya davet edilsem
yine icabet ederim." (5)

Aynı konuda Rasulul-
lah(as)’a atfen uydurulan,
ancak birbirlerinden farklı olan
iki söz. Yalancı müfteriler,
kendi iman ettikleri kaynaklara
göre bile sahih olmayan bu
uydurma söze Rasulullah(as)’ın
ağzından, “İslâm'da da böyle
bir antlaşmaya davet edilsem
yine icabet ederim” eklemesini
yapmışlardır. Onlar, uydurma
yalanlarına Rasulullah(as)’ı
alet ederek İslâmi hiçbir yönü
bulunmayan Hılf’ul Fudul’a
İslâmi bir hüviyet kazandırma-
ya çalışarak içerisinde bulun-
dukları küfür ve şirk yuvalarını
bununla meşrulaştırmaya kal-
kışmışlardır.

Rabb’inin ayetlerini geti-
ren, adaleti emreden, zulmü
kaldırmayı amaç edinen, yok-
sulların haklarının verilmesini,
en güzel söz olan Tevhidi tas-
dik etmek olarak kabul eden,
zulme ve zalimlere savaş açan,
bu dini tebliğ eden Rasulul-
lah(as)’ın, kendisinin, tebliğ
ettiği din hakkında böyle bir
şey söylemesi, elbette hiçbir
şekilde mümkün değildir.

“Muhakkak ki Allah adaleti,
ihsanı, akrabaya vermeyi emreder

ve fahşadan, münkerden ve azgın-
lıktan meneder; O, size öğüt veri-
yor belki düşünürsünüz.” (Nahl,
90)

“İman edip salih amel işleyen-
lere gelince onlara ecirlerini tam
olarak verecektir; Allah zalimleri
sevmez.” (Al-i İmran, 57)

“Ey iman edenler, Allah için
adaleti ayakta tutan şahitler olun,
bir kavme karşı olan kininiz sizi
adaletten sevk etmesin, adil davra-
nın, o, takvaya daha yakındır.
Allah'tan korkun, şüphesiz Allah,
yaptıklarınızı haber almaktadır.”
(Maide, 8)

Bu ilahi hükümlere rağ-
men, Allah’ın hükümlerinin
uygulandığı bir beldede,
zulüm olacak diye Rasul (as)
şüphe duyacak ya da kendisi
devletin başında iken zulmede-
cek, İslâm Devletine ve kendi-
sine karşı oluşacak bir örgüte
de yine kendisi dâhil olacak,
böylece kendisinin yaptığı
zulmü, o örgütle beraber kaldı-
racaktır! Bu ne büyük bir iftira
ve ne büyük bir yalan ve çeliş-
kidir!

Kendisine inen ayetlere tes-
lim olanların ilki olan, daha ilk
inen ayetlerde ve surelerde,
zalimlere karşı hükümler indi-
ren bir dini tebliğ eden, Rabb’in-
den ve indirdiği hükümlerden
zerre kadar kuşku duymayan
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Rasulullah (as)’ın üzerine atılan
bu ahlaksızca iftiranın hesabını
elbette Rabb’im bu müfterilere
soracaktır.

Dernekçi ve vakıfçı cahille-
re göre yüce Allah (cc), ayetleri-
ni indirirken Rasul de bu ayet-
leri uyguladığı zaman (haşa)
zulmedecek, o, zulmederken
yüce Allah (cc) Rasulü’nü uyar-
mayacak! Sonra Rasul (as), bu
müfteri yalancılara göre “ben
ona İslâm devrinde bile çağrıl-
sam icabet ederdim” diyerek
Hılf’ul Fudul benzeri bir oluşu-
ma girecek!

Bu Allah ve Rasulullah düş-
manı şaşkınlar, ağızlarından
çıkan bu ağır hakaret ve iftirayı
hiç düşünmüyorlar. Bu neden-
ledir ki, hiçbir ahlaki değer
taşımadan yüce Allah’ın kont-
rolünde olan, başında Rasulul-
lah(as)’ın bulunduğu İslâm
Devletinde zulüm olabileceğini
iddia etmekte, bu konuda
Rasulullah(as)’ın üzerine iftira
atabilmektedirler.

En küçük bir tereddüdünde
bile Rasulullah (as)’ı, en ağır
şekilde uyaran yüce Allah’ın,
indirdiği hükümlere rağmen
(haşa) zulüm olacak da Rasu-
lü’nü uyarmayacak! Şaşkın ve
cahil dernek ve vakıfçılar, yüce
Allah’ın, Rasulü’nün en küçük
bir tereddüdünde nasıl uyarıl-

dığını bilmiyorlar ya da bile
bile inkâr edip gizliyorlar.

“Gerçekten neredeyse seni,
sana vahyettiğimizden ayırıp
ondan başkasını üstümüze iftira
atman için kandıracaklardı, işte o
zaman seni dost edinirlerdi.

Eğer biz seni gerçekten sağ-
lamlaştırmamış olsaydık, neredey-
se onlara biraz yanaşacaktın, o
zaman sana hayatın iki kat ve ölü-
mün iki katı (azabı)nı tattırırdık,
sonra bize karşı kendine bir yar-
dımcı bulamazdın.” (İsra, 73-75)

“Şayet o, bazı sözleri uydurup
bize atfen söyleseydi, Biz de onun
sağını alırdık, sonra onun can
damarını keserdik, sizden hiçbir
kimse de ona engel olamaz-
dı.”(Hakka, 44-47)

Zilleti bozuk bir kişilik hali-
ne getirmiş vakıfçıların iftiraları-
na göre yüce Allah’ın kontrol ve
gözetiminde olan Rasulullah
(as)’ın bizzat başında bulundu-
ğu İslâm Devleti, Mekke şirk
devleti gibi Allah’a (haşa) şirk
koşacak, zenginler, mazlumların
haklarını gasp edecektir. Rasu-
lullah (as) da, başında bulundu-
ğu İslâm Devletine ve kendisine
karşı bir oluşum kuracak ya da
kendisine ve İslâm devletine
karşı kurulmuş böyle bir oluşu-
ma girecek, mazlumların hakla-
rını, (haşa) zalim olan kendisin-
den almaya çalışacak!
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İşte düşünmekten ve
Kur’an’ı anlamaktan mahrum
varlıkların seviyeleri bu kadardır.

Yüce Allah (cc), mazlumla-
rın haklarını vermemeyi, nan-
körlük ve küfür olarak belirt-
miş, varlık sahiplerini, maz-
lumların haklarını vermeleri
konusunda uyarmıştır.

“Allah, rızıkta kiminizi kimi-
nizden üstün kıldı, üstün kılınan-
lar, ellerinin altında bulunanlara
kendi rızıklarını verip de onda
onlar, eşit olmuyorlar, Allah’ın
nimetini mi inkâr ediyorlar!”
(Nahl, 71)

Vakıfçı Samiri soylu bel’am-
lar, hiç mi hiç Kur’an’dan nasip-
lenmemiş kimselerdir. Sünne-
tullahın daha ne olduğunu bil-
meyen, Risalet tarihinden ve
oradaki Tevhidi mücadeleden
habersiz olan bu zavallı Samiri
soylu bel’amlar, Kur’an’ı anla-
maktan, yüce Allah’ı tanımak-
tan da mahrum kimselerdir.

“Allah’ı hakkıyla takdir ede-
mediler, kıyamet günü yer, tama-
men O’nun avucundadır, gökler
de sağ elinde dürülmüştür. O
yücedir, onların ortak koştukların-
dan münezzehtir” (Zümer, 67)

Samiri soylu bel’amlar,
zaten yüce Allah’ı gereğince
tanımış olsalardı, O’na gereğin-
ce iman edecek ve içerisinde
yuvalandıkları tağuttan izinli

vakıf ve derneklerden çıkacak-
lardı.

Samiri soylu bel’amlar,
Kur’an’ı okuyor, açıklıyor,
ancak iman etme noktasında
eksik oldukları için okudukla-
rını anlamıyorlar. Ayetleri anla-
mak ancak yüce Allah’a gere-
ğince iman etmekle ve teslim
olmakla mümkündür. Dini
ticari bir geçim aracı gören
bel’amlar, Rab’lerine gereğince
iman edip teslim olmadıkları
için Kur’an’ı anlayamaz ve ona
teslim olamazlar.
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İnsanlar, dünya hayatının
cazibesi, çekiciliği ve güzelliği
karşısında, kimi zaman nefisle-
rinin isteklerine karşı koyma-
yarak, yaratılışlarının gayesi
olan asıl görev ve sorumluluk-
larını unuturlar. Dünyanın ken-
dilerine sunduğu fırsat ve
imkânları değerlendirme gaye-
si ile zevk ve sefa içerisinde bir
hayat sürmeye başlayan bazı
kimseler, dünya hayatının geçi-
ci zevkleri peşinde koşarlarken
Rab’lerinden kendilerine gön-
derilen ilahi mesajın hükümle-
rini önemsemez ve görmezden
gelirler.

İnsanlar, dünya hayatına
neden geldiklerini, burada
neler yapmaları gerektiğini, bu
hayatın sonunda kendilerini
nasıl bir akıbetin beklediğini
hiç düşünmez, kulluk görev ve
sorumluluklarını Rab’lerinin
kendilerinden istediği ölçüde
yerine getirmezler. Böyle kim-
seler, hevalarını ilah edinip
onun istekleri peşinde koşarlar
ve yaşadıkları aldatıcı hayat
içerisinde Rab’lerinin emir ve
yasaklarını dinlemezler.

Asıl gayelerini kavramayan
kimseler, iki şekilde dünya
hayatı içerisine dalar ve bura-
dan bir türlü çıkmak istemez ya
da çıkamazlar. Birincisi, dünya
hayatı insanları öyle bir sarar
ki, onlar, kendilerini adeta
rüyada zanneder ve bu rüyanın
bitmesini istemezler. İçine dal-
dıkları zevk ve sefanın, yanıltı-
cı ve aldatıcı hayatın bitmesini
istemeyenler, bunun için gece
gündüz demeden çalışır, çaba-
lar, ilişki ve dostluklarını hep
bu aldatıcı hayatlarına göre
belirlerler.

Zevk ve sefa içerisinde
hayatlarını sürdürenler, ölecek-
lerini, ahiret hayatını, hesap
verme gibi konuları hiç düşün-
mez, düşünmek istemezler.
Bunlar, içine daldıkları yalancı
hayatın ebedi olmasını, hiç bit-
memesini arzu eder, ahireti
unuturlar, Rab’lerinden kendi-
lerine gönderilen ilahi esasları
görmek bile istemezler.

İkincisi, dünya hayatının
kıskacına kapılan kimseler,
içine daldıkları meşgaleler,
uğraşılar, sıkıntı ve hırslar
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nedeni ile dünya hayatı tarafın-
dan adeta esir alınırlar. Bunlar,
hayata başladıkları andan itiba-
ren gecelerini gündüzlerine
katarak çalışır dururlar, didi-
nip çabalarlar. Mal biriktirme,
daha iyi bir gelecek elde etme,
rahat bir hayat sürme, toplum-
da belli bir statü kazanma
adına ya da geçim derdi,
çocuklarının geleceğini düşün-
me endişesi ile yaratılış amacı-
nı unutarak gece gündüz
demeden çalışır dururlar.

Gerek zevk ve sefa, gerekse
daha iyi şartları sağlama adına
olsun, dünya hayatını gaye edi-
nip kulluk görev ve sorumlu-
luklarını unutanlar, zaman içe-
risinde Rab’lerinin emirlerine
karşı kör ve sağır kesilirler. Bu
kimseler, kendilerine Rab’leri-
nin ayetleri hatırlatıldığında
onu kabul etmezler. Kur’an, bu
nankör ve doyumsuz kişilerin,
gereğince iman etmedikleri
halde, utanmadan Rab’lerin-
den daha fazla nasıl mal iste-
diklerini bildirir.

“Bana bırak, tek olarak yarattı-
ğım o kimseyi ki, ona gittikçe artan
mal, gözönünde oğullar verdim ve
ona bir döşeyiş döşedim, sonra daha
da artırmamı umuyor. Kesinlikle o,
gerçekten bizim ayetlerimize karşı
inat etti, onu dik bir yokuşa sardı-
racağım.” (Müddessir, 11-17)

“Gördün mü ayetlerimizi
inkâr eden kimseyi: ‘Bana, elbette
mal ve evlat verilecek’ diyor;
Gaybe mi çıkıp baktı, yoksa Rah-
man’ın huzurunda bir ahit mi
aldı. Kesinlikle biz onun dediğini
yazacağız ve onun için azabı uzat-
tıkça uzatacağız.” (Meryem, 77-
79)

Dünya hayatını gaye edinip
günlerini gün etmeye çalışan-
lar, yüce Allah'ın hükümlerini
önemsemeyip ikinci plana atıp
inkâr edenler, içine daldıkları
inkârcı sefih hayatlarının bir
gün ansızın biteceğini, dünya-
da kazanıp sahip oldukları her
şeyi bırakıp gideceklerini
düşünmezler. Ancak o gün gel-
diğinde artık düşünmelerinin
de kendilerine faydası dokun-
mayacak ve pişmanlık içerisin-
de yaptıklarına üzülecekler
ancak bu onları acı azaptan
kurtaramayacaktır.

“Yalnız sağın adamları; onlar
cennetler içinde soruyorlar; suçlu-
lardan: ‘Sizi ateşe sokan nedir?
Dediler ki: ‘Biz namaz kılanlardan
olmadık ve yoksula da yediren
değildik ve biz, boş şeylere dalan-
larla beraber dalardık, ceza günü-
nü yalanlardık, nihayet ölüm bize
geldi.” (Müddessir, 39-47)

İnsanlar, gerek çevrelerinde
cereyan eden olayları görmele-
rine, gerekse en yakınlarından
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ölenlere şahit olmalarına ve
birçoklarının evlerinde yüce
Allah'ın Kitabı bulunmasına ve
birçok gerçeğin farkında olma-
larına rağmen bir türlü Rab’le-
rine yönelip tevbe etmez, gere-
ği gibi iman etmezler.

Kendilerinin de bir gün
ansızın ölüp gideceklerini,
sahip olduklarından hiçbir şeyi
beraberlerinde götürmeyecek-
lerini, hepsini dünyada bıraka-
caklarını, dünyada yaptıkları-
nın ve sahip olduklarının hesa-
bını tek tek vereceklerini bilme-
lerine rağmen inat ve kibirle-
rinden dolayı Rab’lerine isyan
eder, şirk ve küfür içerisinde
yaşantılarını sürdürmeye
devam ederler.

Karia suresi, gaflet ve dala-
let içerisinde dünya hayatını
gaye edinerek rehavete dalan,
hevalarını ilahlaştırıp Rab’leri-
ne şirk koşan, isyan edenlere,
adeta bir şamar atmakta, onları
daldıkları gaflet uykusundan
uyandırmaktadır. Tıpkı otur-
duğu koltuğunda, uyku ile
uyanıklık arasında bulunan
birisinin, beklemediği bir anda
çok şiddetli bir yumruk yemesi
gibi, dünya hayatında zevk ve
sefa içerisinde kendilerinden
geçen insanlar da, kıyamet sah-
nesinin başlaması ile korkunç
bir sarsıntıyla sarsılacak ve

neye uğradıklarını anlamaya-
caklardır.

Bu öyle bir sarsıntı ki, öyle
bir çalkantı ki, insanın aklını
başından alacak, onu çılgına
çevirecektir. Uykuda olan biri-
nin, şiddetli bir deprem sarsın-
tısı ile ansızın evinin başına
yıkılması gibi, dünya hayatının
rehaveti içerisinde zevk ve sefa
sürenler, hiç beklemedikleri bir
anda kıyamet saatinin ve sah-
nesinin o korkunç gürültüsü ile
karşılaşacaklardır.

İnsanlar, dağların renkli
yün misali atılacağı, güneşin
örtülüp yıldızların döküleceği,
denizlerin taşıp tusinamilerin
olacağı o anı yaşayacaklar ve
çılgına dönmüş, ne yapacakla-
rını bilmez bir halde sağa sola
kaçışacaklar; ancak nafile, o
gün kaçacak herhangi bir yer
yoktur.

“O gün insan der ki; ‘Nereye
kaçmalı’ kesinlikle bir sığınak yok-
tur.” (Kıyamet, 10-11)

“İşte kulakları sağır eden o ses
geldiği zaman, o gün, kişi kaçar
kardeşinden, Annesinden ve baba-
sından, eşinden ve oğullarından; o
gün, onlardan her kişinin, kendine
yeter bir durumu vardır.” (Abese,
33-37)

O gün, kaçacak yer olmadı-
ğı gibi sığınacak bir yer de, kur-
tuluş da yoktur. Yüce Allah
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(cc), o günün şiddetine karşı
kullarını rahmetiyle uyarmış,
ancak gaflet ve dalalet içerisin-
deki insanlar, bu rahmet çağrı-
sına karşı kulaklarını kapatmış-
lar, hevalarının sürüklediği
boşluklarda uğraşıp durmuş-
lardır.

Karia suresi, ahiret hayatın-
da görülecek hesabın nasıl ola-
cağını ve sonuçlarını bildirerek
insanların, buna göre hesapla-
rını dünyada iken yapmaları
gerektiğini haber vermektedir.
O gün, insanların tartılarındaki
durumlarına göre, gidecekleri
adresleri belli olacak, alacakları
cezalar belirlenecektir.

Yüce Allah'ın rızasını ve
buna bağlı olarak cenneti iste-
yen kimselerin, tartılarının ağır
gelmesini sağlayacak şekilde
iman etmeleri ve salih amel
işlemeleri gerekir. Tartılarını
ağır yapacak şekilde iman
etmeyenler ve salih amellerde
bulunmayanlar, kendi elleri ve
istekleri ile cehennemin adresi-
ni amel defterlerine yazmakta
ve kendi ayakları ile cehenne-
min kızgın ateşinin kollarına
atılarak alevlerin arasına dal-
maktadırlar.

Yüce Allah (cc), kullarına
merhamet ederek o günün şid-
detine karşı onları uyarmakta,
o gün gelmeden tevbe ederek

içerisinde bulundukları gaflet
ve dalaletten uyanmaya davet
etmekte ve Kur’an’a sarılmaları
halinde bütün günahlarını
bağışlayacağını bildirmektedir.

“De ki: ‘Ey nefislerine karşı
aşırı giden kullarım, Allah’ın rah-
metinden umut kesmeyin muhak-
kak ki Allah, bütün günahları
bağışlar; şüphesiz O, bağışlayan,
esirgeyendir. Rabb’inize dönün,
O’na teslim olun, size azap gelme-
den önce, sonra size yardım edil-
mez.

Rabb’inizden size indirilenin
en güzeline uyun; ansızın ve hiç
farkına varmadan azap size gelme-
den önce. Sonra nefsin: ‘Allah
yanında kusur edişimden dolayı
yazık bana, gerçekten ben alay
edenlerden idim’ demesin.”
(Zümer, 53-56)

Rahmeti kâinatı kaplayan
yüce Allah (cc), kullarına mer-
hamet ederek o korkutucu gün
gelmezden önce, Kur’an’a
yönelip tevbe etmeleri halinde
onların, bütün günahlarını
affedeceğini, aksi halde sonraki
pişmanlıkların kişilere hiçbir
fayda sağlamayacağını ve onla-
rın, ebedi azaptan kurtulama-
yacaklarını bildirmektedir.

Surenin Açıklaması
1-3- Büyük felaket! Nedir

büyük felaket! Sen ne bilirsin
büyük felaket nedir!
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İnsan, yaşamadığı tanık
olamadığı şeyi elbette bilemez;
bu, rasul de olsa aynıdır. İşte
hiç kimsenin bilmediği, yalnız-
ca yüce Allah'ın bildiği o
büyük felaket, dünya hayatını
sonlandıracak olan kıyamet
saatidir. Kıyamet saatinin de ne
zaman vuku bulacağını, yüce
Allah'tan başka hiç kimse bile-
mez ve O, bu konuda hiç kim-
seye bir bilgi vermemiştir.

“Sana saatten soruyorlar; ne
zaman vukua gelecek; sen onun
hakkında ne anlatacaksın! Onun
nihayeti Rabb’ine aittir. Şüphesiz
sen, ondan korkan kimselere uyarı-
cısın. Onlar, onu gördükleri gün,
yalnızca bir akşam yahut onun
kuşluk vaktinden kalmamışlar gibi
olurlar.” (Naziyat, 42-46)

“Sana saatten soruyorlar; ne
zaman vukua gelecek; de ki: ‘Şüp-
hesiz onun ilmi, Rabb’imin yanın-
dadır. O’ndan başkası vaktinde
onu açığa çıkaramaz; o, göklerde
ve yerde bulunanlara ağır gelmiş-
tir; o size ansızın bir gelişten başka
değildir. Onu biliyormuşsun gibi,
sana soruyorlar; de ki: ‘Şüphesiz
onun ilmi, Allah’ın yanındadır,
lakin insanların çoğu bilmezler.”
(A’raf, 187)

Kıyamet saati ansızın gele-
cek ve geldiğinde de iş bitiril-
miş olacak! Kıyamet saatinin
gelişi, herhangi bir doğa olayı-

nın gelişi gibi olmayacaktır;
Kur’an’ın, kıyametin kopuşu
ile ilgili verdiği ayetlere bakıl-
dığında bile, insan, o anı yaşa-
madığı halde o anın dehşetin-
den tüyleri diken diken oluyor,
bedeni sarsılarak onu hissedi-
yor.

“İşte kulakları sağır eden o ses
geldiği zaman,” (Abese, 33)

Depremi yaşayan insanlar,
onun insanın içini dışına çıka-
ran uğultusunu çok iyi bilirler.
Kıyametin gürültüsü, deprem-
lerdeki gürültülerle kıyaslana-
mayacak kadar büyük ve kor-
kunç olacaktır. Çünkü deprem
dünyada yalnızca bir alanda ve
bölgede meydana geliyor, kıya-
met saati ise, kâinatın depremi
oluyor, göklerde ve yerde var
olan her şey bundan etkileni-
yor, yerin altı üstüne, gökteki-
ler de yerin üstüne doğru kor-
kunç gürültülerle geliyorlar.

Ayetlerden hareketle kıya-
met sahnesine bakıldığında,
ortaya çıkan manzara düşünce
planında bile ürkütücü ve kor-
kunçtur. O günün dehşetinden
çocukların bile korku ve deh-
şetten ak saçlı ihtiyarlar gibi
saçları beyazlaşacaktır.

“O halde, şayet inkâr ederse-
niz, nasıl kendinizi kurtaracaksı-
nız, çocukları ihtiyarlatan o gün-
den!” (Müzzemmil, 17)
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İşte O Büyük Felaket
“Güneş örtüldüğü zaman,”

(Tekvir, 1) Güneş sisteminin yok
olması ile dünyayı zifiri karan-
lık basacak, göz gözü görmeye-
cek, sıcaklık yerini dondurucu
bir havaya bırakacak, insanlar
iliklerine kadar adeta buz kesi-
lecekler, ancak yaşadıkları deh-
şetten dolayı sürekli bir hareket
içerisinde sağa sola kaçışacak-
ları için donmayacaklar.

“Yıldızlar kararıp döküldüğü
zaman,” (Tekvir, 2) Karanlık
ortamda sağa sola kaçışan
insanlar, yıldızların büyük küt-
leler halinde yeryüzüne düş-
mesi ile her an bir yıldızın
altında kalma duygusu yaşaya-
caklar, yıldızların yeryüzüne
korkunç bir şekilde düşmeleri
neticesinde dünyanın dengesi
bozulup alt üst olacaktır.

“Dağlar yürütüldüğü
zaman,” (Tekvir, 3) Yeryüzünün
dengesini sağlamak için birer
kazık olarak çakılan dağlar, yıl-
dızların gökten üzerlerine
dökülmesiyle dengeleri bozu-
lacak, kazıkları sökülecek ve o
durgun, heybetli dağlar yürü-
yecek, yürüdükçe üzerlerine
düşen her yıldız kütlesiyle sar-
sılarak bölünüp parçalanacak-
tır. (56/5-6)

“Yer sarsıldıkça sarsıldığında,
dağlar serpildikçe serpildiği, dağı-

lan toz duman haline geldiğinde.”
(Vakıa, 4-6)

“Arz ve dağlar kaldırılıp bir
çarpma ile çarpıldığı zaman,”
(Hakka, 14)

Dağların her parçası, yer-
yüzüyle çarpışıp darmadağın
olacak, dağılıp parçalandıkça
patlamalar olacaktır; patlama -
lar oldukça üzerlerindeki renk -
li ağaçlar, değişik renk ve
boydaki kayalar havalanarak
renk li yünler gibi havada sav-
rulacaktır.

“Ve dağlar, renkli yün gibi
olur.” (Mearic 9) Savruldukça
dağılan kum yığınları haline
gelecek ve giderek kül gibi sav-
rularak yeryüzünde dümdüz
bir alana dağılacaktır.

“Sana dağlardan soruyorlar;
de ki: ‘Rabb’im onları, temelinden
söküp savuracak!” (Taha, 105)

Yüce, azametli, o koca hey-
betli dağların, parçalanıp sav-
rulmaları, üzerindeki kaya küt-
lelerinin havada uçuşması ve
dağlardan kopan, hangi taraf-
tan geleceği belli olmayan koca
kayaların altında kalma korku-
su içerisinde insanlar, karanlık-
lar içinde, çılgına dönmüş bir
halde kaçışacaklardır.

“Denizler kaynatıldığı zaman”
(Tekvir, 6) Yıldız kütlelerinin
düşmesi, dağların yok olmaları
ile oluşacak deniz akıntısı, yer-
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altında bir depremin olması ile
oluşan tusinamilerden binlerce
kat daha şiddetli bir akıntı
meydana getirecektir. Bu öyle
şiddetli bir tusinami ki, ne
önünde onu engelleyecek bir
dağ, ne de sığınılacak bir yük-
seklik bulunacaktır.

“Gök yarıldığı, yıldızlar saçıl-
dığı ve denizler şiddetle akıtıldığı
zaman,” (İnfitar, 1-3)

Denizlerin fışkırtılması ile
oluşacak hortum ve tusinami
önüne geleni sürükleyecek,
havada uçuşan kaya parçaları
insanlara çarparak, onları
paramparça edecektir. Meyda-
na gelen hortum ve tusinami-
den kaçmak için ne tutunacak
bir dal, ne de sığınacak bir yer
olacaktır.

“O gün gök, erimiş maden
gibi olur ve dağlar, renkli yün gibi
olur.” (Mearic, 8-9)

Bütün bunların üzerine
göğün, erimiş maden gibi
insanların üzerine doğru
akması, insanların yaşadıkları
dehşeti dayanılmaz boyutlara
ulaştıracaktır. İşte o gün, insan-
ların tahammül sınırları çoktan
yok olmuş, düşünce ve akıl
iflas etmiş, yüce Allah'ın emri
olmuş, saat vuku bulmuştur.

4- O gün insanlar, yayılmış
kelebekler gibi olurlar.

İnsanlar, çıldırmış bir şekil-
de, gözleri yuvalarından fırla-
mış bir halde nereye kaçacakla-
rını bilmeden çılgınca sağa sola
koşuşturacak, kendi etrafların-
da dolanıp duracaklardır.
Çünkü kaçacak bir yerleri yok-
tur, ne tarafa gitseler oradan
kendilerine doğru kopup gelen
kayaları, ağaçları ve su dalgala-
rını görürler. Kimse kimsenin
haline bakamaz, herkes kendi
canının derdine düşecek, ne
evladın çığlığı duyulacak ne de
anne babanın yalvarması fayda
verecektir.

“İşte kulakları sağır eden o ses
geldiği zaman, o gün, kişi kaçar
kardeşinden, annesinden ve baba-
sından, eşinden ve oğullarından; o
gün, onlardan her kişinin, kendine
yeter bir durumu vardır.” (Abese,
33-37)

Kişi, o gün can derdine
düşmüştür; gözü ne mal, ne eş
ve ne de evlat görecektir. O gün
kişi, daha önce çok sevdiği,
uğrunda kendisini tehlikelere
attığı eş ve çocuklarını ve gece
gündüz demeden kazanıp
biriktirdiği en değerli varlıkla-
rını terk edecektir.

İnsan, bugün biriktirdiği
değerli eşyalarını, paralarını,
altın ve mücevheratını o deh-
şetli günde sormayacak, ala-
caklarını tahsil edemeyecek,
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bankalardan, finans kurumla-
rından, borsadan parasını çek-
meyecek, çekemeyecektir.

İnsan, kıyametin o dehşetli
anında sığınacağı bir dağ da
bulamayacaktır, çünkü dağlar
savrulmuş, yok olmuştur; orta-
da dağlardan eser kalmayacak-
tır o gün.

5- Dağlar atılmış renkli yün
gibi olur.

“O gün dağları yürütürüz;
yeri apaçık görürsün, onları topla-
mışız, hiçbirini bırakmamışızdır.”
(Kehf, 47)

“Büyük felaket” vuku bul-
muştur; dağlar yerlerinden kal-
dırılıp savrulmuş, üzerindeki
kaya ve ağaçlar paramparça
olmuş, yıldızlar saçılıp dökül-
müş, gök erimiş, oluşan tusina-
mi ve hortumdan dolayı her
şey birbirine karışmış, “Kulak-
ları sağır eden o gürültü” (Abese,
33), artık her şey bitmiştir.

Hesap Zamanı
Saat bitmiş, yeryüzü düm-

düz olmuş ve insanlar, dünya-
da yaptıkları konusunda hesap
vermek üzere mahşer alanına
toplanmışlardır. Artık hesap
zamanı; herkes, düşünüp söy-
lediklerinden ve yaptıkların-
dan hesaba çekileceklerdir. Bu
öyle bir hesaptır ki, ne geri
dönüşü vardır, ne pişmanlık
fayda verir ve ne de başkasın-

dan yardım görülür. Herkes
kendi hesabının derdine düşe-
cek, kimse kimseye yardım
edemeyecektir. Dünya hayatın-
da can dostu olanlar o gün bir-
birlerinden kaçacak, birbirleri-
ni sormayacaklardır.

“Dost dostu sormaz.”(Mearic,
10)

“Bugün burada onun için
yakın bir dost yoktur.” (Hakka,
35)

“(İbrahim) dedi ki: ‘Şüphesiz
siz, Allah’ı bırakıp birtakım putlar
edindiniz; dünya hayatında birbi-
rinizle dost oldunuz, sonra kıya-
met gününde birbirinizi inkâr eder
ve birbirinizi lanetlersiniz; varaca-
ğınız yer de ateştir ve sizin için
hiçbir yardımcınız da yoktur.”
(Ankebut, 25)

Dünya hayatında birbirleri-
ne dost olanlar, kıyamet günü
karşılaştıkları manzara ve vere-
cekleri hesabın ağırlığı altında
birbirlerini suçlayacak ve lanet-
leyeceklerdir. O gün yalnız
dostlar değil, aile bağı da kopa-
cak ebeveyn evladını, evlat
ebeveynini sormayacak, herkes
birbirinden kaçacaktır.

“Onlar, birbirlerine gösterilir-
ler; günahkâr, ister ki, o günün
azabından dolayı fidye olarak
oğullarını, eşini ve kardeşini, ken-
disini barındıran yakınlarını ve
sonra kendisini kurtarması karşılı-
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ğında yeryüzünde olanın hepsini
(versin).” (Mearic, 11-14)

Bu hesapta kişinin ancak
kendi yaptıkları ortaya konula-
cak, kişi, ancak kendi el ve
emeğinin karşılığını görecektir.
Bunun böyle olacağını yüce
Allah (cc) kullarına haber ver-
miş, herkesin dünya hayatında
iken kendi hesabını ona göre
yapmasını bildirmiştir.

“Ey insanlar, Rabb’inizden
korkun ve çekinin ki o gün, baba
çocuğu için ödeme yapmaz, çocuk
da babası için bir şey ödeyemez.
Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir,
sakın dünya hayatı asla sizi aldat-
masın ve sakın o aldatıcı sizi Allah
ile kandırmasın.” (Lokman, 33)

Kıyamet günü, günah ve
sevap mübadelesi ve transferi
olmayacağından dolayı herkes,
kendisine ait sevap ve günahla-
rı ile hesaba çekilecektir. Kişiye
ait sevap ve günah çizelgeleri,
kişinin bütün yaptıklarını apa-
çık bir şekilde gösterecek şekil-
de hazırlanacak ve kişiye veri-
lecektir. Herkes, kendisine veri-
len tutanakta neler olduğunu
çok açık bir şekilde görecektir.

“Her insanın amelini boynu-
na bağladık, kıyamet günü ona
açılmış bulacağı bir kitap çıkarırız;
oku kitabını, bu gün nefsin, üze-
rinde hesap sorucu olarak sana
yeter!” (İsra, 13-14)

“Kitabı konulmuş görürsün;
günahkârlar, onun içindekinden
korkarak derler ki: ‘Eyvah bize, bu
kitaba ne oluyor, küçük ve de
büyük bırakmadan hepsini tespit
etmiş!' Yaptıkları şeyleri hazır
bulmuşlardır, Rabb'in kimseye
zulmetmez.” (Kehf, 49)

İnsanın dünya hayatına
gönderilişinden kıyametin
kopuşuna kadar yaratılan tüm
insanlar, o gün mahşere topla-
nacaklar, dünya hayatındaki
tüm düşünce, söz ve davranış-
larından hesaba çekilecekler-
dir. O gün, adalet günüdür; hiç
kimseye zerre miktarı zulme-
dilmeyecek, herkes yaptıkları-
nın karşılığını alacaktır.

“Kıyamet günü için adalet
terazileri koyarız; hiçbir nefse hak-
sızlık edilmez, şayet hardal tanesi
ağırlığınca da olsa onu getiririz;
hesap görücüler olarak biz yete-
riz.” (Enbiya, 47)

“Artık kim, zerre ağırlığınca
hayır yapmışsa, onu görür ve kim
zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu
görür.” (Zelzele, 7-8)

Kıyamet gününde müşrik-
lerin yaptıkları bütün hayırlar
boşa gittiğinden onlar için tera-
zi kurulmayacaktır ve onlar,
direkt cehenneme gönderile-
ceklerdir.

“İşte onlar, Rab’lerinin ayetle-
rini ve O'na kavuşmayı inkâr
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edenlerdir, bu yüzden amelleri
boşa çıkmıştır; artık onlar için
kıyamet günü bir terazi kurma-
yız.” (Kehf, 105)

Şirk pisliktir ve müşrikler
necistirler; bu nedenle müşrik-
lerin yaptıkları iyi ameller de
şirk pisliğiyle kirlendikleri için
boşa çıkmıştır. Temiz olan bir
şeye nasıl ki pis bir şey bulaştı-
ğında o temiz şey kullanılmaz
hale geldiğinden atılıyorsa,
aynı şekilde şirk pisliği ile leke-
lenen salih ameller de atılacak-
tır. Boşa giden bir şey için de
elbette terazi kurulmayacak ve
bir değer biçilmeyecektir.

O gün kâfirler için çok şid-
detli bir gündür, kâfirler için
çok zordur; yaptıkları her şey
boşa çıkmış, cehenneme doğru
sürüklenmektedirler. Ne özür
dilemeleri, ne yalvarmaları ve
ne de şefaatçileri kendilerine
bir fayda sağlayacaktır.

“Bu, konuşamayacakları gün-
dür ve onlara izin verilmez ki özür
dilesinler. Yalanlayanların vay
haline o gün! Bu, hüküm günü-
dür; sizi ve öncekileri bir araya
topladık.” (Mürselat, 35-37)

Kâfirler için çok zor olan o
dehşetli gün, Müslümanlar için
mutluluk ve sevinç günüdür.
Onlar, dünyada yaptıklarına
karşılık Rab’leri tarafından
ödüllendirilmişler ve kurtuluşa

ulaşmışlardır.
“Şüphesiz, muttakiler, gölge-

ler altında ve pınar başlarındadır-
lar.” (Mürselat, 41)

Kıyamet günü, adalet tecel-
li edecek, dünya hayatında
Tevhidi esasları kabul edip
hayatını bu esaslara göre
düzenleyen, vahyin belirlediği
ölçü içerisinde hareket edip
Rabb’ini razı etmek için çalışan
kimseleri, Rab’lerinin kendile-
rine bahşettiği mutlu bir hayat
beklemektedir. Onların, adalet
terazisinde tartıları ağır gelmiş
ve hak ettikleri mutlu hayatı,
Rab’lerinin lütfu ile kazanmış-
lardır.

6-7- Nihayet kimin tartıları
ağır gelirse, işte o, hoşnut olacağı
bir yaşam içindedir.

Yüce Allah (cc) adalet sahi-
bidir ve herkese hak ettiği kar-
şılığı verecektir ki bu, O’nun
adil sıfatının bir gereğidir.
Dünya hayatında, O’nun rızası-
nı kazanmak uğruna hayatını
ortaya koyarak Tevhidi ilkeleri
insanlara ulaştırmaya çalışan,
bu uğurda her türlü zorluk ve
sıkıntılara göğüs geren, imanı-
na şirk bulaştırmadan, ilahi
mesajın belirlediği esaslar doğ-
rultusunda hayatını düzenle-
yenlerin tartıları ağır gelecek ve
onlar, kendilerine lütfedilen
mükâfatlara ulaşacaklardır.

5599

Ocak-Şubat
Mart 2016
Sayý: 46

Kâria
Sûresi



Kur’âniKur’âni
MücâhedeMücâhede

TEFSİR

6600

Ocak-Şubat
Mart 2016

Sayý: 46

Kâria
Sûresi 

“O gün tartı haktır; artık
kimin tartıları ağır gelirse, işte
onlar kurtulanlardır.” (A’raf, 8)

Tartıları ağır gelenler, o gün
sevinç ve mutluluk içerisinde,
Rab’lerinin kendilerine vadet-
tiklerine ulaşmışlar, huzur
dolu bir kalple Rab’lerini razı
etmenin karşılığında Rab’leri
de onları razı etmiştir.

“Yüzler o gün sevinçli, mesut,
Rabb’ine bakar.” (Kıyamet, 22-23)

“Yüzler, o gün nurlu, güleç,
sevinçli.” (Abese, 38-39)

“Ey mutmain olan nefis!
Rabb’ine dön, razı edici ve razı
edilmiş olarak; böylece kullarım
arasına gir ve cennetime gir!”
(Fecr, 27-30)

İşte kısa dünya hayatının
kârlı sonucu budur, çalışanlar
bunun için çalışsınlar. Müslü-
manların kurtuluşa erdikleri o
günde mutsuz olanlar da var-
dır; bunlar, kendilerini doğru
yolda zanneden, ancak Tevhidi
esaslar doğrultusunda hareket
etmeyen, bu nedenle yaptıkları
boşa gitmiş olan kimselerdir.
Onların, dünya hayatında
düşünüp söyledikleri ve yap-
tıkları her şeyleri toplanmış
teraziye konulmuştur; ancak
yaptıkları şeyler Rab’lerinin
kendilerinden istediği ölçülere
uygun olmadığı için tartıda
kaybetmişlerdir.

8-11- Kimin tartıları hafif
gelirse, işte onun anası haviyedir;
sen ne bilirsin o nedir! Kızgın bir
ateştir!

Yüce Allah (cc), adil ve
sözüne sadıktır; Kur'an'da kul-
larına ne söz vermişse, kıyamet
günü o sözünü yerine getire-
cektir. Adalet sıfatı gereği,
insanların yaptıkları iyi ve kötü
amelleri ortaya getirilecek,
teraziye konulacak ve sözüne
sadık olan yüce Allah (cc), her-
kese yaptıklarının karşılığını
verecektir.

Tartıları ağır gelenlerin işle-
dikleri “küçük günahlarını bağış-
layacağını”, “memnun edici bir
hayat içindedir” ve “işte kurtu-
lanlar onlardır” buyuran yüce
Allah (cc), tartıları hafif gelen-
lerin bağışlanmayacaklarını ve
onlar için “onlar da ayetlerimize
haksızlık etmelerinden ötürü”
“cehennemde sürekli kalanlardır”
buyurmaktadır.

“Kimin tartıları hafif gelirse,
işte onlar, ayetlerimize haksızlık
etmelerinden ötürü nefislerini
hüsrana uğratan kimselerdir.”
(A’raf, 9)

“Kimlerin tartıları hafif gelir-
se, işte onlar, nefislerini hüsrana
uğratan kimselerdir, cehennemde
sürekli kalanlardır.” (Mü’minun,
103)

Yüce Allah’ın bu apaçık
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hükmüne rağmen, O’nun
adına yalan uyduranlar; “kişi
günahı kadar cehennemde
yandıktan sonra cennete gire-
cektir” diyerek ne kadar yalan-
cı olduklarını göstermektedir-
ler. Ayette de bildirildiği üzere,
dünya hayatlarında yüce
Allah'ın rızasına uygun hareket
etmeyenlerin, adalet terazisin-
de salih amelleri az gelecek ve
onlar, “nefislerini hüsrana uğra-
tan kimselerdir, cehennemde
sürekli kalanlardır.” Bu nedenle
cehennemin geçici olduğu
iddiasında bulunanlar, apaçık
bir şekilde yalan söylemekte-
dirler.

Ne acıdır ki bazı kimseler,
yüce Allah'ın indirdiği Tevhidi
esasları terk edip kendilerini
doğru yolda sanarak kendile-
rince ve şeytanın saptırmasıyla
bir din üretmişler, bu yolla
Rab’lerini razı edeceklerini
zannetmektedirler ki, en büyük
hüsran da budur.

“Allah onların hepsini tekrar
dirilteceği gün, size yemin ettikleri
gibi O’na da yemin edecekler ve
kendilerinin bir şey üzerinde sana-
caklardır; dikkat edin, gerçekten
onlar yalancılardır.” (Mücadele,
18)

“Gerçekten onlar (şeytanlar),
onları yoldan çevirirler, ancak
onlar hidayette olduklarını sanır-

lar.” (Zuhruf, 37)
Kur’ani esaslara bakmadan,

Tevhidi ilkeler doğrultusunda
hareket etmeden kendilerini
doğru yolda sanmak ve o yan-
lış din anlayışları ile yüce
Allah'ı razı edeceklerini düşün-
mek ne kadar büyük bir gaflet
ve dalalettir. Bütün bunların
üstüne adaletin tecelli ettiği o
günde gerçeklerle yüzyüze
gelip yaptıklarının aslında bir
hiç olduğunu görmek en
büyük hüsrandır.

“İşte onun anası haviyedir;
Sen ne bilirsin o nedir! Kızgın bir
ateştir!” Burada kızgın ateş, ana
benzetmesi ile verilmektedir.
Bunun nedeni, ateşin, içine
aldığı kişileri, sıkı sıkıya tutma-
sı ve bırakmamasıdır. Bu ben-
zetme, ateşe girenlerin dünya
hayatını çok sevmeleri netice-
sinde dünyaya sarılıp bırakma-
maları, dünya hayatı dışında
başka bir şey düşünmemeleri
nedeniyle yapılmaktadır.
Onlar, nasıl ki dünya hayatını
kucaklayıp bırakmadılarsa ateş
de onları öyle kucaklayıp
bırakmayacaktır.

“Kızgın bir ateştir.” Hırs ile
dünya hayatına sarılmanın kar-
şılığında ateş de aynı hırsla
içine düşenleri kucaklamakta,
onları sarıp sarmalamakta ve
onların dünya zevk ve sefasını
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bırakmadıkları gibi ebediyen
bırakmamaktadır. Dünyada
sürdürülen zevk ve sefanın
yerini cehennemde acı ve ıztı-
rap almaktadır.

Kur’an’daki ifadeler, dünya
ve ahiret hayatını bütünleştire-
cek şekilde anlamlandırılmıştır.
Dünya hayatında gölgelikler
altında zevk ve sefa içerisinde
yaşayıp dünya hayatını bırak-
mayanların durumu, ahirette
cehennemde benzeri gölgelik-
ler tanımlamasıyla ifade edil-
mektedir.

“Gidin kendisini yalanlamış
olduğunuz şeye; gidin üç bölüme
ayrılmış olan bir gölgeye, gölge-
lendirmez ve alevden korumaz;
şüphesiz o, saray gibi kıvılcım
saçar, o, sarı bir deve gibidir.
Yalanlayanların vay haline o

gün!” (Mürselat, 29-34)
Üç dallı gölgede kızgın ate-

şin sarı renge büründürdüğü
halat biçimindeki kıvılcımlar,
içine girenleri, kolları ile sara-
cak ve bir daha bırakmayacak-
tır. Kıvılcımların, sarı deveye
benzetilmesi, insanların, dün-
yada,  sarı develere, değerli
mallara olan düşkünlüğüne
atfen kullanılmış olabilir. İşte
yalanlayanların kazandıkları
bundan ibarettir.

Yüce Allah (cc), böyle bir
gaflet, dalalet ve hüsrandan
Müslümanları muhafaza etsin,
Kur’ani esaslara ve Tevhidi
ilkelere göre yaşamayı nasip
etsin. (Âmin)
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Ey bel’amlar sözüme kulak verip dinleyin,
Hem kendi kendinize hem halka zulmetmeyin,
Hak olanı gizleyip yalan şeyler demeyin,
Kur'an'ı çarpıtarak küfre şirke girmeyin.

Kur'ani gerçekleri neden gizliyorsunuz,
Sizler yüce Allah'tan hiç mi korkmuyorsunuz,
Kur'ani gerçekleri neden görmüyorsunuz,
Allah'ın lanetine maruz kalıyorsunuz,

Kur'an'da sizler için bakın ne deniliyor, 
Yüce Allah sizlere nasıl hitap ediyor, 
Salyasını akıtan köpeğe benzetiyor,
Sonra açık şekilde size lanet okuyor.

Bunları okur durur, görmezden gelirsiniz,
Tevhidi esasları bilerek gizlersiniz,
Sonra hiç utanmadan, biz âlimiz dersiniz,
Sizler ancak şeytanın yolunu izlersiniz.

Bakara suresinde ayet yüz elli dokuz,
Size hitap ediyor bir daha okuyunuz,
Yüce Allah'ın size hitabını duyunuz,
Azaba duçar olan lanetliler oldunuz.

Bakara suresinde, ayet yüzyetmiş dörtte,
Gerçeği gizleyenler, uğramıştır lanete,
Hidayeti terk eden bir sapıktır elbette,
Mağfiretten kaçanlar acıklı bir ateşte.

Siz puta tapanlara bakar seyredersiniz,
Seyretmekle kalmayıp sever desteklersiniz,
Küfür, şirk karşısında Tevhidi gizlersiniz,
Bu halinizle sizler, şeytana benzersiniz.

Yüce Allah Kur'an'da diyor 'Ey Âdemoğlu,
Tabi olma şeytana takip et doğru yolu,
Sen Hak yolu terk ettin oldun şeytanın kulu,
Samiri'yi de geçtin Mustafa İslamoğlu.

Bel’am ibni Baura, tıpkı senin gibiydi,
İlmi vardı, Kitabı, hakikati bilirdi,
Üç beş kuruş uğruna gerçekleri gizledi,
Salyasını akıtan köpek gibi rezildi.

Sen namaz memuruydun Abdülaziz Bayındır,
Şimdiye dek yaptığın ne İslâm ne hayırdır,
Senin söylediklerin İslâm'dan çok farklıdır.
Senin bu yaptıkların yüce Rabb'e isyandır.

Belli ki bir ilmin yok, kara cahil birisin,
Namaz memurluğundan buralara gelmişsin,
Tevhidden çok uzaksın, şirk içinde yüzersin,
Bu halinle Rabb'ine nasıl hesap verirsin.

Küfür şirk yuvasında konuşan Ahmed Kalkan,
Tevhid nedir bilmeyen Gerçekleri çarpıtan,
İyi oku ve düşün sana ne diyor Kur'an,
Bunu yapar mı insan yüce Allah'tan korkan.

Gerçekleri çarpıtır, hakikati gizlersin,
Be hey Allah'tan korkmaz sen ne kadar rezilsin.
Bel’amlığın sonunu sen çok iyi bilirsin,
Sünnetullahı bilmez, Risalet’ten gafilsin.

Kur'an deyip meydana çıkan Mehmet Okuyan,
Kur'ani kavramları ince ince dokuyan,
Tevhid şirk kavramları gündemine almayan,
Tevhidi esasları gizleyip anlatmayan.

Tevhidi anlatıyor o okuduğun Kur'an,
Tağut reddedilmeden Allah'a olmaz iman,
Gizledin bu gerçeği, dost oldu sana şeytan,
Gerçeği gizleyenin, sonu rezil ve hüsran.

Bir şaklaban gibisin Ahmet Mahmut Cübbeli,
Yalanı din edindin işin gücün hileli,
Hep kara bir cahilsin seni bildim bileli,
Sen ya hain birisin ya da gerçekten deli.
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Kur'an'ı ve Sünneti Tevhidi hiç bilmezsin,
İmandan mahrum olan sen müşriğin tekisin,
İnsanları kandıran sahtekârın birisin,
Böyle devam edersen cehenneme girersin.

Bel’amların başısın sen Nihat Hatipoğlu,
Rahman’a isyan ettin, Bıraktın doğru yolu,
Gerçekleri örterek oldun nefsinin kulu,
Ayetleri satarak doldurdun para pulu.

Yaptığın bel’amlığın ahiret hesabı var,
Cehennem ateşindir, aldığın o paralar,
Azabın şiddetini, iki kat artırırlar,
Kendi yolunu çizdin ta cehenneme kadar,

Bel’amların eskisi Hayrettin Karaman'dır,
Rasulü inkâr eden imansız bir bel’amdır, 
Kime bel’amlık yapsa, onun has adamıdır,
Her adamın yanında başka bir kılıktadır,

Fethullah Gülen için Rasulü inkâr ettin,
Erdoğan'a gelince onu halife seçtin,
Bel’amlık yarışında Samiri'yi de geçtin,
Tevhidi esasları, hakikati reddettin.
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İslâmi gerçekleri çarpıtıp durursunuz,
Puta tapan tağuta Müslüman diyorsunuz,
Tevhidi esasları neden gizliyorsunuz,
Allah’ın lanetini hiç mi bilmiyorsunuz.

Putlara tapanlara sesleriniz çıkmıyor,
Sizce bu putperestler, putperest sayılmıyor,
Haksızlığa susanlar, dilsiz şeytan oluyor,
Bu anlayış sizleri ateşe sürüklüyor.

Ey tağutun kulları, Samiri soylu sizler,
Size Hakkı söyleriz, her an her yerde bizler,
Hangi gerekçe size Hakkı batılla gizler,
Unutmayın ki Rabb’im, her an sizleri gözler.

Siz hidayet yerine sapıklığı alıyor,
Unutmayın ki Allah, size lanet ediyor,
Meleklerle mü’minler, sizleri lanetliyor,
Yüce Allah sizlere yalnız azap var diyor.

Yağlı kemik uğruna değer miydi bu zillet,
Sanmayın ki bilmiyor, putperestleri millet,
Elbette ki müşriklik, ahlaksızca bir illet,
Müşriklere hazırlar, cehenneme bir bilet.

Siz Tevhid düşmanları çıktınız piyasaya,
Ayetleri sattınız birkaç küçük paraya,
Kur'an'ı terk ederek sarıldınız hevaya,
Ey Samiri soylular uymuşsunuz tağuta.

Puthaneye dediniz tıpkı Kâbe’ye benzer,
Kul oldunuz tağuta hepiniz birer birer,
Tevhidi gizlediniz, dini ettiniz heder,
Yüce Allah sizlere acı azap müjdeler,

Hiç mi korkmuyorsunuz sizleri Yaratan’dan,
Öğüt almıyorsunuz o şerefli Kur’an’dan,
Ölüp gideceksiniz bu geçici dünyadan,
Zorlu hesap gününde payınız var azaptan.

Sonu acı azaptır gittiğiniz bu yolun,
Ey tağuta tapanlar, gelin tevbekâr olun,
Tağutu terk ederek Tevhidi yolu bulun,
Allah’ın azabından bir an önce kurtulun

Tüm Bel’amlara


