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Bir inanca ya da herhangi bir
düşünceye sahip olmak, o inan-
cın ya da düşüncenin gerektirdi-
ği şekilde hareket etmekle müm-
kün olduğundan iddia ile bir
inanca sahip olunmaz. Örneğin,
doktorluğun çok iyi bir meslek
olduğunu, doktorların birçok
kişinin iyileşmesine sebep olduk-
larını, bu nedenle tıbbı ve doktor-
ları sevdiğini söyleyip kendisinin
de doktor olduğunu iddia eden
bir kimse, tıp ilmini tahsil edip
doktorluk mesleğini icra etmedi-
ği sürece yalan söylemektedir.

Bir şeyi sevmek, iyi olduğu-
nu söylemek ayrı bir şey, o şeyi
kabul edip hayatında yaşamak
başka bir şeydir. Bir kimsenin,
İslâm’ın iyi ve ideal olduğunu,
Allah’tan geldiğini, kendisinin de
İslâm’a mensup olduğunu sözel
olarak söylemesi onun Müslü-
man olduğunu göstermez. Müs-
lüman olmak, yüce Allah’tan gel-
diği kabul edilen İslâm’ın,
düşünce, söz ve davranışlar üze-
rinde bir yaşam tarzı olarak
uygulanması ile mümkündür.

Hayatlarının her safhasında,

bireysel, toplumsal davranışla-
rında, sosyal hayatlarındaki iliş-
kilerinde, siyasal yaşamlarında,
ticari faaliyetlerinde ve hukuksal
durumlarında İslâm’ın gerektir-
diği şekilde hareket etmeyenlerin
Müslümanlık iddiaları, tıp eğiti-
mi görmediği, bu konuda her-
hangi bir kitap okumadığı halde
doktor olduğunu iddia eden kişi-
nin durumu gibidir.

Müslüman olan bir kimse,
düşünce planında şirk ve küfür
olan her türlü gayri İslâmi fikri
attıktan, beşeri tağuti sistemleri
reddettiğini açıkça ifade ettikten
sonra İslâm’ın öngördüğü iba-
detlerini tam yapar, beşeri tağuti
sistemlerin kanunlarından uzak
durur, bu sistemlerin seçimlerine
iştirak etmez.

Beşeri Sistemler de Birer
Dindirler

Beşeri sistemler de birer din-
dirler; beşeri sistemlere iman
edenler, bu sistemin kendilerine
bildirdiği kurallara göre hareket
etmek durumundadırlar. Bu,
onlar için bir itaat ve bir ibadettir.
Beşeri tağuti demokratik sistemle-
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rin en kutsal günleri, hiç kuşku-
suzdur ki seçimleridir. Seçimler,
demokratik dinin hayat damarla-
rı, yaşamlarını devam ettirmeleri-
nin en önemli dönüm noktalarıdır.

Seçimler, demokratik beşeri
tağuti sistemlere iman edenlerin
bayramları ve ibadetidir. Demok-
rasiyi din edinenler, bu önemli
günlerinde bir coşku ile ibadetle-
rini yerine getirirler. Bu nedenle
Müslüman olduğunu iddia eden
bir kimse, hiçbir şekilde bu seçim-
lere katılmaz; aksi halde İslâm
dininden çıkar müşriklerden olur.

Şu gerçeği açıkça ifade
etmekte yarar vardır, biz Müslü-
manlar, "Oy vermek şirk ve
küfürdür" derken bunu, demo-
kratik sistemi bir hayat tarzı ve
din edinmiş, bu sistemin öngör-
düğü şekilde hareket eden kim-
seler için söylemiyoruz.

Demokratik sistemlerde oy
kullanmak, Allah'a ve Rasulü’ne
iman etmiş, İslâm dinini din
edinmiş, Kur'an'a ve Tevhidi
esaslara uyan Müslümanlar için
küfür ve şirktir. Hem Müslüman
olduğunu iddia edip hem de oy
kullanan kimse, İslâm noktai
nazarında müşrik, münafık ya da
fasıktır ki İslâm bunları zaten
Müslüman olarak kabul etme-
mekte, bunların kâfirler oldukla-
rını bildirmektedir.

İslâm'ı doğru dürüst bilme-

yen, normal yaşantılarında şirk
ve küfür içerisinde bulunan, kafa
yapısı olarak da daha demok ra -
tik dinden ayrılmamış, İslâm' -
dan, İslâmi yönetim biçiminden
habersiz olan kimselere "Oy ver-
meyin" demiyoruz, diyemeyiz
de, buna hakkımız da yok!

Demokratik dine iman etmiş,
parti, vakıf ve dernek gibi şirk ve
küfür yuvalarına giden ya da
bunları destekleyen, tasavvuf şir-
kinin içerisinde bulunanlara "Oy
kullanmayın" demiyoruz, diye-
meyiz de! Çünkü bunlar, zaten
şirk ve küfür içerisindedirler,
bunların, öncelikle Müslüman
olmaları gerekir ki, biz onlara
"Oy vermeyin" diyebilelim.

Demokratik sisteme iman
etmiş bir kimseye "Oy vermeyin"
demek, Hrıstiyan bir kimseye,
"Kiliseye gitmeyin" ya da Yahudi
birine, "Havraya gitmeyin"
demeye benzer. Kişi, Hrıstiyan
ya da Yahudi olduğu sürece,
kendi ibadetini yapmak için kili-
se ya da havraya nasıl gidecekse,
demokratik dine iman etmiş biri-
si de, tabiiki oy kullanmaya gide-
rek iman ettiği demokratik dini-
nin gereğini yerine getirecektir.

Demokratik dine mensup
olanlar, seçimler bitip destekle-
dikleri parti kazandığında doğal
olarak demokrasi bayramını kut-
layıp sevinecek, seçtikleri kişiler
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de, oy verenler adına ilah edin-
dikleri sistemin kurucu ilahına
gidip tapınmalarını ve kendileri-
ne bu günü lütfettiği için şükran-
larını sunacaklar.

Biz Müslümanlar, insanlara
öncelikle Müslüman olmalarını
söylüyoruz ki, Müslüman olma-
dan şu anda iman ettikleri demo-
kratik dinlerini bırakmaları zaten
mümkün değildir.

Seçiminizi yapın, mensup
olduğunuz dine göre hareket edin

İnsanlara diyoruz ki, seçimi-
nizi yapın, kendinizi tanımlayın,
hangi dine mensupsunuz.

- Yüce Allah’a iman eden,
müşriklerin tapındığı putları
yıkıp insanlara en güzel örnek
olan Rasulullah (as)‘a tabi olan
bir Müslüman mısınız, yoksa!

- Demokratik dine iman
eden, putları kutsayıp önünde
zillet içerisinde ibadet eden parti
liderine tabi olan demokrat bir
kâfir, müşrik, münafık ve fasık
mısınız?

- Kur’an’a iman edip onun
hükümlerine uyan, İslâm’ın
hayata hâkim olması için çalı-
şan kimseler misiniz, yoksa!

- Demokratik sistemin anaya-
sasına uyup oy veren, bu demo-
kratik dinin partileri için çalışan
demokratlardan mısınız?

- Hakkı ortaya koyup
Kur’an’da bildirilen Tevhidi

esasları, şirk ve küfür içerisinde
bulunan insanlara anlatan,
insanları yüce Allah’ı Bir’leme-
ye davet eden Müslümanlardan
mısınız, yoksa!

- Putlara tazim edip tapan
putperestlere destek olan, onla-
rın küfür ve şirklerine ortak olan,
Hz. İbrahim (as) ve Hz. Muham-
med (as)’ın yıkıp yıktırdığı put-
perestliği yeniden canlandırma-
ya çalışan demokratik dinin par-
tilerine davet eden müşrik put-
perestlerden misiniz?

- Yüce Allah’ın, tağutu red-
dedin hükmüne uyup tağuti sis-
temleri reddeden, böylece iman
edip Müslüman olanlardan
mısınız, yoksa!

- İnsanları, Allah yolundan
çevirip Demokratik dine oy ver-
meleri, tağuti sistemin varlığı için
çalışan, Allah’ın dinine ve Müs-
lümanlara karşı mücadele eden
kâfirlerden misin?

Dikkat edin, iki dine birden
mensup olunmaz

Bir kimse, ya yüce Allah’a
iman etmiş, Kur’ani esaslara tabi
olmuş, Rasulullah (as)’ı örnek
edinmiş, İslâm için çalışan bir
Müslümandır, ya da demokratik
dine iman etmiş, onun anayasası
gereği seçimlere katılan, parti
liderini örnek edinen bir demo-
krattır. Yani bir kimse, nasıl hem
Müslüman, hem de Hrıstiyan ya



da Yahudi olamıyorsa, aynı şekil-
de bir kimse, hem Müslüman,
hem de demokrat olamaz.

Bir kimse, hem Müslüman,
hem de demokrat olmaz, hem
Kur’an’a iman edip yüce Allah’a
ibadet ve kulluk edip hem de
demokratik tağuti sistemin ana-
yasasına iman edip seçime katıla-
rak oy kullanmaz. Böyle bir
kimse, iki dini birbirine karıştır-
mış bir müşriktir.

Demokratik Sistemlerde Seçimler
Seçimler Demokratik dine

mensup olanların, kendi arala-
rında mensup oldukları dinin
yönetimini ele geçirme mücade-
lesidir. Müslümanları hiçbir
şekilde ilgilendirmeyen bu
seçimler, putperest müşriklerle
putperest kâfirler arasındaki bir
yarıştır. Demokratik dinin seçim-
lerine katılanlara bakıldığında
bunların birbirlerinden hemen
hemen hiçbir farkları bulunma-
dığı görülür.

- Hepsi putperesttir, seçim
biter bitmez, ilahlarının putuna
gidip tazimde bulunacaklar,

- Hepsi, İslâm noktai naza-
rında küfür olan laik ve demo-
kratiktirler,

- Hiçbirisi Allah’ın hükmü ile
hükmetmeyecektir,

- Hepsi, Allah ve Rasulü’ne
savaş ilanı olan faizci, genelev
işletmecisi, her türlü pisliği içeri-

sinde barındıran kumar, içki gibi
her türlü melanetin işletmecileri,

- Hepsi, Batıcı ve Amerikancı, 
- Hepsi, İslâm ve Müslüman

düşmanı,
- Hepsi, Atatürk ilke ve inkı-

lapları üzerine yemin eden müş-
rik ve kâfir,

- Hepsi, halkı aldatan yalancı,
ikiyüzlü münafık,

- Hepsi, azgın birer tağut,
- Tek farkları, birinin Fir’avn,

diğerinin Nemrut olması, birinin
Ebû Cehil, diğerinin Ebû Leheb
olmalarıdır.

Demokratik dine oy verenle-
rin tümü, istisnasız Allah’a savaş
açan kâfir, müşrik, münafık ve
fasıktırlar, yerleri de ebedi ve
acıklı bir azaptır. Hâlâ onlardan
biri misin?

Ey Müslüman olduğunu
iddia eden kişi, sen bunlardan
biri misin, yoksa gerçekten yüce
Allah’a iman eden, Kur’ani esas-
lara uyan, Rasulullah (as)’ı en
güzel örnek edinen bir Müslü-
man mısın? Kararını ver, ona
göre safını ve yerini belirle!

Kalbinde zerre kadar iman
olduğunu iddia eden bir kimse

Allah’ın hükümleri ile hük-
metmedikleri için kâfir, fasık ve
zalim, demokratik dini kabul
ettikleri için müşrik, münafık ve
mürtet, yüce Allah’ın pis dediği
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putlara taptıkları için putperest
müşrik, İslâmi hükümleri terk
edip tağuti demokratik hükümle-
ri savunan inkârcı; tüyü bitmeyen
yetimin, yoksulun hakkını yüksek
maaş alarak yiyen soyguncu;
halkı kamplara ayırarak birbirleri-
ne düşüren zalim, dokunulmaz-
lık zırhına bürünüp yasaları halk
için işleten diktatör, insanları
çeşitli vaatlerle aldatan, sözlerini
ikide bir değiştiren, sözlerinde
durmayan ikiyüzlü yalancı siya-
setçileri sevmez, sevemez, oy
verip destek olamaz! Bunlara des-
tek olan bunlardandır, Müslü-
manlardan değildir; onların
günahlarına ortak olup ebedi
acıklı azabı boylar. Rabb’imiz,
bunları değil destekleyip sevenin,
en küçük bir meyil duyanın ateşte
olduğunu bildiriyor. Karar sizin!

“Zalimlere meyletmeyin, yoksa
size ateş dokunur, sizin Allah’tan
başka dostlarınız yoktur, sonra size
yardım edilmez.” (Hud, 113)

Buna göre kararınızı verin
“Allah'a davet eden, salih amel

işleyen ve ‘Şüphesiz ben, Müslüman-
lardanım’ diyen kimseden daha güzel
sözlü kim vardır!” (Fussilet, 33)

Buyuran yüce Allah’ın bildir-
diği Müslümanlardan mısınız,
yoksa tağuti sistem için çalışan
kâfir, müşrik, münafık ve fasık-
lardan mısınız?

“İman edenler Allah yolunda

savaşırlar, kâfirler de tağut yolunda
savaşırlar; o halde şeytanın dostla-
rıyla savaşın, şüphesiz şeytanın hile-
si zayıftır.” (Nisa, 76)

Bütün bunlara göre siz hangi
dine mensupsun! Demokratik
dine mensup olup oy kullanacak
demokrat putperest, müşrik,
münafık, fasık ve kâfirlerden mi,
yoksa tağutu reddedip o küfür
ve şirk sandıkları başına gitme-
yen Müslümanlardan mısınız?

Seçim sizin, siz kimsiniz,
kendinizi tanımlayın!

Ey demokratik dini destekle-
yen ve kendilerinin Müslüman
olduklarını iddia edenler,

Gelin öncelikle âlemlerin
Rabb’i yüce Allah’a, Kur’an’a,
Tevhidi esaslara, Rasulullah
(as)’a iman edip Müslüman olun,
kendinizi acı bir azaptan kurta-
rın, kendinize yazık etmeyin!

Biz Müslümanların Tağuti
sisteme karşı Tevhidi duruşu
hep aynıdır, aynı olacaktır

Müslümanlar olarak 1980
öncesi ve sonrasında, sistemin
zorbalığında sınır tanımaz bir
duruma çıktığı 1990 sonrası ve 28
Şubat döneminde Kemalistlere
karşı Tevhidi duruşumuz ne
idiyse bugün putperest demo-
kratlara karşı Tevhidi duruşu-
muz da aynıdır.

Biz Müslümanlara göre put-
perestin Kemalist ya da Tayyibist
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olması arasında bir fark yoktur,
her ikisi de kâfir, putperest, Allah
ve İslâm düşmanıdırlar. Şu var
ki, Kemalistler, İslâm'a karşı
küfürlerini açıkça ortaya koyu-
yorlardı, Tayyibistler ise haince,
gizlice, münafıkça İslâm'ı içten
çökertmeye çalışıyorlar. Bu
nedenle Tayyibistlere olan İbra-
him’i kin ve düşmanlığımız,
Kemalistlere oranla bir derece
daha fazladır.

Kemalistler, küfürlerinde
açık ve mert idiler, Tayyibistler
ise sinsi, hain, istismarcı ve iki-
yüzlü münafıktırlar.

Yüce Allah (cc), Kemalistleri,
İslâm düşmanı olan Tayip ve
Feto eliyle ayette belirtildiği
üzere zalimlerin bir kısmını bir
kısmının eliyle çökertti. Yüce
Allah, Feto zalimini de yine bir
zalimin eliyle temizledi, şimdi
sıra asıl zalimde, Allah onu da
inşaAllah Müslümanlar eliyle
yerle bir edecektir.

“Böylece kazanmış oldukların-
dan dolayı zalimlerin bir kısmını
diğer bir kısmının peşine takarız.”
(En’am, 129)

Kur'an ayetlerini, tağuti sis-
temi desteklemek için istismar
edenlere!

Kur'ani gerçekleri, bulun-
dukları konumu düşünmeden,
tağuti sistemleri desteklemek için
kullananlar, yaptıkları bu çarpıt-

maların hesabını yüce Allah'a
veremezler.

Ayet ve sureleri, müşrik ve
kâfir putperestleri desteklemek
için çarpıtanlar, şayet tevbe
etmez, hatalarından dönmezler-
se Rab'lerine hesaplarını vere-
mezler, kendilerinden öncekile-
rin akıbetine uğrarlar. 

Yüce Allah (cc), kim olursa
olsun, diniyle oynamalarına,
ayetleri çarpıtmalarına izin ver-
mez; nitekim Rasulullah (as)'a
yaptığı şiddetli uyarı, bunun apa-
çık örneğidir.

“Gerçekten neredeyse seni, sana
vahyettiğimizden ayırıp ondan baş-
kasını üstümüze iftira atman için
kandıracaklardı, işte o zaman seni
dost edinirlerdi. Eğer biz seni gerçek-
ten sağlamlaştırmamış olsaydık,
neredeyse onlara biraz yanaşacaktın,
o zaman sana hayatın iki kat ve ölü-
mün iki kat(acıs)ını tattırırdık, sonra
bize karşı kendine bir yardımcı bula-
mazdın.” (İsra, 73-75)

“Âlemlerin Rabb’inden indiril-
miştir. Şayet o, bazı sözleri uydurup
bize atfen söyleseydi, Biz de onun
sağını alırdık,  sonra onun can
damarını keserdik, sizden hiçbir
kimse de ona engel olamazdı.”
(Hakka, 43-47)

Yüce Allah’ın bu tehditlerini
göze alanlar, buyursunlar
Kur’ani gerçekleri çarpıtmaya
devam etsinler!
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Tevhidi esasların, insanlara
doğru ve apaçık bir şekilde
duyurulması ancak Tevhidi
esasları içinde barındıran
Kur’an’ın, net olarak anlaşılması
ile mümkündür. Kur’an’ın net
olarak anlaşılması ise ancak
Kur’ani kavramların doğru bir
şekilde açıklanması ve Kur’an’ın
önceliğinin ne olduğunun bilin-
mesi ile sağlanabilir.

Toplum bireylerinden özel-
likle genç nesil, münferit olarak
Kur’an’a yöneldikleri ve anlama-
ya çalıştıkları 1980 sonrasında
Kur’an’ın anlaşılmasını isteme-
yen tağuti sistem, basın yayın
organlarında, daha da sonra tel-
evizyon kanallarında, Kur’ani
gerçekleri çarpıtacak, anlaşılma-
sını engelleyecek, Tevhidi mesajı
gizleyecek bel’amlarını piyasaya
sürmeye başladı.

Yaşar Nuri Öztürk ile başla-
yan Kur’ani mesajı tahrif etme,
Hakkı batılla karıştırarak gerçek-
leri gizleme furyası, daha sonra
kurulan ve başını Mustafa İsla-
moğlu, Abdülaziz Bayındır,
Şeyho Duman, Mehmet Pamak
gibi bel’amların kurdukları şirk
ve küfür yuvaları vakıf ve der-

nekler yoluyla adeta bir virüs
gibi yayılmıştır.

Tağuti sistemin, rektörlük,
dekanlık verip üniversitelerde
görevlendirdiği kimi Prof.
unvanlı kişiler yanında daha
sonra ortaya çıkan ve çıkartılan
Mehmet Okuyan, Bayraktar
Bayraklı, Ahmed Kalkan gibi
bel’amlar katılmış, adeta bir yarış
içerisinde Kur’an’ı kullanarak
Hakkı batılla bulamışlar, Kur’ani
mesajın önceliği olan Tevhidi
esasları gizlemişlerdir. Bunun
sonucunda isminden başka hiç-
bir şeyi kalmayan bir İslâmi
anlayış topluma hâkim olmuş-
tur.

Kur’an’ı parçalara bölüp işle-
rine gelmeyen ayetleri hiç gün-
demlerine almayan ya da bu
ayetler konusunda kelimeleri
yerlerinden kaydırarak uydur-
ma açıklama yapan Samiri soylu
bel’amlar, küfür ve isyanlarında
sınır tanımaz bir şekilde yüce
Allah’a isyan eden tağuti siste-
min işlerliğini sağlamak için elle-
rinden geleni yapmışlar, yapma-
ya devam etmektedirler.

Samiri soylu bel’amlar elbet-
te direkt olarak tağuti sistemi

Samiri Soylu Bel’amlara veSamiri Soylu Bel’amlara ve
Onlara Uyanlara UyarıOnlara Uyanlara Uyarı
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yüceltip övmemişler, ancak
tağuti sistemin putperest yöneti-
cilerinin Müslüman olduklarını,
oy vermenin insanı küfre sokma-
dığını söyleyerek, iman etmenin
ve Tevhidi esasların ilk şartı olan
tağutu reddetmenin esas oldu-
ğunu söylemeyerek tağuti siste-
min hayatiyetini sürdürmesine
yardımcı olmuşlardır.

Samiri soylu bel’amların top-
luma verdikleri İslâmi bilgilerin,
Kur’ani gerçeklerle Sünnetullah-
taki Nebevi Tevhidi mücadele
metoduyla Risalet önderlerinin
ve Tevhid erlerinin örnek müca-
deleleriyle taban tabana zıttır.
Samiri soylu bel’amların verdik-
leri bu bilgileri İslâm zannedip
bunlarla amel edenler, düşün-
mekten yoksun, şirk ve küfür
içerisine girmişlerdir.

Şirk ve küfür, sağlıklı
düşünmeye engeldir

Samiri soylu bel’amları, din
konusunda otorite zanneden
tabileri, kendilerine verilen bilgi-
leri araştırma gereği duymamış-
lar, böylece şirk ve küfür içerisin-
de bocalamışlardır. Şirk ve
küfür, sağlıklı düşünmeye, olay
ve olguları değerlendirmeye
engeldir. Bu nedenle Samiri
soylu bel’amlara tabi olup onları
adeta ilahlaştıranlar, Kur’an’ı
araştırıp gerçek dinlerini öğren-
me gereği duymamışlardır.

Sağlıklı düşünme, ancak
aklın, her türlü kültürel birikim-
lerden, gelenek ve görenek
kurallarından, içerisinde yaşanı-
lan sosyal ve siyasal etkilerden,
çevresel şartlardan kurtularak
tamamen özgür bir şekilde, olay
ve olguları değerlendirilmesidir.

Sağlıklı düşünme yeteneğine
sahip kimseler, karşılaştıkları
olay ve olguları, aldıkları haber
ve rivayetleri, aklın süzgecinden
geçirdikten, üzerinde düşün-
dükten, kendisine fayda ve
zararlarını, gelecekte kendisine
nasıl bir faydası olacağını anla-
dıktan sonra karar verir. Sağlıklı
beyinler, kendilerine ulaşan
haberleri araştıran, geçmiş olay-
lardan ders çıkaran ve aynı hata-
yı tekrarlamamak için gayret
sarf eden beyinlerdir. Samiri
soylu bel’amların verdikleri bil-
gileri din zannedenler, sağlıklı
bir beyne, düşünen bir akla
sahip olmadıkları için araştırma-
mışlardır.

Hastalıklı ve şartlanmış
beyinler, kişileri önceleyen, ön
yargılarıyla hareket eden, araş-
tırma yeteneğinden yoksun olan,
sloganlara takılan, geçmiş olay-
lardan ders çıkarmayan, kendile-
rine ulaşan haberleri araştırma
gereği duymayan arızalı beyin-
lerdir. Bu tür arızalı beyinlere
sahip olanlar, sürekli bir buna-
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lım ve sıkıntı içerisindedirler ve
hiçbir zaman Hakka yönelmez,
doğruyu bulamazlar. Bu tür kişi-
ler, şirk ve küfür hastalığına
bulaşma riskleri en fazla olan
kimselerdir. İşte Kur’an’ın yerdi-
ği kimseler de bunlardır.

Samiri soylu bel’amlar,
tağuti sistemin safında Allah’a
savaş açmışlardır

Samiri soylu bel’amlar,
Hakkı batılla bulayarak
Kur’an’ın önceliği ve olmazsa
olmazı olan Tevhidi esasları giz-
leyip insanları, yüce Allah’ın
reddedin buyurduğu tağuta des-
tek vermeye davet etmekle yüce
Allah’a ve O’nun dini İslâm’a
savaş açmışlardır. Bu anlamda
Samiri soylu bel’amlar, tağuti sis-
temin safında yüce Allah’a karşı
savaşmaktadırlar.

“İman edenler Allah yolunda
savaşırlar, kâfirler de tağut yolunda
savaşırlar; o halde şeytanın dostla-
rıyla savaşın, şüphesiz şeytanın
hilesi zayıftır.” (Nisa, 76)

Samiri soylu bel’amlar, hak
batıl mücadelesinde sureti Hak-
tan görünerek Kur’ani gerçekle-
ri, Tevhidi esasları içten yıkma-
ya, böylece insanların dinlerini
öğrenerek tağuti sisteme karşı
onurlu bir mücadele vermesine
engel olarak tağutun safında
İslâmi değerlere ve Müslüman-
lara karşı mücadele etmektedir-

ler.
Samiri soylu bel’amlar, elbet-

te yalnızca tağutun inkâr edilme-
si ve tağuta karşı onurlu bir
mücadelenin sürdürülmesini
emreden ayetleri değil, insanla-
rın dini duygularını istismar
edip maddi çıkar sağlamak için
bu konudaki ayetleri de gizle-
mişler, böylece birçok ayeti inkâr
ederek ya da gizleyerek yüce
Allah’a karşı savaşlarını sürdür-
müşler, sürdürmektedirler. Bu
nedenle yüce Allah (cc), belamla-
ra en ağır şekilde lanet etmekte-
dir. 

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

“Şüphesiz, Allah’ın indirdiği
Kitap’tan bir şey gizleyen ve onu az
bir değere satanlar, işte onlar, karın-
larına ateşten başka bir şey koymu-
yorlar. Allah, Kıyamet günü onlarla
konuşmayacak ve onları temizleme-
yecektir. Onlar için acıklı bir azap
vardır. İşte onlar, hidayet karşılığın-
da sapıklığı, mağfiret karşılığında
azabı satın alan kimselerdir; ateşe
karşı ne kadar da dayanıklıdır-
lar(!)”(Bakara, 174-175)

Samiri soylu bel’amlar, elbet-
te yalnızca kendilerini değil,
kendilerine tabi olanları da bera-
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berlerinde yüce Allah’ın lanetine
maruz bırakmakta, onları da
kendileri gibi sapıklık içerisine
sürüklemektedirler. Böylece hep
beraber yüce Allah’ın yapacağı
acıklı azaba, içerisinde sürekli
kalmak üzere gireceklerdir.

Tüm belamlara
Sizler, yüce Allah’ın redde-

dilmesini emrettiği tağuti sistemi
reddetmeyip her vesile ile des-
tekliyor, her seçim döneminde
avanenizi toplar onlara tağuti
sistemi desteklemeleri konusun-
da talimatlar veriyorsunuz,
ehveni şer mantığı ile hareket
ediyorsunuz; bu nedenle “Ker-
hen” desteklediğiniz söylüyor-
sunuz.

Ey bel’amlar, kimi basit
çıkarlarınız için kendiniz küfür
ve şirki benimsediğiniz, kimlik
ve kişiliğinizi kaybettiğiniz,
tağutun emrine girdiğiniz gibi
insanları da peşinizde sürüklü-
yorsunuz ve onların günahlarını
yüklenerek, onlarla beraber
cehenneme gidiyorsunuz. 

Ey bel’amlar, Hakkı batılla
karıştırarak içine yuvarlandığı-
nız küfür ve şirkten tevbe edin
ve Tevhidi esasları gizlemekten,
Kur’ani kavramları bozmaktan
vazgeçip dosdoğru Müslüman
olun. Kelimelerini yerlerinden
kaydırarak çarpıttığınız Kur’an
ayetlerini bir kere olsun, düşü-

nün ve sonunuzun ne kadar feci
olduğunu görün. Aksi halde biz
Müslümanlar, bizden önceki
Tevhid erleri gibi size buğz edip
nefret etmeye, yüce Allah’ın sizi
lanetlediği gibi lanetlemeye
devam edeceğiz.

Ey bel’amlar, sizler, yüce
Allah’ın gaybı bilmediğini iddia
ederek yüce Allah’a iftira ettiniz,
isyan ve azgınlığınızda sınır
tanımadınız, Rabb’inize karşı
açık bir şekilde savaş açtınız ve
kendinize zulmettiniz.

Okuduğunuz ayetlerde, siz-
lerin durumunda olanları yüce
Allah (cc), köpeklere benzetmek-
te, domuzlardan ve maymunlar-
dan daha aşağı bir durumda
bulunduklarını bildirmekte ve
lanet etmektedir. Bunları hiç mi
düşünmüyor musunuz?

Kendinizi, sizlerden önce
geçen Samiri ve Belam İbn Bahu-
ra ile bir kıyaslayınız, zerre
kadar fark göremezsiniz, hatta
sizler, verdiğiniz fetvalar, küfür
ve şirk içerisinde bulunmanız ve
tağuta itaat etmeniz nedeniyle
çok daha azgın ve sapıklarsınız.

Dikkat ederseniz Samiri,
tağuta itaat ederek değil, kendi
hevasına hoş gelen bir işi yapa-
rak saptı, oysa sizler, hem heva-
nızın hoşuna gittiği, hem de
tağuta itaat ettiğiniz için saptınız
ve elbette Samiri’den daha
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büyük bir azabı hak ediyorsu-
nuz.

Ey Samiri soylu bel’amlar,
Tağuta oy vermemek Kur’an’a
aykırı olduğu halde Kur’ani
hükmün tersini söylediniz, oy
vermeyen Müslümanları, aklınız
sıra kötülemek maksadıyla, hari-
cilikle karalamaya çalıştınız.

Ankara’daki puthaneyi, hiç-
bir ahlaki ve imani değer taşıma-
dan, Allah’tan korkmadan, zerre
kadar utanma duygusu taşıma-
dan, üç kuruşluk çıkarınız için
(hâşâ) Kâbe’ye, puta karşı yapı-
lan tazim ve ibadeti, Rasulullah
(as)’ın Kâbe’de, yüce Allah’a yap-
tığı ibadete benzettiniz. Böylece
putperestleri Rasulullah (as)’a,
bu putperestlerin yaptıkları şirk
ve küfür tazimini de Rasulullah
(as)’ın Rabb’ine yaptığı ibadetine
benzeterek küfür ve şirke girip
zillete düştünüz.

Yüce Allah’ın, reddetmesini
iman etmenin esası saydığı tağu-
tun desteklenmesini takipçileri-
nize söyleyerek küfür ve şirki-
nizde sınır tanımadığınızı açıkça
ortaya koyarak yüce Allah’a
meydan okudunuz.

Ey bel’amlar, tağutu onaylat-
mak adına çarpıtmadığınız
değer, iftira etmediğiniz İslâm
büyüğü bırakmadınız; yazıların-
da Kur’an’dan hiçbir delil getir-
meyerek, tamamen hevanızı

ölçü ve ilah edinip, dilinizi eğip
bükerek Kur’ani gerçekleri çar-
pıtma gayretine düştünüz.

Tağuti sistemin idarecilerine
yaranma, onlardan bir çıkar sağ-
lama düşüncesi ile gözleriniz
dönmüş bir halde, küfür ve şirk
üzerine kurulu olan, tamamen
beşeri zanlardan oluşan tağuti
sistemin yasalarını meşru göster-
mekte ve bunları insanlara onay-
latmak adına olmadık yalan
örnekler vermektesiniz.

Kur’an’dan hiçbir delil getir-
meden -ki, getiremezsiniz,
çünkü Kur’an’da küfür ve şirk
olan saçmalıklara herhangi bir
delil yoktur- dilinizi eğip büke-
rek çarpıtmalarınıza devam edi-
yorsunuz. Bu nedenle Hakkı
batılla bulamanıza, gerçekleri
gizlemenize, içerisinde bulundu-
ğunuz bel’amlığa Kur’an’dan
hiçbir delil getiremezsiniz.

Bizim Müslümanlar olarak
görevimiz, Rabb’imizin buyur-
duğu üzere, yeryüzünde boz-
gunculuk yapan küfür ve şirk
ehline ve gerçekleri gizleyen siz
Samiri soylu bel’amlara, Tevhidi
esasları ve içerisinde bulundu-
ğunuz aşağılık durumunuzu
hatırlatarak uyarıda bulunmak-
tır. Çünkü Rabb’imiz böyle yap-
mamızı emrediyor.

“Sizden önceki nesillerden baki-
ye sahiplerinin, yeryüzünde boz-
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gunculuk yapmaktan men etmeleri
gerekmez miydi? Fakat onlar ara-
sından, ancak kendilerini kurtardı-
ğımız pek az kişi böyle yaptı; zalim-
ler ise kendilerine verilen refahın
peşine düşüp şımardılar ve suç işle-
yenler olup çıktılar.” (Hud, 116)

Yüce Rabb’imizin bu uyarı-
sından hareketle, üzerimize farz
olan davet görevimizi yerine
getirmek için, içerisinde bulun-
duğunuz refahın ve tağuti sis-
temlerin sunduğu imkânların
peşine takılarak Hakkı batılla
karıştırıp gerçekleri gizleyen siz-
leri ve peşlerinize takılan bilinç-
siz insanları bir kez daha uyar-
maya devam edeceğiz. Ta ki,
insanların düşünce dünyasında,
Hak batıl iyice netleşinceye ve
herkes safının neresi olduğunu
bilinceye kadar bu davetimiz
sürecektir biiznillah.

Ey Samiri soylu bel’amlar,
haydi, bir kere olsun, çıkın bu
gerçekleri anlatın, kendisinden
hesaba çekileceğiniz Kur’an’a
iman edin ve teslim olup Müslü-
man olun. Şayet gereği gibi
tevbe edip Müslüman olmazsa-
nız, tıpkı eski putperestler ve
onlara tabi olanlar gibi dünya
hayatında helak edilecek, ahiret-
te de acı ve sürekli bir azaba gire-
ceksiniz.

Gelin, Kur'an'a hevanızı kat-
maktan vazgeçin; bu, size hiçbir

şey kazandırmayacak, tam aksi-
ne çok şey kaybettirecektir. Fark-
lı bir şey söyleme adına, Kur'ani
gerçekleri hevanızın batıl istekle-
ri ile karıştırmayın. Kur'an, apa-
çık bir kitaptır ve hükümleri,
aklıselim sahiplerince net anlaşı-
lacak şekilde yüce Allah (cc)
tarafından açıklanmıştır.

Ey âlim, hoca, şeyh, üstad
diye bilinen şeytanın temsilcileri,
bu halka Tevhidi gerçekleri giz-
leyip anlatmadığınız, uydurdu-
ğunuz yalanlarla insanları küfür
ve şirk içerisine soktuğunuz için
Allah'a, meleklerin ve tüm lanet
edebilenlerin laneti üzerinize,
acıklı azabınız sürekli olsun.

Ey bel’amlar, la ilahe illal-
lah’ın anlamını, Tevhidi esasları
açıklayın, halkı aldatmayın,

- Allah'a isyan eden tağuti
demokratik küfür sistemine des-
tek verip şirke ve küfre girip
müşrik ve kâfir olmayın,

- Putları kutsayan Ebû
Cehil'in günümüz temsilcileri
olan yöneticileri desteklemeyin,

- Allah'ın indirdiği hüküm-
lerle hükmetmeyen kâfirleri des-
tekleyip küfre ortak olmayın,

- Faizli kredi almanın Allah'a
ve Rasulü'ne savaş açmak oldu-
ğunu anlatın,

- Zinayı meşrulaştırıp kadın-
ları pazarlayan sistemi ve yöneti-
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cilerini desteklemeyin,
- Her türlü melaneti işleye-

rek ya da izin vererek aşağılık
duruma düşen ve onlara destek
olanların durumlarını net olarak
anlatın,

Ey vakıfçı, dernekçi bel'am-
lar

Ey Diyanet Şebekesinin
Müftü, vaiz ve hocaları

Ey tasavvuf şeyhleri,
Ey tağuti sistemin Prof. ve

maaşlı resmi hizmete mahsus
çalışan öğretim üyeleri, 

gelin tevbe edip Rabb'inize
yönelin, iman ederek Müslüman
olun ve önce kendinizi acıklı
azaptan kurtarın, sonra saptırdı-
ğınız, kâfir, müşrik, münafık,
fasık yapıp ebediyen cehennem-
de kalmalarına sebep olduğunuz
bu halka Tevhidi esasları anlatın.

Yoksa kendi pis günahınızla
beraber bu halkın günahlarının
bir kısmını da yüklenip Allah'ın
lanetine uğramış kimseler olarak
içinde ebediyen kalmak üzere
yeriniz cehennemdir.

Kur'ani gerçekleri karıştır-
mak yerine Rabb'inizi razı etmek
için çalışın, böylece dünya haya-
tında mutlu olun, ahiret hayatın-
da kurtuluşa erin. Gelin, tevbe
edip yaptıklarınızdan vazgeçin,
Kur'an'a gereği gibi yönelin. İşte
doğru yol budur ve işte kurtuluş

bundadır.
Ey bel’amları takip edenler
Kur’ani gerçeklerden haber-

siz, Kur’an’ı yalnızca Samiri
soylu bel’amların anlattıkların-
dan ibaret sananlar, bel’amların
namaz kılmalarına, Kur’an’dan
söz etmelerine aldanarak yüce
Allah’ın lanet edip acı bir azapla
müjdelediği bu Samiri soylu
bel’amları, âlim ve Müslüman
zannedip onlara aldanmayın,
sonra Rabb’inize hesabınızı vere-
mezsiniz.

“Sakın zalimlere meyletmeyin,
sonra size ateş dokunur; sizin
Allah'tan başka dostlarınız yoktur,
sonra size yardım edilmez.” (Hud,
113)

Ey zerre miktarı kalbinde
iman taşıyanlar, bu bel’amlara
dikkat edin ve onlarla aranıza
mesafe koyun; yoksa onlarla
beraber içerisinde ebediyen kal-
mak üzere acıklı ve sürekli bir
azaba sürüleceksiniz.

Ey Samiri soylu bel’amları
takip edip onların dediklerine
inananlar, yüce Rabb’iniz, bu
bel’amlara inanıp onların peşin-
de gidenleri, o bel’amları rab
edinmişlerden sayıyor ve onla-
rın müşrikler olduklarını bildiri-
yor. O halde gereği gibi iman
edip bu Allah düşmanı bel’am-
lardan uzaklaşın, şirk koşmaya
devam edip cehenneme girme-
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yin. KARAR SİZLERİN!
“Hahamlarını ve rahiplerini

Allah'tan ayrı rabler edindiler, Mer-
yem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa ken-
dilerine yalnız tek İlah olan Allah'a
ibadet etmeleri emredilmişti.
O'ndan başka ilah yoktur. O, onla-
rın ortak koştukları şeylerden
münezzehtir.” (Tevbe, 31)

Ey Samiri soylu bel’amların
sözü ile tağuta itaat edenler,
yüce Allah (cc), oy vererek ya da
başka şekillerde tağutu destekle-
yenleri şöyle tanımlamaktadır.

“De ki: ‘Allah katında yeri bun-
dan daha kötü olanı size söyleyeyim
mi? Allah kime lanet ve gazap
etmiş, kimlerden maymunlar,
domuzlar ve tağuta itaat edenler
yapmışsa, işte onların yeri daha
kötüdür ve onlar düz yoldan daha
çok sapmışlardır.” (Maide, 60)

Bu ayete rağmen tağutu des-
teklemeye devam etmeniz, şey-
tanın yardımcıları olarak Allah’a
açıkça savaş açmakta olduğunu-
zu bilin.

“İman edenler Allah yolunda
savaşırlar, kâfirler de tağut yolunda
savaşırlar; o halde şeytanın dostla-
rıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi
zayıftır” (Nisa, 76)

Tağut, kendisini destekle-
yenleri, onun partilerine oy
verenleri, İslâm’ın aydınlığından
kendi küfür ve şirk karanlıkları-
na çekmektedir. Buna razı olan-

lar, İslâm’dan çıkıp küfür ve şirk
karanlıklarına girdiklerini bilsin-
ler.

“Allah, iman edenlerin dostu-
dur; onları karanlıklardan aydınlığa
çıkarır; kâfirlerin dostları da tağut-
tur; (o da) onları aydınlıktan karan-
lıklara çıkarır, onlar ateş halkıdır,
orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara,
257)

Ey dinleri, inançları, değerle-
ri ile alay edilenler, daha ne
kadar şeytanın bu yardımcıları-
na karşı dilsiz şeytanı oynaya-
cak, daha ne kadar bu Samiri
soylu bel’amların dininize küf-
retmelerine seyirci kalacaksınız,
daha ne kadar bu şeytanın yar-
dımcılarının peşinde gideceksi-
niz. Yarın Rabb’iniz size bunları
sorduğunda ne cevap vereceksi-
niz!

Şayet sizler akleder, gelenek-
sel kültür kalıplarından sıyrılır,
ön yargılarınızı bir kenara bıra-
kır, bel’amları yüceltme hastalı-
ğından kendinizi kurtarır ve yal-
nızca yüce Rabb'inizi razı etmeyi
gaye edinirseniz, kesinlikle
Kur'an'ı anlayacak ve doğruları
bulacaksınız.
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Ülkede Akan Kanın Baş SorumlusuÜlkede Akan Kanın Baş Sorumlusu
ERDOĞAN’dırERDOĞAN’dır

Siyasetini, gerilim ve çatışma
üzerine kuran, bu nedenle de
sürekli olarak halkta korku uyan-
dırmak için kendisine düşman
var eden Erdoğan, her geçen gün
daha çok batmakta, battıkça da
ülkeye ve ülke insanına daha çok
zarar vermektedir.

İktidarı döneminde, askerler-
den başlayarak her konumdaki
insanlara adeta savaş açan Erdo-
ğan, önceleri karşısına aldığı kişi-
ler silahsız düşmanlar iken çıtayı
yükseltmiş, şimdi silahlı düş-
manları karşısına çıkartmıştır.
Erdoğan, bir taraftan da sözel
olarak, beslediği yandan basın
vasıtasıyla yalanlar üreterek
halkta gerilim ve korku algısı
oluşturmaya çalışmaktadır.

Kimilerini satın alarak kimi-
lerine korku salarak muhalefeti
sindiren böylece meclisi fiilen
fesheden Erdoğan, şimdi de geri-
lim politikası üreterek halka
korku salmaya çalışıyor. Erdo-
ğan, daha önce halkı “Bana darbe
yapılıyor yalanları ile uyuturken
şimdilerde halkı “Bu bir istiklal
savaşıdır” yalanları ile kandıra-
rak kendisini desteklemesini sağ-
lamaya çalışıyor.

Gerilim ve çatışma üzerine

siyasetini kuran Erdoğan, Türki-
ye’de ister PKK, ister IŞİD isterse
FETÖ tarafından gerçekleştiril-
sin, yapılan her terör saldırısının,
akıtılan her damla kanın baş
sorumlusudur. Ülkede akıtılan
kan konusunda elbette terör
örgütlerinin de payı vardır,
ancak ülkenin bu duruma gelme-
sinin, terörün bu denli pervasız-
laşmasının, masum insanların
katledilmesinin baş sorumlusu
ve asıl müsebbibi Erdoğan’ın biz-
zat kendisidir.

Erdoğan, gerek yönetici
olması, halkın güvenliğinden
sorumlu bulunması gerekse
olayları muhaberatı MİT vasıta-
sıyla bizzat organize etmesi ve
görmezden gelmesi ve terör
örgütleri ile daha önceki içli dışlı
oluşu nedeniyle ülkede akan her
damla kanın baş sorumlusu ve
birinci derecede müsebbibidir.

ABD ve İsrail’in Sadık
Adamı Erdoğan

ABD ve İsrail tarafından
İslâm’a karşı bir proje olarak
kurulan AKP şebekesinin başına
oturtulan Erdoğan, bulunduğu
makamda kalabilmek için, Irak
savaşından başlayarak ABD’ye
vermedik taviz, içerisine düşme-
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dik durum bırakmadı. Irak halkı-
nın çektiği acıları hiçe sayarak
Irak’ı kana bulayan ABD askerle-
rinin, ülkelerine sağ salim dön-
mesi için dua ettiğini söyleyecek
derecede ABD tapar olan Erdo-
ğan, nasıl bir kişi olduğunu orta-
ya koymuştur.

Erdoğan, Amerika’da yayınla-
nan Wall Street Journal’e 31.03.2003
tarihinde yazdığı yazının içinde şu
satırlara yer veriyordu:

"We further hope and pray
that the brave young men and
women return home with the
lowest possible casualties.” yani,
“Kahraman genç erkek ve kadın
çocuklarınızın mümkün olan en
az kayıpla evlerine dönmeleri
için dua ediyor ve diliyoruz.”

ABD’ye bu denli bağımlı, bu
denli teslim olmuş Erdoğan, eşi ile
beraber Siyon tapınağında,
Osmanlı İmparatoru Abdülha-
mit’in huzurundan kovduğu Siyo-
nizm’in kurucusu Theodor Herzl
ziyaret edip saygı duruşunda
bulunup çelenk bıraktıktan sonra
Yahudi ayinine katılmış, İsrail’e
sadakat yemini etmiş, daha sonra
"Beyrut kasabı" Ariel Şaron'u ziya-
ret etmiştir. Bütün bunlar, onun ne
denli emperyalizme ve İsrail’e
bağlı olduğunu gösterir.

AKP’nin, bir proje olarak
ABD ve İsrail tarafından kuruluş
aşamasında kendisine bu konu-

da teklif getiren Erdoğan’a Muh-
sin Yazıcıoğlu: “ABD’ye elini
veren kolunu kaptırır, bu işe
girme” diyerek sanki tam da
Erdoğan’ın bu duruma geleceği-
ni anlatıyordu.

ABD ve İsrail’e bu denli taviz
verip onlara teslim olan Erdoğan,
durumuna bakmadan ABD’ye
kur yapıp Çin ve Rusya ile flörte
başlayınca ABD’nin şimşeklerini
üzerine çekti. Böylece dünyada
yapılan her darbenin, her pisliğin
altından çıkan ABD, CİA örgü-
tüyle Türkiye’de yeni oyunlar
ortaya koymaya başladı.

Gülenci AKP çetesi ve Erdoğan
Erdoğan, ABD’nin isteği ile

kendisine yardım etmiş, iktidara
gelmesinde kendisine destek
olmuş Gülen’e, yıllarca taviz
verdi, devletin her kademesine
adamlarını yerleştirdi, palazlan-
dırıp güçlendirdi. Kendisi ve
tüm AKP şebekesi Gülen’e, yıl-
larca övgüler yağdırarak hak
etmediği halde Gülen’i, tapınır
derecede yücelttiler.

Gülen ile birlik olup kumpas-
lar kurarak askeri vesayeti çöker-
ten Erdoğan, içeriye tıktığı bine
yakın üst rütbeli askerlerin yerine
Gülen’in adamlarını yerleştirdi.
Erdoğan, bu yaptıkları ile Gülen’i,
rüyasında bile göremeyeceği bir
güce kavuşturdu. Ancak bir anı
bir anını tutmayan Erdoğan, bir
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müddet sonra Gülen ile arasını
bilinçli bir şekilde açtı.

Erdoğan, siyasi manevraları
içinde kendisine bir düşman
peyda etmek için Gülen’e ait
okulları kapattı, bunun üzerine
Gülen, devlet kademelerindeki
polis ve yargı gücü ile Erdoğan’ı,
17 ve 25 Aralık 2013 yolsuzluk ve
rüşvet soruşturmaları ile yıkma-
ya çalıştı, ancak yüzüne gözüne
bulaştırdı.

17 ve 25 Aralık 2013 yolsuzluk
ve rüşvet soruşturmaları ile tüm
pislik ve yolsuzlukları ortaya
dökülen Erdoğan, elindeki muha-
beratı MİT, polis ve yargı ile
Gülen’i saf dışı etmeye çalıştı,
ancak inlerine girmeye çalıştığı
Feto’culara pek fazla bir şey yapa-
madı. Bunun üzerine muhaberatı
MİT’i devreye sokup basiretsiz ve
beceriksiz Feto’culara, 15 Tem-
muz 2016’da bir darbecik yaptırdı
ve onları böylece daha önce yer-
leştirdiği devlet kademelerinden
birer birer söküp atmaya başladı.

Polis ve özel harekât birimle-
rinde yetişen Fetocular, kendile-
rine oynana bu oyunları hazme-
demeyip Erdoğan’a karşı PKK ile
kolkola girdi, ülkede kargaşa ve
karışıklık çıkarmaya başladılar,
görülen o ki bu daha da devam
edecek, daha fazla masun insan
kanı akacaktır.

PKK ile anlaşmalar yapan,

ancak bunu inkâr eden Erdoğan
ve AKP çetesi

Kapalı kapılar arkasında
PKK ileri gelenleri ile anlaşmalar
yapan Erdoğan, önceleri halka
hitap ettiğinde, “AKP hükümeti
olarak hiçbir terör örgütü ile
masaya oturmaz, müzakere yap-
maz; terör örgütü ile hiçbir
zaman masaya oturmadık, otur-
mayacağız” demişti. Erdoğan,
PKK ile görüşen BDP eş başkanı-
nı suçlayıp PKK ile görüşen bir
kimse ile görüşmeyeceğini, aksi
halde şehit ailelerinin yüzüne
bakamayacağını söylemişti.

Halka ayrı, kapalı kapılar
arkasında ayrı konuşan Erdoğan,
muhaberatı MİT’İN başındaki en
yakın adamı Hakan Fidan’ı ken-
disinin özel temsilcisi olarak
yanında Müsteşar yardımcısı
A.G. ile birlikte 2009 yılı başların-
da Norveç’in başkenti Oslo’ya
göndererek PKK temsilcileri ile
gizli görüşmeler yaptırıyordu.

Kapalı kapılar arkasında PKK
ile görüşen Erdoğan, 12 Ağustos
2005’te Diyarbakır’da yaptığı
konuşma ile Kürt sorunu diye bir
çalışma başlattığını söylüyordu.
Bu, elbette hükümet ve PKK tara-
fından binlerce gencin ölmesinin
engellenmesi ve yüce Allah’ın,
Kürt toplumuna verdiği dillerini
kendi dillerini konuşmaları için
sevindirici idi.
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“Ey insanlar, Rabb’inizden kor-
kun; O ki sizi, bir tek nefisten yarattı
ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir-
çok erkekler ve kadınlar türetip
yaydı; Allah’tan korkun ki, O’nunla
birbirinizden dilekte bulunuyorsu-
nuz ve yakınlık sağlıyorsunuz. Şüp-
hesiz Allah, sizin üzerinizde gözetle-
yicidir.” (Nisa, 1)

“Ey insanlar, elbette Biz sizi, bir
erkek ve kadından yarattık ve birbiri-
nizi tanımanız için sizi milletlere ve
kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah
yanında en üstün olanınız, en çok
korunanınızdır; muhakkak ki Allah
bilendir, haber alandır.”(Hucurat, 13)

“Göklerin ve yerin yaratılması,
dillerinizin ve renklerinizin muhtelif
olması O’nun ayetlerindendir; doğ-
rusu bunda bilenler için gerçekten
ayetler vardır.” (Rum, 22)

Erdoğan, PKK ve BDP aleyhi-
ne söylediği sözlerden sonra daha
aradan kısa bir süre geçmeden
Abdullah Öcalan ile elemanları
vasıtasıyla görüşmeler yaptığını
ve bu görüşmelerin devam ettiği-
ni, kendisinin de BDP yöneticileri
ile görüştüğünü ve artık İmra-
lı’dan gelecek haberleri beklediği-
ni, bir televizyon programında,
anlatıyordu.

Abdullah Öcalan’a, heyetler
gönderen AKP çetesi ve Erdo-
ğan, yaptıkları konuşmalarda,
tıpkı Gülen’e yaptıkları gibi Öca-
lan’ı övüp duruyordu. Toplum-

da başta canı yanan aileler, daha
sonra toplumun tümü, kan dava-
sına dönen bu kavganın bitmesi-
ni istiyordu.

19 Ekim 2009’da Abdullah
Öcalan'ın çağrısıyla 34 PKK’Lİ
Habur Sınır Kapısı'ndan girişine,
gelenleri karşılamak üzere, Şır-
nak'ın Silopi İlçesi'nde yaklaşık
50 bin kişi toplandı, PKK’lileri
yargılamak için çadır mahkeme-
ler kuruldu. Tam bir komedi! 23
Ağustos 2014 Başbakan Yardım-
cısı Beşir Atalay "Kandil'le direkt
görüşülmesini arzu ediyorum"
sözüyle AKP ve PKK’nin üst
düzeyde görüşmeler yaptıklarını
gösteriyordu.

Bütün bu gelişmelerden
sonra 7 Haziran 2015 seçimlerin-
den sonra AKP çetesi, hükümet
kuramayacak duruma gelince
Erdoğan, asıl karakterine döne-
rek o zamana kadar PKK ile yap-
tığı anlaşmaları, verdiği sözleri
ve Barış sürecini askıya alıp
PKK’YE karşı açıkça tavır aldı. 

PKK, Barış sürecinin devam
etmeyeceği konusunda Erdo-
ğan’a güvenmediğinden şehirler-
de kendine istihkâm mevzileri
oluşturdu, çıkabilecek bir savaşa
kendisini hazırladı. Nihayet öyle
de oldu, iki sözü birbirini tutma-
yan Erdoğan, her zaman yaptığı
üzere, Barış sürecini askıya ala-
rak ülkenin kan gölüne, şehirle-
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rin harabeye dönmesine,
PKK’DEN ve emniyet birimlerin-
den yüzlerce gencin ölmesine,
onbinlerce insanın, yerini yurdu-
nu terk ederek kendi yurdunda
perişan olmasına sebep oldu.

HDP’NİN mecliste kendisi-
nin başkan seçilmesi konusunda
destek olmaları için barış sürecini
başlatan Erdoğan, bu süreçte
PKK’NİN dağdan inip şehirlerde
hâkimiyet kurduğunun farkın-
daydı, üstelik şehirlerde hendek
kazan PKK’YE müdahale edecek
güvenlik güçlerinin müdahalele-
rini de engellemişti.

PKK elbette bugüne kadar
yaptıkları ile kalmayacak, Erdo-
ğan’ın ihtirasları yüzünden daha
çok kan akacaktır. Erdoğan’ın
yönetimdeki başarısızlığı, tutku-
ları ve hırsı yüzünden Kürt ve
Türk ailelerinin evlerine daha
çok ateşler düşecektir.

ABD çıkarlarına hizmet
uğruna IŞİD’E düşmanlık

IŞİD, kurulduğu günden iti-
baren Türkiye ile hiçbir sorunu
olmamış, hiçbir Türk vatandaşı-
na zarar vermemiş, hatta
Musul’u aldığında, oradaki Türk
konsolosluğunda bulunan 49
tane görevlinin güvenliğini sağ-
lamış, onları emniyetli bölgelere
nakletmişti.

Konsolosluk personeline
zerre kadar zarar vermeyen IŞİD,

onları güvenlik içerisinde Türki-
ye’ye teslim etmişti. Türkiye’ye
teslim edilen personelin kamera-
lar karşısında itiraf ettikleri üzere
IŞİD, kendilerine oldukça iyi
davranmış, her türlü ihtiyaçlarını
da gidermişti.

Türk sınırına bitişik olan Suri-
ye sınırını elinde bulunduran
IŞİD, Türkiye’ye hiçbir şekilde bir
zarar vermemiş, Türkiye tarafına
bir tek kurşun atmamıştı. ABD’YE
hizmet ve sadakatinden zerre
kadar taviz vermeyen, bir isteğini
iki etmeyen Erdoğan, ABD’NİN
isteği ile IŞİD’E karşı tavır almış,
IŞİD ile arayı açmak için oyun
üzerine oyunlar tezgâhlamıştır.

Erdoğan’ın muhaberatı
MİT’İN başındaki Hakan Fidan,
Youtube’ye düşen bir ses kaydın-
da “Gerekirse Suriye'ye dört
adam gönderirim, Türkiye'ye 8
füze attırıp savaş gerekçesi üre-
tirim, Süleyman Şah Türbesi-
ne'de saldırtırız” derken Erdo-
ğan’ın yamağı Davutoğlu da,
"2012'de yapmalıydık, cesur
kararlar almalıydık" diyerek
Suriye'ye girme konusundaki
heveslerini dile getiriyordu.

Bu gözü dönmüş AKP şebe-
kesi ve muhaberatı başındaki
Hakan Fidan, ABD’NİN isteği
doğrultusunda IŞİD ile savaş-
mak için bir bahane olsun diye
Kilis'in Elbeyli İlçesi yakınlarında
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Suriye sınırındaki Dağ Hudut
Karakolu'nda görev yapan kendi
güvenlik güçlerini, Suriye tara-
fından kurşunlatmış, bir astsu-
bay’ın ölümüne, bir erin yaralan-
masına neden olmuştu. Türki-
ye’de yapılan balistik muayene-
sinde kurşunun, MKE yapımı
olduğu açıklanmıştı.

Bütün bunlarla yetinmeyen
Erdoğan ve AKP çetesi, aralıklı
olarak Suriye tarafından Türkiye
topraklarına füzeler attırarak
kendi halkının ölümüne neden
olmuş, IŞİD sempatizanı diyerek
kendi vatandaşlarından yüzler-
cesini tutuklamış, Avrupa’ya
karakolluk yaparak Avrupa’dan
IŞİD’E katılmak isteyen yüzlerce
genci tutuklayıp ülkelerine iade
etmiştir.

Ülkeyi savaşa sokmak için
yapmadık düzenbazlık bırakma-
yan Erdoğan, muhaberatı
MİT’İN başındaki Hakan Fidan
ve AKP çetesi, nihayetinde 24
Ağustos 2016 saat 04.00’de, Fırat
Kalkanı adı altında bir harekât
başlatarak Suriye’ye IŞİD ile
savaşmak üzere girmiştir.

Fırat Kalkanı harekâtının
başladığı günden bugüne geçen
yaklaşık dört buçuk ay içinde
onlarca askerin, ABD çıkarı
uğruna pisipisine ölmesine ve
yaralanmasına neden olan Erdo-
ğan ve AKP çetesi, görülen o ki

daha çok tabutun, içinde Türk
askeri cesedi ile ülkeye girişine
neden olacaktır. 

Erdoğan’ın İhtirasları Yüzün-
den Türkiye Kan Gölüne Döndü

Bir anı bir anına uymayan,
ihtirasları ve çelişkili tutum ve
davranışları ile adeta çelişkiler
yumağı haline gelen Erdoğan,
nihayetinde ABD’Yİ, Gülen’i,
PKK’Yİ ve IŞİD’İ karşısına almış-
tır. Bu her dört güç, Erdoğan’ın
kendilerine oynadığı oyunun,
verdiği sözlerinden caymasının
karşılığında MİT’İN de, adeta
olayları görmezden gelerek
olmasına sebebiyet verdiği inti-
har saldırıları ile ülke vatandaşı-
nın canına kast edilmiş, her gün
bir yerde halkın kanının akması-
na sebep olmuşlardır.

Halen ABD’DE bulunan ve
onun emrinde olan Gülen’in,
Türkiye’de polis ve askeri birim-
ler içinde yetişmiş silahlı gücü,
Erdoğan’ın kendilerine oynadığı
oyunun karşılığında harekete
geçerek Rus elçisinin öldürülme-
si gibi, çeşitli terör olaylarına
sebebiyet vermişlerdir. Onlar,
elbette bununla kalmayacak,
Fetö’nün uyuyan hücreleri uyan-
dırılarak daha vahim sonuçlar
ortaya çıkarılacaktır. Olan ise,
masum insanlara olacak, onların
kanları, Erdoğan’ın ihtirasları
yüzünden heder olacaktır.
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PKK, bugüne kadar yaptıkla-
rının çok daha fazlasını yapmaya
çalışacak, asker ve polise uzun
namlulu silahları, el yapımı patla-
yıcıları ve döşediği mayınlarla sal-
dıracaktır.

Osmanlı döneminde, Rasu-
lullah(as)’a iftira edilerek hadis
diye uydurulan bir yalana daya-
narak bugüne kadar Türkiye ve
halkına karşı en küçük bir zararı
olmayan IŞİD, ülke içinde Gülen
ve PKK mensuplarının yapacak-
ları saldırılarla kıyaslanamaya-
cak derecede daha büyük katli-
amları gerçekleştirecektir.

IŞİD, Erdoğan’ın ihtirasları
ve ABD çıkarları uğruna kendisi-
ne saldıran Türk askeri gücüne,
Irak, Suriye ve İran askerlerine ve
Lübnan Hizbullah çetelerine ver-
diği zararın onlarca katını Türk
askeri gücüne verecektir. Şayet
bu savaşa son verilmese Türkiye,
İran’ın ülkesine tırlarla taşıdığı
içi dolu cesetlerden çok daha faz-
lasını taşımak durumunda kala-
caktır.

Erdoğan’ı, bugün yaşanan
dramlar konusunda iki yıl önce
uyarmış, olabilecek vahim duru-
mu özetlemiştik. Ancak Erdo-
ğan’ın basiretsizliği yanında,
oturduğu makamı borçlu olduğu
efendilerine verdiği taahhütler
ve makam hırsı söylediklerimizi
anlamasına engel oldu.

“Siz, sözünden çıkmadığı-
nız ABD’yi razı etme adına,
Rabb’inizin rızasını hiçe saya-
rak savaşa sokacağınız o asker-
lerin akacak kanlarından
sorumlusunuz ve onları bizzat
öldürmüş gibi katil olarak anı-
lacaksınız.

Bu savaşa katılmakla Türki-
ye’yi savaşa sokacaksınız ve
Türkiye’deki Müslümanlar da
doğal olarak içeride size karşı
savaşacak ve İslâm toprakların-
da devam eden kargaşanın
ülkede devam etmesine sebep
olacaksınız.

Hem ülke sınırları dışında-
ki Müslümanlara karşı savaşa
sürdüğünüz askerlerinizden,
hem de ülke sınırları içinde
isyan eden Müslümanlara karşı
savaşan güvenlik güçlerinizden
birçok insanın pisipisine ölme-
sine, oluk gibi kanlarının akma-
sına neden olacaksınız. Bu
asker ve güvenlik güçleriniz,
Allah’ın dinine ve Müslüman-
lara karşı savaştıkları için de
şehit olamayacakları için ebedi-
yen cehennem azabına girecek-
lerdir.

Ülkedeki kargaşadan on
binlerce masum insan, çoluk
çocuk, kadın yaşlı ölecek, insan-
lar, mülteci durumuna düşecek,
ülke, tıpkı Suriye gibi harap
hale gelecektir. Tüm bunlar,
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sizin ihtiraslarınız, doyumsuz-
luğunuz, ABD ve Batılı efendi-
lerinize sadakatiniz nedeniyle
olacaktır.”

Bu gerçeği tüm dünya da
biliyor, ancak emperyalizm, hal-
kında Müslümanların da bulun-
duğu ülkeleri, Erdoğan gibi işbir-
likçi, gözü dönmüş kuklalarını
kullanarak birbirlerine kırdırma-
ya çalışıyorlar. Basiretten yoksun,
kendisini etten duvarlarla koru-
ma altına aldığını zanneden
Erdoğan bu gerçeği görmüyor ya
da efendileri ona gördürmüyor-
lar.

Erdoğan bu gerçeği gördüğü
zaman, denizde son çırpınışlarını
verdiğinde pişman olduğunu
söyleyen Fir’avn gibi son piş-
manlığı kendisine fayda verme-
yecek, akıttığı kan denizinde
boğulup gidecektir. Esen rüzgâr-
lar, bu günlerin yakın olduğunu
müjdeliyor.

Kur’an’da Nisa suresi, 135.
ayet ışığında bu olaylar sağlıklı
ve tarafsız bir şekilde değerlendi-
rildiğinde, ülke içerisinde yapı-
lan canlı bomba ve intihar saldırı-
ları ile PKK asker çatışmasında
gelinen nokta ve yurtdışında
ABD çıkarları uğruna IŞİD ile
girilen savaşın en öncelikli
sorumlusu Erdoğan, muhaberatı
MİT ve AKP çetesi olduğu görül-
mektedir. Bu nedenle de akıtılan

her damla kanın sorumlusu da
başta Erdoğan’dır.

Ayrıca Erdoğan, ülkede
yönetici olması dolayısıyla da
ülke insanının akıtılan kanından
sorumludur. Halkı kandırmaya
gelince : “Fırat kenarında bir
kurt kapsa bir koyunu, ilahi
adalet Ömer’den sorar onu”
deyip ülke insanından sorumlu
olduğunu söylüyordu.

ABD’de öldürülen üç Müslü-
man genç için Obama’ya: “Ame-
rika'ya yakın olduğum için
buradan belirtmem gerekiyor;
ben Sayın Obama'ya sesleniyo-
rum, 'Neredesin Başkan' diyo-
rum. Dışişleri Bakanına,
Biden'e sesleniyorum 'Nere -
desiniz' diyorum. Biz siyasiler,
ülkemizde işlenen cinayetler-
den sorumluyuz; tavrımızı orta-
ya koymak zorundayız, çünkü
halk size oylarını verirken
'Benim can güvenliğimi, mal
güvenliğimi sağlayacaksın' diye
veriyor.” 

Obama’ya bunları diyen
Erdoğan, Fırat’ın kızıla boyanıp
su yerine kan akmasına, meyda-
na gelen onlarca terör saldırısına
göz yumarak ya da bizzat muha-
beratı MİT eliyle yaptırarak ken-
disinin sebep olduğu sorumlulu-
ğunu düşünmüyor, düşünmek
işine gelmiyor. Başkan olma
hevesi ile halkı kargaşaya sürük-
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leyen, sürüklenmesine gözyu-
man Erdoğan, bütün bunların
üzerine Türkiye’yi uzaktan
yakından ilgilendirmeyen Suriye
savaşına girdi.

Amerika’nın, Irak ve Suri-
ye’deki çıkarları uğruna Anadolu
evlatlarını ateşe atmaktan, ülkeyi
yangın yerine çevirmekten çekin-
meyen Erdoğan, bu ülkeye ve
ülke insanına en büyük zararı
vermiş, estirdiği diktatörlük
zulmü ile hâlâ da zarar vermeye
devam etmektedir.

Bulunduğu yıkılasıca
makam uğruna İslâmi değerleri
istismar eden Erdoğan, şimdi de
aynı hırsı ve bağlı olduğu ABD
çıkarları uğruna toplumu ve
ülkeyi ateşe atmış, yüzlerce, ileri-
de belki de daha binlerce masum
insanın kanının boşu boşuna
akmasına sebep olmuş, olmakta-
dır. Ancak bu tutuşturduğu ateş,
kendisini de içerisine alacak ve
kendisinin sonu olacaktır; ancak
o son geldiğinde onu, ne etten
duvar ettiği korumaları, ne
dayandığı ve hizmet ettiği efen-
dileri, ne kalabalıklarına güven-
diği sürüsü kurtaracaktır. İşte
Erdoğan ve benzeri zalimlerin
akıbetlerini müjdeleyen ayetler:

“Zalimlerin yaptığı şeylerden
Allah'ı gafil sanma, şüphesiz onları,
gözlerin donup kalacağı bir güne
ertelemektedir.” (İbrahim, 42)

“O ve askerleri yeryüzünde hak-
sız yere büyüklük tasladılar ve kendi-
lerinin bize döndürülmeyeceklerini
zannettiler. Bu yüzden onu ve asker-
lerini yakaladık, denize attık; işte
bak, zalimlerin akıbeti nasıl oldu!”
(Kasas, 39-40)

Allah’ın laneti ve azabı,
zalimlerden uzak değildir.
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İnsan, düşünce dünyasında
taşıdığı değer yargıları ile önce-
liklerini belirler, hayatını düzen-
ler. Bu, kişinin bireysel hareke-
tinden aile hayatına, sosyal yaşa-
mından siyasal tercihlerine
kadar her şeyi kapsar. Örneğin,
küfür ya da şirk içerisinde bulu-
nan bir kimsenin yaşamı bu doğ-
rultuda seyrederken bu kişinin,
yüce Allah’a, Hakkıyla iman
ederek Müslüman olması ile
değer yargısı, hayatı, sosyal çev-
resi ve siyasi tercihi baştanbaşa
değişir, kişi, bambaşka biri olur.

Evli iken iman eden bir
kimse, kendisinin önceki taşıdığı
değer yargısına sahip olan eşi ile
arasında sorunlar başlar, sıkıntı-
lar yaşar, evlilik hayatını artık
eskisi gibi yürütemez ya eşinin
de iman etmesine vesile olur ya
da ayrılma zorunlu hale gelir.
Çünkü müşriklerle evlenilmez.

“Zina eden erkek, zina eden veya
müşrik kadından başkasını nikâhla-
yamaz; zina eden kadın da zina eden
veya müşrik erkekten başkasını
nikâhlayamaz; bu, Mü’minlere
haram kılınmıştır.” (Nur, 3)

Küfür ve şirkten kurtulup
iman eden bir kimse, tavırlarını
açık ve net olarak ortaya koyar,

ne istediğini açıkça belirtir. Bu
kimse, kadın ise giyim kuşamını
yeni baştan değiştirir, İslâmi kişi-
liğine uygun bir tavır içerisine
girer.

Aile hayatı, iman edenlerin
medreseleri, eğitim kurumları-
dır; bu kurumlarda eşler, birbir-
lerini Rab’lerinin rızası doğrultu-
sunda tamamlayacakları gibi
çocuklarını da, Rab’lerinin rıza-
sına uygun aynı duyarlılıkla
yetiştirirler. Eşlerin birbirleriyle
ilişkileri, Kur’an’da bildirilen hak
ve ödevler çerçevesinde devam
eder.

Müslümanların evliliklerin-
de haklar her şeyden önce gelir,
bu haklar ise ancak karşılıklı
saygı ile gözetilebilir. Saygının
olmadığı bir yuvada haktan söz
etmek mümkün değildir.

İslâmi değer yargısına sahip
olan bir kimse, İslâmi bir duyar-
lılıkla eş seçimini yapar ve evle-
nir. İslâmi esaslar üzerinde has-
sasiyet gösterdikleri sürece eşler
arasında önemli bir sorun oluş-
maz; kimi sorunların çıkması
durumunda ise, iman ettikleri
Kitab’ın rehberliğine başvurur-
lar ve çözüme kavuştururlar.

“Şayet aralarının açılmasından
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korkarsanız, bir hakem erkeğin aile-
sinden ve bir hakem kadının ailesin-
den gönderin; onlar, gerçekten uzlaş-
tırmak isterlerse, Allah, ikisinin ara-
sını bulur. Muhakkak ki Allah bilen-
dir, haber alandır.” (Nisa, 35)

İslâm, zaruri bir neden olma-
dıkça boşanmayı meşru görmez,
ancak meşru bir durumun hâsıl
olması durumunda da boşanma-
yı bir hak olarak görür; Kur’an,
hangi şartlarda boşanmanın
meşru olduğunu ve gerçekleşe-
ceğini açıkça belirtmiştir.

Müslüman olan bir kimse,
İslâmi duyarlılıkla yaptığı evlilik
bağını çözmek istemesi duru-
munda bu isteğini, genelde
küfürden imana geçen kişinin
netliği ile açıkça belirtmez, ken-
disince kimi sebepler ileri sürer,
ancak hiçbir şekilde asıl niyetini
açıklamaz.

İslâm, boşanmayı üç nedene
bağlamış, bunun dışında bir
boşamayı uygun görmemiştir.

- Açık Edepsizlik (Zina),
- Huzursuzluk Çıkarma ve

fikri Anlaşmazlık,
- Dünya Hayatını ve Süsünü

Allah’a Tercih Etmek,
Rasulullah (as), Kur’an’da

belirtilen durumlar dışında
boşanmak isteyen kişileri uyar-
mış, yüce Allah’ın bunu sevme-
diğini, bunlara cennetin kokusu-

nun haram kılınacağını bildir-
miştir. Çünkü keyfi boşanma,
yüce Allah’ın bu konuda bildir-
diği hükümleri dışındadır.

“Evlenin ve -ciddi bir sebep
olmadıkça- boşanmayın, zira
boşanmada arz titrer.”  (Ebu
Davut ibnül-Humam, Fethul
Kadir. c.2 sh.22)

“Evlenin, boşanmayın,
çünkü Allah, zevkine düşkün
erkekleri ve zevkine düşkün
kadınları sevmez.”  (İbni Adi,
Muh-Eha. sh.60)

“Aile geçimsizliği şiddetle-
nip de ayrılık bir zaruret haline
gelmedikçe, bir kadın zevcin-
den talakını isterse ona cennet
kokusu haram olur.”  (Tecrid c.2
s.376) (Evlilik ve mahremiyetle-
ri, sh.256)

İnsanların Evlenme Düşün-
leri ve Ayrılma Nedenleri

Evlilik, insanlar için bir hak-
tır; bu hak, insanın fıtri ihtiyacı
olması yanında, insan neslinin
devamı, sosyal hayatın düzen-
lenmesi için de zaruridir. Rasu-
lullah (as), erkek ile kadının
durumunu ve birbirlerine olan
ihtiyaçlarını şu güzel sözleri ile
belirtmiştir. “Kadın ve erkek,
bir elmanın iki parçası gibidir-
ler, biri olmadığında diğeri
eksiktir.”

İnsanlar, evlilik bağını deği-
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şik düşüncelerle oluştururlar.
Bunlar, şu şekilde sıralanabilir.

- İslâmi duyarlılıkla,
- Sevgi, aşk tutkusuyla,
- Maddi refah düşüncesiyle,
- Yalnızlıktan kurtulma iste-

ğiyle,
- İdeolojik birliktelik duygu-

suyla,
İslâmi Duyarlılık
İnsanlar, İslâmi duyarlılıkla-

rını devam ettirdikleri sürece
evlilik bağları devam eder; ancak
evlenmelerini sağlayan İslâmi
duyarlılıklarını yitirdikleri ve
sahip oldukları değer yargılarını
değiştirdikleri zaman artık evli-
lik bağını çözmeye çalışırlar.

İslâmi bir duyarlılıkla oluş-
turulan evlilik bağı, bu duyarlı-
lık eşlerde var olduğu sürece,
kimi maddi sıkıntılar ya da
başka etkenler ortaya çıksa da,
evlilikleri etkilenmeden devam
eder. Bu evlilik oluşumunda
evliliğin temel yapısı olan saygı,
güven ve sevgi tamdır. Çünkü
bu temel unsurlar, iman eden
eşler için Rab’lerinin bir hükmü
ve lütfudur.

Temel unsurlardan olan sev-
ginin eksilmesi halinde bile evli-
lik devam eder, her üç unsurun
ortadan kalkması ya da
Kur’an’da belirtilen boşanma
nedenlerinin hâsıl olması halin-

de evlilik bağı çözülür. İslâmi
evlilikte Kur’an’da belirtilen
boşanma şartlarının temelinde
eşlerden birisinin, iman ettiği
esaslardan uzaklaşıp dünya
hayatını tercih etmesi yatmakta-
dır.

Şu bir gerçektir ki, İslâmi
duyarlılıkla oluşturulan bir evli-
lik bağı kolay kolay çözülmez;
ancak eşlerden birinin, sahip
olduğu İslâmi duyarlılığını yitir-
mesi ya da Kur’an’da belirtilen
boşanma nedenlerinin hâsıl
olması durumunda, eşleri bir
arada tutan neden ortadan kal-
kacağından evlilik sona erdirilir.

Dünya hayatını tercih edip
Allah’ın zikrinden yüzçeviren
eşe yüce Allah (cc), şeytanı
musallat eder ve artık o kişi, şey-
tanın oyuncağı olur, böylece ne
yuvada huzur bulur, ne de evli-
lik bağını sürdürür. Bunun sonu-
cunda hiçbir gerekçesi olmadan
da o eş, evlilik bağını çözer.
Çünkü yüce Allah (cc), temizi
pisten ayıracaktır, çünkü eşler-
den biri dünya hayatının pislik-
lerini, diğeri Rabb’inin rızasını
tercih etmiştir. Bu nedenle
Mü’min eş ile dünya hayatını ter-
cih eden eş artık bir arada kala-
mayacaklardır.

“Allah, temizi pisten ayırıncaya
kadar, sizin bulunduğunuz şey üze-
rinde Mü’minleri bırakacak değil-
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dir…” (Al-i İmran, 179)
Yüce Allah (cc), dünya haya-

tını tercih eden eşlere şu uyarıda
bulunmaktadır. Bu ilahi uyarı,
tüm Müslümanlar için geçerli bir
kuraldır.

“Ey Nebi, eşlerine de ki: ‘Eğer
siz, dünya hayatını ve süsünü isti-
yorsanız, o halde gelin size eşyaları-
nızı vereyim ve sizi güzel bir boşama
ile boşayayım; gerçekten siz, Allah’ı,
Rasulü’nü ve ahiret yurdunu isti-
yorsanız, elbette Allah, sizden güzel
hareket edenlere büyük bir mükâfat
hazırlamıştır.” (Ahzab, 28-29)

Sevgi, Aşk Tutkusu
Sevgi ve aşk tutkusuyla oluş-

turulan evlilikler, kişiler arasın-
da bu faktör sürdürüldüğü süre-
ce devam eder. Ancak bu evlilik
türünde evliliğin asıl unsuru
olan sevgi en üst düzeyde iken
güven ve saygı unsuru daha az
ve kıskançlık had safhadadır. Bu
nedenle sevgideki azalma, evli-
lik duvarının çatlamasına, sevgi-
nin ortadan kalkmasıyla da
duvarın yıkılmasına neden olur.

Maddi Refah Düşüncesi
İnsanlardan bazıları, içerisin-

de bulundukları maddi durum-
larını iyileştirmek ya da yaşam
standartlarını yükseltmek için
ihtiyaçlarını giderecek biriyle
evlilik bağı oluşturur. Bu amaçla
bir evlilik gerçekleştiren kimse,
genelde olduğu gibi görünmez,

evleneceği kişinin durumuna
göre kendisini değiştirir, ona
göre davranır. Bu evlilik, maddi
durum devam ettiği sürece
devam eder, ancak maddi
nedenlerle evlenen kişinin,
maddi bir refah düzeyine ulaş-
ması ya da evlendiği kimsenin
daha sonra yoksullaşması halin-
de evlilik bağının kendisi için
fazla bir anlam ifade etmediğini
düşünür ve en küçük bir sorun-
da ayrılmak ister.

Ekonomik bir varlığa ulaşan
kadın ya da erkekler, daha fazla
evli kalmanın kendileri açısın-
dan bir anlam ifade etmediğini,
özgür olmak isteğiyle evlilik
bağını bitirirler.

Yalnızlıktan Kurtulma İsteği
Genelde yalnız olan, kimsesi

bulunmayan kadınlar, kendileri-
ne sahiplenecek, kendilerini
koruyacak, yalnızlıktan kurtara-
cak bir arkadaş ve eş edinme
duygusuyla evlenirler. Bu tür
evliliklerde, korunma duygusu
ile hareket eden kimse, tıpkı
maddi refah düşüncesi ile evle-
nen kişiler gibi gerçek kişiliğini
ortaya koymaz. Korunma duy-
gusu taşıyan eş, diğer eşine karşı
sevgiden çok saygı duyar, ona
karşı bir minnet duygusu besler.

Yalnızlıktan kurtulma isteği
ile gerçekleştirilen evlilik bağın-
da koruyan konumunda olan
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eşin, kendisine karşı saygı besle-
yen eş üzerinde zulme varan
sözler sarf etmesi ya da davra-
nışlarda bulunması veyahut
korunan eşte herhangi bir gayri
insani durumunun ortaya çık-
ması yahut başka koruyucular
bulması halinde evlilik bağı
çözülür.

İdeolojik Birliktelik Duygusu
İdeolojik birliktelik şeklinde

oluşturulan evlilikte eşlerin
önceliği taşıdıkları ideoloji, evli-
liğin temel unsurlarından önce
gelir. Bu evlilik bağı, ideolojik
hassasiyet devam ettiği sürece
sürdürülür, bu hassasiyet yitiril-
diğinde eşlerin birlikteliği de
biter.

Aile Yuvasının Kurulması
ve Devamı

Müslüman eşler, birbirleriyle
olan ilişkilerinde, Rab’lerinin
koyduğu kuralları gözönünde
bulundurarak hareket eder, hiç-
bir şekilde, hiçbir nedenle bu
kurallara aykırı hareket edemez-
ler. Bu, onların Müslüman olarak
kalabilmelerinin şartıdır. Yüce
Allah (cc), eşleriyle ilgili olarak
Mü’minlere ne yapmaları gerek-
tiğini bildirmiştir.

“…Gerçekten Biz, eşleri ve elle-
rinin altında bulunanlar hakkında
onlara, ne farz kıldığımızı biliyoruz
ki sana bir zorluk olmasın. Allah,
çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”

(Ahzab, 50)
Anadolu'da evlenecek kim-

seler için “Yuva kurmak” ifadesi
kullanılır. Bu, aslında oldukça
güzel bir tanımlamadır. Bir yuva,
temel direkler üzerine dört
duvar ile kurulur –ki bu direkler
ve duvarlar eşlerdir- ve eşlerin,
kimi unsurları gözeterek kur-
dukları yuva, sağlam olur.

Evlilik, eşler arasında üç
unsur gözetilerek sürdürüldüğü
sürece o yuvada, huzur ve mut-
luluk sürekli olur. Bu üç unsur
saygı, güven ve sevgidir!

Eşler, yuvanın temel direkle-
ri ve dört duvarıdırlar; saygı,
evin çatısıdır, yuvanın duvarları-
nı bir arada tutan harç, dört
duvarı birbirine bağlayan çatı,
dış etkiler diye nitelendirilebile-
cek olumsuz hava şartlarına
karşı koruyan bir paratonerdir.
Yüce Allah (cc), yuvanın korun-
ması için eşlerden, birbirlerine
saygı göstermelerini istemekte-
dir.

“…Elbette kadınların, bir hak-
ları olduğu gibi; erkeklerin de onlar
üzerinde bir hakları vardır ve erkek-
ler onlar üzerinde derece fazladır.
Allah azizdir, hâkimdir.” (Bakara,
228)

Eşler arasındaki haklar, bir-
çok ayette anlatılmakta, eşlerin
birbirlerine karşı nasıl davran-
maları gerektiği ortaya konul-



maktadır. Eşlerin, birbirlerine
saygı göstermeleri bir gereklilik-
tir. Evlilikte en önemli husus,
şüphesiz eşlerin birbirlerine
saygı göstermeleridir. Çünkü
eşlerin, birbirlerinin haklarına
saygı göstermelerini emreden
yüce Allah'tır.

Güven, evin güvenilir ve
sağlam bir şekilde hayatiyetini
sürdürmesini sağlayan kilitli
kapı ve penceresidir. Güven
duygusu, eşler arasında bir kilit
konumundadır, birbirlerine
güvenen eşler, diğer eşinin yapıp
ettiklerine güvenir, kıskançlık
duygusundan uzak olur, böylece
yuvada hiçbir huzursuzluk
olmaz.

“Erkekler, kadınlar üzerinde
koruyup gözeticidirler, Allah onla-
rın, mallarından infak etmeleri
nedeniyle bazısını bazısından fazi-
letli kılmıştır. Bu sebeple saliha
kadınlar, itaat eder, Allah’ın koru-
masına nedeniyle gizliyi muhafaza
ederler…” (Nisa, 34)

Sevgi, evin iç ve dış dekoru,
süsü, eşler arasında muhabbet,
mutluluk ve huzur, yuvada neşe
ve güzelliktir. Sevgiden mahrum
bir yuva, ısıtıcısı olmayan soğuk
bir ev gibidir. Yüce Allah (cc),
kullarının huzur ve mutluluğu
için eşler arasına sevgi ve merha-
met koymuş, onları birbirlerine
ısındırmıştır.

“Kendisiyle sükûn bulmanız
için eşleri sizin nefislerinizden sizin
için yaratması ve aranıza sevgi ve
rahmet koyması şüphesiz O’nun
ayetlerindendir. Gerçekten bunda,
düşünen bir kavim için ayetler var-
dır.” (Rum, 21)

Eşler arasında sevgi var
olduğu sürece Müslüman bir
yuvada her zaman bahar havası
hâkim olur, çocuklar, bu bahar
havasında çiçekler gibi güzellik
vererek büyürler. Saygıyı güven
duygusu tamamlar, sevgi ise
saygı ve sevgiyi taçlandırır. Akıl-
lı, Müslüman eşlere düşen görev,
kendilerinin ve çocuklarının
huzur ve mutluluğu için üç
unsuru sürekli kılmalarıdır.

Evlilik yuvasını sağlam
tutan, güzelleştiren saygı, güven
ve sevgi, her iki eş tarafından
devam ettirildiği sürece o yuva-
yı, hiçbir dış etken yıkamaz.
Ancak unsurlarından birinin bir
eş tarafından gözetilmemesi,
yuvanın güzelliğini, güvenini,
huzurunu, mutluluğunu azaltır.

Her üç unsurunda ortadan
kalkması durumunda ise ancak
kuru duvarlar kalır ve o yuva
her türlü dış etkenden etkilenir
ve artık o yuvanın varlığının
başka bir gerekçesi kalmamışsa
zamanla yıkılmaya mahkûm
olur.

Evlilik, eşler arası bir rekabet
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yarışması değil, eşlerin birbirleri-
ni tamamlama bağıdır. Eşini,
kendisine rakip gören bir eş,
evlilik bağının kutsallığına inan-
mamış, yüce Allah'ın bildirdiği
hükümleri kabul etmemiş
demektir. Bu ise, hem ailede
huzursuzluğa neden olur, hem
de sorun çıkaran eşi yüce Allah
(cc) indinden sorumlu olur.

Yüce Allah (cc), evlilik ve

boşanma hükümlerini bildirdik-
ten sonra kadın ve erkeklere şu
hükmünü hatırlatmaktadır.
Bilen bir toplum için yüce
Allah’ın koyduğu hükümlerin
sınırlarını gözetmek imandan-
dır. Bu sınırları çiğneyenler,
iman bağlarını koparmışlardır.

“…İşte bunlar Allah’ın sınırla-
rıdır; bilen bir toplum için açıklı-
yor.” (Bakara, 230)

www.mucahede.com
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Dâvetin Gür Sesi

Her gün birkaç tuğlası düşüyorsa yuvanın,
Her yanı delinecek o güzelim tavanın,
Üzerinde durulmaz olur sağlam tabanın,
Artık bir özelliği kalmaz güzel binanın.

Çatısı uçmuş evde, insanlar huzur bulmaz,
Harap olmuş duvarlar, artık bir sıva tutmaz,
Ne badana ne boya artık tamir de olmaz,
Kapı pencere kırık, insan güven de duymaz.

Kırılmışsa kapılar, yolgeçen hanı olur,
Böyle bir ev hakkında konuşanlar çok olur,
Çiçekler solar gider, çalı çırpı yer bulur,
Bülbüller uçar gider, gelir baykuşlar konur.

Çatısız ve kapısız kalan bütün yuvalar,
Fitne rüzgârlarına dayanamaz duvarlar,
Birer birer sökülür duvarı tutan taşlar,
Yıllarca korusan da artık yıkılma başlar.

Birer birer yıkılır sapasağlam direkler,
Bakmaya  dayanamaz  yorgun  düşmüş  yürekler,
Fitneci hurdacılar, her fırsatı gözlerler,
Dostlar üzülürlerken, hainler sevinirler!

Bir Yuvanın Yıkılış Süreci
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Tefrika, fırka kelimesinin
işlevsel halidir; fırka ف ر ق kö k
harflerinden türemiş, ayırmak, ayı-
rım, bölmek, ayırt etmek, dağıt-
mak, korku, korkak ْنِم ile bera-
ber korkmak, ürkmek, ayrıca bölüm,
sınıf, grup, hizip, zümre, manga,
tümen ve bozuk para anlamına gel-
mektedir. Aynı anlamda ح ز ب kö k
harflerinden hizip, türemiş parti
kurma, grup oluşturma ve خ ل ف kö
kharflerinden türemiş olan ihtilaf da
bölünme, tefrikaya düşme anla-
mındadır.

Tefrika; bölünmek, dağıl-
mak, ayrılmak, bölme, dağıtma,
tefrikaya düşmektir, ayrı ayrı
olmuş, bölünmüş anlamında
müteferrikundur.

Yüce Allah (cc), iman etme-
nin ilk şartı olarak Kendisinden
başka tüm otorite edinilen ilahla-
rın ve bu ilahların sıfatı olan
tağutun reddedilmesini esas
aldığı gibi, iman edenlerin kur-
tuluşları için de, İslâm nimetin-
den hareketle Kendi ipi olarak
somutlaştırdığı Kur’an’a, Tevhi-
di esaslara topluca sarılmayı
emretmektedir.

“Ve topluca Allah’ın ipine yapı-
şın, tefrikaya düşmeyin, Allah’ın
üzerinizde olan nimetini düşünün;

o zaman siz, birbirinize düşman idi-
niz, kalplerinizi uzlaştırdı. O'nun
nimetiyle kardeşler oldunuz, siz
ateşten bir çukurun kenarında idi-
niz, sizi ondan kurtardı. İşte Allah
size ayetlerini açıklıyor umulur ki,
hidayete eresiniz.” (Al-i İmran, 103)

İman edenler, öncelikle üzer-
lerinde bulundukları İslâm saye-
sinde kardeşler olacaklar, kalple-
ri birbirlerine kaynaşacak, hep
beraber Rab’lerinin indirdiği
esaslara sarılarak hidayete ere-
cekler, böylece iman etmeden
önce kenarında bulundukları
ateşten kurtulacaklardır. 

Tefrika, cahiliye toplumları-
nın, kavim, kabile, soy sop, ben-
lik ve lider taassubunun öne
çıkartılması olduğundan ateşten
bir çukurun kenarında bulunma
nedenidir. Bu nedenle yüce
Allah (cc), Mü’minleri sürekli
olarak uyarmakta öyle bir
durumdan sakınmalarını iste-
mektedir.

Yüce Allah (cc), kurtuluşun
yolunu göstermiş, bunun nasıl
sağlanacağını apaçık bir şekilde
bildirmiştir. Rab’lerinin gösterdi-
ği bu kurtuluş yoluna uyanlar,
O’nu razı edebilecek, O’nun
müjdelediği mükâfatlara ve kur-
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tuluşa erecekler, hangi gerekçe
ile olursa olsun, bunun dışında
hareket edenler ise dünya ve ahi-
rette helak olacaklardır.

“İman ettik” demeleri ile
kullarını bırakmayacağını, indir-
diği esaslara uyup uymadıkları
konusunda kendilerini nefisleri-
ne şahit tutmak için onları dene-
yeceğini bildiren yüce Allah (cc),
bu esaslara uymayanların nasıl
helak edildiklerini, vahye karşı
en ufak bir sapma durumunda,
rasulleri de olsa, gözlerinin yaşı-
na bakmayacağını apaçık bir
şekilde bildirmiştir.

Yüce Allah (cc), yarattığı kâi-
natta bir başıboşluk, bir düzen-
sizlik istememiş, her şeyi bir
bütünlük içerisinde yaratmıştır.
Kâinatta her şey bu bütünlük içe-
risinde Rab’lerinin kendilerine
bildirdiği görev ve sorumluluk
duygusuyla hareket etmektedir.

Kâinatta uyum yüce Allah’ın
üzerinde durduğu en önemli
husustur; bu nedenle kâinatta
yarattığı her şeye, bu uyuma
uygun bir fıtrat vermiş, bu uyu-
mun sürekliliğinin muhafaza
edilmesi ve bunun bozulmaması
için insanlara hükümlerini
vazetmiştir.

Kâinattaki tüm varlıklar,
yaratılış gayelerine uygun bir
şekilde kendi içlerinde ve diğer
varlıklarla olan ilişkilerini kâi-

nattaki bütünlük içerisinde
düzenlemekte, kendilerini yara-
tan Rab’lerinin bildirdiği esaslar
doğrultusunda hareket etmekte-
dirler. Yüce Allah (cc), insanların
da, aynı şekilde bildirdiği esasla-
ra uygun hareket etmelerini iste-
miş, aksine hareket edenlerin,
dünya ve ahirette helak edilecek-
lerini bildirmiştir.

Tefrika, İslâm’dan Çıkma
ve Sapıklıktır

Yüce Allah (cc), doğru yolu
apaçık bir şekilde belirtmiş,
rasullerini ve son Rasulü’nü, bu
konuda en güzel örnek olarak
vermiş, ona uyanların
Mü’minler olduklarını, bu yolun
esas olduğunu bildirmiştir. Bu
esasın dışında yol edinmek
sapıklık ve sapıkların sonu
cehennemdir.

Tevhid dini İslâm, apaçık
hükümleri ile ortaya konulmuş,
iman edenlerin bunlara uymala-
rı istenmiş, en küçük bir sapma-
nın insanı Tevhid dininden çıka-
racağı belirtilmiştir.

Yüce Allah’ın bildirdiği
kuralların dışındaki her hareket,
sapıklık, Rasul’e karşı gelmek,
Mü’minlerin yolundan ve İslâm
dininden ayrılmak, şirk dinine
mensup olmaktır ki, böyle
yapanlar, cehenneme girecek
müşriklerdir.

Yüce Allah (cc), dinini tamam-
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ladığını bildirmiş, tefrikayı yasak-
lamış, gruplara ayrılanların, Müs-
lüman olmadıklarını, bunların,
Rasule karşı gelmiş ve
Mü’minlerin yolundan başka bir
yola uymuş kimseler olarak cehen-
neme gireceklerini bildirmiştir.

“Kim, kendisine hidayet açık-
landıktan sonra Rasul’e karşı gelir,
Mü’minlerin yolundan başkasına
uyarsa, onu döndüğü yola yöneltiriz
ve cehenneme sokarız; ne kötü bir
dönüştür!” (Nisa, 115)

Yüce Allah’a ve Tevhidi esas-
lara iman edenler, düşünce, söz
ve fiillerini Kur’ani esaslar doğ-
rultusunda düzenlemekle
mükelleftirler. Onlar, her düşün-
ce, söz ve fiillerini Kur’an ile test
edip konumlarını gözden geçire-
rek nerede bulunduklarını çok
açık bir şekilde görebilirler.

Günümüzde, Tevhidi
düşündüğünü söyleyen birçok
kişi ve grup vardır; ancak bunla-
rın söylem ve hareketlerine
bakıldığında, Tevhid ilkesi ile
uzaktan yakından ilgisi bulun-
mayan davranışlar sergiledikleri
görülmektedir. İslâm adına orta-
ya çıkıp tağutu reddettiklerini
söyleyen bu gruplardan birçoğu,
sistem olarak tağutu reddettikle-
rini iddia etmelerine rağmen
heva ve heveslerini ve gruplarını
önceleyerek sapmaktadırlar.

Dünyada ve yaşadığımız

coğrafyada, İslâm adına ortaya
çıkan kişi ve grupların birçoğu,
Sünnetullahta var olan Tevhidi
mücadeleden uzak bir şekilde
gruplarını ve kendi hevalarını
ölçü edinip bu doğrultuda hare-
ket etmektedirler. Bunlar, birbir-
lerinden kopuk tefrika içerisinde
bulundukları için hem topluma
vahyi anlamda Tevhidi esasları
iletememektedirler, hem de
bölünmüşlük içerisinde bulun-
dukları için toplum bunlara iti-
bar etmemektedir.

Tevhidi esaslara davet yapan
ya da yapacak olanların, Rab’leri
tarafından belirlenmiş ilkeler ve
metod doğrultusunda hareket
etmeleri zorunludur. Kur’an, bir-
lik ve beraberliği yani vahdeti
tavsiye eder; Kur’an’dan her
sapma ihtilafı doğurur, sapan
kimselerde fısk ve küfür içerisin-
dedirler. Küfür ve fısk içerisinde
bulunanların ise birliktelik oluş-
turmaları imkânsızdır.

Yüce Allah (cc) insanlar ara-
sındaki tefrikanın kaldırılması,
vahdetin oluşturulması, toplum-
da barışın, kardeşliğin sağlan-
ması için vahyi esaslarını gön-
dermiştir.

Tefrika, İnsanı Helake
Götüren Yoldur

Yüce Allah (cc), kullarının,
tüm sorunlarını çözecekleri Kita-
bı’nı indirmiş, her türlü anlaş-
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mazlığın buna göre çözüme
kavuşturulmasını istemiştir.
Ancak insanlardan bazıları, üze-
rinde bulundukları azgınlıkla-
rından vazgeçmemiş, Kitabı,
kendi azgınlıklarını meşru gös-
termek için tevil ederek ihtilafa
düşmüşlerdir.

“İnsanlar, bir tek ümmet idi;
böylece Allah, nebilerini, müjdeciler
ve uyarıcılar olarak gönderdi ve
onlarla beraber anlaşmazlığa düş-
tüklerinde, insanlar arasında hük-
metmek için Kitab’ı Hak ile indirdi.
Kitap verilmiş olanların ihtilafları,
kendilerine apaçık deliller geldikten
sonra onların azgınlıklarının açığa
çıkmasından başka bir şey değildir.
Bunun üzerine Allah, Kendi izniyle
iman edenleri, onların o ihtilafa düş-
tükleri şeyde Hakka iletti. Allah,
dileyen kimseye hidayet eder, doğru
yola iletir.” (Bakara, 213)

Yüce Allah (cc) Mü’minleri,
ihtilaf etmekten, tefrikaya düş-
mekten sakındırmış, izni ile
onları Hakka iletmiş, Hidayet
üzere ayaklarını sabit kılmış,
onları kurtuluş yoluna iletmiştir.
Bunun dışındakiler, cahiliye
dönemlerinde kenarında bulun-
dukları ateşe yuvarlanacaklar-
dır. Tefrika, kâfirlerin vasfıdır,
Mü’minler böyle bir durumdan
kaçınmalıdırlar.

“Bilakis kâfirler bir gurur ve
ayrılık içindedirler” (Sad, 2)

Tefrika, birlikteliği emreden
ayetlere muhalefet etmek oldu-
ğundan yüce Allah’a isyan ve kâi-
nattaki düzeni de bozmaktır. Bu
nedenle tefrikaya düşenler, doğru
yoldan sapıp küfre düştüklerin-
den ateşe girecekleri bildirilmiş,
tefrikaya düşmemeleri konusun-
da defaatle uyarılmışlar, tefrikaya
düşenlerin acıklı bir azaba gire-
cekleri haber verilmiştir.

“Şüphesiz Allah, benim
Rabb’imdir ve sizin de Rabb’inizdir,
öyleyse O’na kulluk edin; bu, doğru
yoldur; sonra aralarından hizipler
ihtilaf ettiler; artık vay haline büyük
bir güne şahit olan kâfirlerin.”
(Meryem, 36-37)

Bu rahmet çağrısına rağmen
tefrika içerisinde olup Rab’leri-
nin bildirdiği vahdeti oluşturma-
yanlar, kendilerine zulmetmiş
kimseler olarak acıklı bir azabı
hak etmişlerdir.

Tefrikaya Düşmek Şirktir
Kendini en doğru kabul

etme, insanı kibir ve gurura
sürükler; bu kimselere ne anlatı-
lırsa anlatılsın, hiçbir şekilde
fayda vermez. Gurur ve kibir
içerisinde bulunanlar, Rab’leri
tarafından kendilerine gönderi-
len ilahi mesajı da reddederek
azgınlıklarında sınır tanımazlar.

İslâmi daveti üstlenen davet-
çilerin, hangi gerekçe ile olursa
olsun, kendi hevalarından
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metod koyamayacakları, yöntem
belirleyemeyecekleri Kur’an’da
apaçık şekilde bildirilmiştir. Bil-
dirilen bu esaslar dışında hare-
ket edenlerin ya da edecek olan-
ların çok şiddetli bir şekilde uya-
rılacakları, Rasulullah (as)’a
yapılan uyarı ile bildirilmiştir.

“Gerçekten neredeyse seni, sana
vahyettiğimizden ayırıp ondan baş-
kasını üstümüze iftira atman için
kandıracaklardı, işte o zaman seni
dost edinirlerdi. Eğer biz seni ger-
çekten sağlamlaştırmamış olsaydık,
neredeyse onlara biraz yanaşacaktın,
O zaman sana hayatın iki kat ve ölü-
mün iki kat(acıs)ını tattırırdık,
sonra bize karşı kendine bir yardım-
cı bulamazdın.” (İsra, 73-75)

Yüce Allah (cc) indinde hiç
kimsenin özel bir konumu yok-
tur; kişiler, Rab’lerinin hükümle-
rine uydukları oranda Rab’leri-
nin yanında bir değere sahiptir-
ler, bundan en küçük bir sapma,
rasul de olsalar, dünya ve ahiret-
te acıklı bir azabı gerektirmekte-
dir. İşte Hz. Yunus (as)’ın duru-
mu ve Hz. Muhammed (as)’a
yapılan şiddetli uyarı bunu açık-
ça göstermektedir.

Tefrika, Kur’an’ın bir bölü-
mü almak, arzu ve istekleri tat-
min etmek, grup ve lider taassu-
bu ile hareket etmektir ki bu,
apaçık bir şekilde şirktir. Hangi
gaye ve gerekçe ile olursa olsun,

vahye aykırı hareket ederek
iman edenler arasında Vahdet’i
oluşturmayıp tefrikaya düşmek,
Tevhidi bırakıp şirke düşmektir,
şirke düşenlerin ise Müslüman
olmadıklarını zalim ve müşrik
olduklarını yüce Allah (cc) bil-
dirmektedir.

“Bilakis, zulmedenler, bilgisizce
kendi hevalarına uydular, Allah'ın
şaşırttığına kim hidayet verebilir ve
onların bir yardımcıları yoktur.
Öyleyse sen yüzünü, Hanif dine
doğrult; Allah’ın fıtratına ki, insan-
ları onun üzerinde yaratmıştır.
Allah’ın yaratması değiştirilemez;
işte dosdoğru din odur, fakat insanla-
rın çoğu bilmezler. O’na yönelin ve
O’ndan korkun, namazı kılın ve
müşriklerden olmayın. Onlar ki,
dinlerinde tefrikaya düştüler ve fırka
fırka oldular; her hizip yanında olan-
la sevinmektedir.” (Rum, 30-32)

Hanif dine yüzlerini çeviren
Müslümanlar, Kur’an’ın belirle-
diği ölçü içerisinde Nebevi örnek-
lik doğrultusunda hayatlarını
düzenler, vahyi esasları her şeyin
üzerinde tutar, kişi, grup ve deği-
şik düşüncelerin etkisinde kalma-
dan Müslümanlarla vahdeti oluş-
turmayı esas alırlar. Oysa tefrika-
ya düşenler, yüce Allah’ın oluştu-
rulmasını emrettiği vahdeti red-
detmiş, hevalarına tabi olmuş,
Müslüman ismini terk etmiş,
müşriklerden olmuşlardır.
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Yüce Allah’ın iman edenlere
uygun gördüğü Müslümanlar
isminin yanına mensup oldukla-
rı mezhep, grup, parti, dernek,
vakıf, tarikat ya da cemaat ismini
ekleyenler, Rab’lerinin kendileri-
ne verdiği Müslüman ismini
yeterli görmemiş, kabul etme-
miş, tefrikaya düşerek dinlerini
parçaladıkları için İslâm daire-
sinden çıkmışlardır.

“Şüphesiz dinlerini parçalayan
kimseler, gruplaştılar; sen, hiçbir
şeyde onlardan değilsin; doğrusu
onların işi Allah’a aittir, yapmakta
oldukları şeyleri daha sonra onlara
bildirecektir.” (En’am, 159)

Yüce Allah (cc), tefrikaya
düşenleri açıkça kınamış, dini
parçaladıklarını bildirmiş, Rasu-
lün ve Mü’minlerin, onlardan,
onların da Mü’minlerden olma-
dıklarını açıklamış, Vahdet’in
esas olduğunu bildirmiştir.
Çünkü Vahdet, Tevhittir, tefrika
ise şirktir ve yüce Allah (cc) kul-
larını şirke bulaşmaktan sakın-
dırmıştır.

Tefrikaya düşmek, cehen-
nem ateşinin kenarında bulun-
maktır; oradan kurtulmak ancak
Müslümanlarla Tevhidi esaslar
doğrultusunda vahdeti sağla-
makla mümkündür. Yüce Allah
(cc), vahdetin sağlanması konu-
sunda Müslümanları uyarmakta
ve kimlerle beraber olacakları

konusunda onlara yol göster-
mektedir.

“Sabrederek, nefsini, sabah
akşam rızasını isteyerek Rab’lerine
davet eden kimselerle beraber tut ve
gözlerin, onlardan sapmasın. Kalbi-
ni, bizi anmaktan alıkoyduğumuz,
hevasına uyan ve işi hep aşırılık olan
kişiye, dünya hayatının ziynetini
isteyerek itaat etme.” (Kehf, 28)

Müslümanlarla Vahdeti
oluşturmanın yolu, onlarla bera-
ber hareket etmek, onları destek-
lemek, insanları Tevhidi esaslara
onlarla beraber davet etmektir.
Müslümanlarla Tevhidi esaslar
doğrultusunda vahdeti oluştur-
mayanlar, o halleri ile ölmeleri
halinde kenarında bulundukları
ateşe yuvarlanacaklardır.

İslâm’ın temel kaynağı
Kur’an ve en güzel örnek Rasu-
lullah (as)’ın uygulamasıdır.
Bunun dışında kendilerine başka
bir yol edinenler, Tevhidi esasla-
rı, Risalet önderlerinin ortaya
koydukları gibi ortaya koyma-
yan, hevalarını İslâmi hükümlere
katan, kimi çıkarları ya da belli
endişe ve korkuları nedeniyle
Hakkı batılla karıştıran,
Kur’an’da olmayan, Sünnetul-
lah’ta uygulanmayan metotları
kendilerine yol edinenlerdir.
Bunlar, İslâm’dan sapmış, fitneye
düşmüş, tefrika içerisine girmiş-
lerdir. Müslümanlar, tefrikaya
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düşen bu kimselerden uzaktırlar.
Tefrika, Zayıf Bir İmanın

Göstergesi, Sağlıksız Bir Ruh
Halinin Yansımasıdır

Tevhidi esaslara gerçekten
iman eden, Rab’lerini razı etme-
yi her şeyden önemli gören aklı-
selim bir kimse, hiçbir şekilde
Kur’ani hükümlere aykırı bir şey
söyleyemez ve yapamaz. Onlar,
Rab’lerinin bildirdiği esaslar
doğrultusunda hareket eder,
onlara aykırı davranmaz, dünya
ve ahirette kurtuluşun ancak
Rab’lerinin hükmüne teslim
olmakta olduğunu, ona aykırı
bir hareketin, kendilerini helake
sürükleyeceğini bilirler.

Tefrikaya düşenler, Rab’lerin-
den gönderilen esaslara gerçekten
iman etmeyen, hevalarını her
şeyin önünde tutup onu ilah edi-
nen, arzularını tatmin etmeyi her
şeyden önemli görenlerdir. Bu
kimseler, bu nedenle Kur’ani esas-
ları tevil eder, bulundukları konu-
mu meşru göstermeye çalışırlar.

Rab’lerinin, tefrikaya düş-
memeleri konusunda kendileri-
ne yaptığı uyarıları görmezden
gelip tefrikayı yol edinenler, sağ-
lıksız bir ruh yapısına sahip kim-
selerdir. Bunlar, kendilerini ön
planda görme, başkalarından
üstün olma duygu ve düşüncesi
ile sürekli bir kıskançlık ve haset-
lik içerisindedirler.

Kıskançlık ve hasetlik duy-
gusu, tarihi süreçte rasullere
karşı çıkan müşriklerin onulmaz
bir hastalığıdır. Bu hastalığa
yakalananlar, kendilerine ulaşan
Hakkı inkâr ederler, kendilerini
Hakka çağıranları sürekli olarak
çekiştirir, kötüler ve hakir görür-
ler.

“Bunun üzerine kavminden
ileri gelen inkâr eden kimseler dedi
ki: ‘Bu, sizin gibi bir insandan başka
bir şey değildir, sizin üzerinize
üstün olman istiyor, şayet Allah
dileseydi, elbette melekleri indirirdi;
biz ilk atalarımızdan bunu işitme-
dik." (Mü’minun, 24)

Kıskançlık ve hasetlik duy-
gusu, dünya hayatında insanı
huzursuzluğa ve bunalıma, ahi-
rette yüce Allah’ın azabına ve
cehenneme sürükler. Yüce Allah
(cc), kullarını sürekli bir tefrika-
dan sakındırmış, onları indirdiği
esaslar doğrultusunda birleşme-
ye çağırmıştır.

Tefrikaya neden olan kıs-
kançlık ve hasetin, kişiyi felakete
sürükleyen dünyevi ve uhrevi
bireysel, toplumsal, sosyal ve
inançsal çok büyük zararları var-
dır. Yüce Allah (cc), kullarını bu
büyük zararlardan korumak için
onlara sürekli olarak uyarılarda
bulunmuş, onların dünya ve ahi-
rette mutlu olmalarını istemiştir.

Tefrikanın Bireysel Zararları
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Tefrikaya düşenler, İslâm
nokta-i nazarında İslâm dışı
kabul edilirlerken, dünyevi ola-
rak da onlar, zillet içerisinde
İslâm düşmanlarınca ezilmeye,
horlanıp itilmeye, baskı ve
zulüm görmeye mahkûmdurlar.
Ahiret hayatında ise, yüce
Allah’ın hükümlerine uygun
vahdeti oluşturmadıkları, heva
ve heveslerine ya da gruplarının
isteklerine göre hareket ettikleri
için acıklı bir azaba ve içerisinde
ebedi kalmak üzere cehenneme
sürükleneceklerdir.

1- Tefrikanın, dünyevi olarak
birey ve küçük topluluklar için
en önemli zararı, kişiyi ve küçük
toplumu yalnızlığa itmesi, onla-
rın sürekli bir huzursuzluk duy-
malarına neden olmasıdır.

Yalnız olan bir kimse ya da
bölük pörçük olmuş toplumlar,
başka güçler tarafından ezilme-
ye, horlanmaya ve dışlanmaya
mahkûmdurlar. İnanç değerleri-
ne yapılan saldırılara, fiziksel
şiddete maruz kalmaya karşı
hiçbir şey yapamaz, acziyet içeri-
sinde kalır, sürekli bir şekilde
huzursuz olur, korku ve sıkıntı
içerisinde yaşarlar. Bu nedenle
yüce Allah (cc), kullarını, birbir-
leriyle çekişmekten ve ihtilafa
düşmekten sakındırmıştır.

“Allah'a ve Rasulü’ne itaat
edin, ihtilafa düşmeyin, çünkü zayıf

düşersiniz, gücünüz gider; sabre-
din, şüphesiz Allah sabredenlerle
beraberdir.” (Enfal, 46)

Günümüzde İslâmi değerle-
re ve Müslümanlara yapılan sal-
dırıların en öncelikli nedeni, sal-
dırıda bulunanların karşılarında
güçlü bir İslâmi yapının bulun-
mamasıdır. Kendilerini İslâm’a
nispet eden toplumların, dikta-
törlerin zulmü altında inlemele-
rinin, inanç değerlerine yapılan
saldırılara karşı zillet içerisinde
susmalarının nedeni tefrikaya
düşmeleridir.

Tarihi süreçte, bölünüp par-
çalanan toplumların, diktatörler
tarafından nasıl horlanıp ezildik-
lerinin ve sömürüldüklerinin
birçok örneği bulunmaktadır.
Kur’an’ın bildirdiği örneklerden
biri bölünüp parçalanan, bu
nedenle Fir’avn’ın zulmüne, en
acımasız işkencelerine maruz
kalan İsrailoğullarının durumu-
dur.

“Şüphesiz Fir’avn, yeryüzünde
ululandı, halkını çeşitli gruplara
ayırdı; onlardan bir zümreyi eziyor,
oğullarını kesiyor, kadınlarını sağ
bırakıyordu, çünkü o, bozguncular-
dan idi.” (Kasas, 4)

“Bir zaman Fir'avn ailesinden
sizi kurtarmıştık; size azabın en
kötüsünü uyguluyor, oğullarınızı
boğazlıyor, kadınlarınızı hayatta
bırakıyorlardı, bunda sizin için
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Rabb’inizden büyük bir imtihan
vardı.” (Bakara, 49)

Fir’avn’ın, İsrailoğullarına
uyguladığı durum, günümüzde
halkında Müslümanların da
bulunduğu ülkelerde, diktatör-
lerce aynen uygulanmaktadır.
Diktatörler, inanç değerlerinden
uzaklaşarak aralarında bölün-
müş İslâmcı grupların kimileri-
nin liderlerini satın alarak, kimi-
lerine baskı yaparak devre dışı
bırakmakta, Tevhidi anlamda
iman eden Müslümanlara her
türlü zulmü yapmaktadır.

Türkiye’de ise, Anadolu’nun
işgali ile başlayan Kemalist zor-
balığın ve bugün bu zorbalığın
yönetimini elinde bulunduran
putperest yöneticilerin, özellikle
Müslümanlara yönelik baskı ve
zulümlerinin nedeni, Müslü-
manların, aralarında vahdeti
oluşturmamalarıdır. Siyasi litera-
türde ifade edilen “örgütlenmiş
bir azınlık daima örgütlenme-
miş çoğunluğa hükmeder”
sözü, her dönemde apaçık bir
şekilde görülmektedir. Çoğun-
luk kemiyet olarak ne denli fazla
olursa olsun, örgütlü olmadığı
sürece örgütlenmiş azınlık tara-
fından yönetilmeye, ezilip hor-
lanmaya mahkûmdur.

Genel kanaatlere göre halkı-
nın %99’unun Müslüman oldu-
ğu iddia edilen Anadolu’da, bu

%99’luk halk, %1 civarında olan
Kemalist diktatörlüğün idaresi
altında yaşamaktadır. Dikta sis-
temin, halkın inanç değerlerine
karşı sürdürdüğü savaşa, saldır-
ganlığa ses çıkarılmamasının,
zillet içerisinde suspus olmanın
nedeni, Müslüman olduklarını
iddia eden halkın, inançlarının
bildirdiği şekilde vahyi esaslara
sarılmamaları ve bölük pörçük
olup ayrı ayrı yaşamalarıdır.

2- Bireysel hareket edip tefri-
kaya düşen kişi ve topluluklar,
yüce Allah’ın hitabına ve rahme-
tine mahzar olamazlar. Çünkü
yüce Allah (cc), kullarına birey
olarak değil toplu olarak hitap
etmekte ve rahmetinin cemaat
üzerinde olduğunu bildirmekte-
dir.

Kur’an’da yüce Allah (cc),
“Ey iman edenler,” “ Gerçek
Mü’minler o kimselerdir ki,”
“Mü’minleri müjdele,”
“Mü’minlere de ki” buyruğuyla
Mü’minlere topluca hitap
etmekte, rahmetinin cemaat üze-
rinde olduğunu bildirmektedir.

“Mü’min erkekler ve Mü’min
kadınlar, birbirlerinin velisidirler,
iyiliği emrederler, kötülükten mene-
derler, namazı kılarlar, zekâtı verir-
ler, Allah'a ve Rasulü’ne itaat eder-
ler. İşte onlara Allah rahmet edecek-
tir, şüphesiz, Allah üstündür,
Hâkimdir.” (Tevbe, 71) 
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Yüce Allah’ın rahmetine
mazhar olabilmenin, cehennem
azabından kurtulup kurtuluşa
ulaşabilmenin yolu, Kur’ani
hükümlerin bildirdiği esaslara
sarılarak hareket ederek kardeş-
lik, velayet ve sırdaşlık hukuku-
nu oluşturmaktır. Rasulullah (as)
da “Allah’ın rahmetinin cemaat
üzerinde olduğunu” buyurarak
bu gerçeği ümmetine haber ver-
miştir.

Birey ya da grup olarak yaşa-
yıp vahyi ölçüler içerisinde diğer
Müslümanlarla vahdeti oluştur-
mayanlar, yüce Allah’ın hitabına
mazhar olamadıkları için dünya
hayatında Rab’lerinin rahmetin-
den mahrum, ahirette de cehen-
nem azabına müstahak olacak-
lardır.

Yüce Allah’ın cemaatleşme-
yi, tefrikadan kaçınıp birlik
olmayı emreden hükümlerine
rağmen, bu hükümlere aykırı
davranıp birey ya da grup olarak
kalmayı sürdürenler, kendileri-
ne zulmetmiş, acıklı azabı hak
etmişlerdir.

“Nihayet onların aralarından
hizipler, ihtilafa düştüler; artık vay
acıklı bir günün azabı nedeniyle zul-
meden kimselere!” (Zuhruf, 65)

Bütün bu ilahi uyarılara rağ-
men, tefrikadan kaçınıp vahyi
esaslar doğrultusunda vahdeti
oluşturmayanlar, dinlerine ve

milletlerine de zarar vermiş
zalimler olarak yüce Allah (cc)
indinde büyük bir suç işlemişler-
dir.

Tefrikanın Toplumsal ve
İnançsal Zararları

Tefrikanın bireysel zararı
yanında toplumsal ve dini zarar-
ları da çok büyüktür. Bir toplu-
mun sömürülüp ezilmesine,
horlanıp hakarete uğramasına
neden olan en büyük felaket, o
toplumun bölünmesi, parçala-
nıp gruplara ayrılmasıdır.
Bugün İslâm ümmetinin içeri-
sinde bulunduğu durumun içler
acısı bir hal arz etmesinin temel
nedeni, İslâm ümmeti olarak
bilinen bireylerin, vahdetten
uzak olmaları, parçalanıp bölün-
meleridir.

Tefrika, İslâm’ın gayri Müs-
limler tarafından net anlaşılma-
sının önünde en büyük engeli
teşkil etmektedir. Gayri Müslim-
ler, İslâm’ın gerçek yapısını,
Kur’an’dan ve Nebevi örneklik-
ten çok Müslüman olduklarını
düşündükleri kişilerin söz ve
yaşayışlarına bakarak değerlen-
dirirler.

Birbirlerinden farklı söz ve
davranışlara sahip olan, birbirle-
rine düşman olan kimselerin,
İslâm’ın gerçek yapısını ortaya
koymaları, İslam’ı temsil etmele-
ri mümkün değildir. Bu nedenle
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gayri Müslimler ve halk, gerçek
İslâm hakkında sağlam bir bilgi-
ye ulaşamazlar. İşte tefrikaya
düşenler, birey olarak kendileri-
ne zarar verdikleri, kendileri
helak oldukları, dünya ve ahiret-
te zelil olup azaba uğradıkları
gibi dinlerine de en büyük zararı
vermektedirler.

Tefrika içerisinde bulunan-
lar, şirke düşüp müşrik oldukları
için İslâm’ı temsil edemez, İslâm
adına bir şey yapamazlar.

“Müşrikler, nefislerinin küfrü-
ne şahit oldukları halde, Allah’ın
mescitlerini imar etmeleri mümkün
değil, onların yaptıkları işler boşa
çıkmıştır ve onlar, ateşte sürekli
kalacaklardır. Doğrusu Allah’ın
mescitlerini, Allah'a ve ahiret günü-
ne iman eden, namaz kılan, zekât
veren ve Allah'tan başka kimseden
çekinmeyen kimseler mamur edebi-
lirler; işte onların, gerçekten hidayet
bulmaları umulur.” (Tevbe, 17-18)

Şirke düşmüş kimselerin
İslâm’ı temsil etmeleri, İslâm
adına bir şey yapmaları müm-
kün değildir. İslâm’ın gerçek
temsilcileri, vahyi esasları ilke
edinen, düşünce, söz ve davra-
nışlarını bu ilkeyi ahlak edinen
Rasulün örnekliği doğrultusun-
da düzenleyen kimselerdir.

Risalet önderlerinin ortak
özelliklerine sahip olmayan ve
bu özellikler doğrultusunda

hareket etmeyenlerin, İslâm
adına söyleyecekleri her söz ve
yapacakları her hareket, Tevhidi
esaslara ve yüce İslâm dinine
zarar vermekten başka hiçbir işe
yaramayacaktır. Kendileri şirk
içerisinde bulunanlardan, Hakkı
doğru ortaya koymaları elbette
beklenemez.

Günümüzdeki Tefrika ve
Fitne Yuvaları

Kişiler, şahsi konularda iste-
dikleri kararları alabilir, istedik-
leri işi yapabilirler. İnsan, beşer
oluşu nedeniyle kimi zaman
kendine göre bazı değerlendir-
melerde bulunur, kendince bazı
sonuçlar elde etmeye çalışır. Bu
nedenle kimi zaman istediğine
kavuşur, ancak istediği sonuçları
elde edemediği, amacına ulaşa-
madığı zamanlar da olabilir.
Kişiler, bireysel ve dünyevi işle-
rinde, plan ve programlarında,
doğru kararlar da verebilirler,
yanlış kararlar da; bu tamamen
kişisel bir sorundur, fayda ve
zararı tamamen kişiye aittir.

Kişisel plan ve programlarda
bireyler tamamen özgürdürler,
sonuçlarına da kendileri katla-
nırlar; ancak sözkonusu ilahi
mesaj olunca bu durumda birey-
ler, hiçbir şekilde kendi istekleri-
ne göre hareket edemezler.
Onlar, Rab’lerine kulluk yapma-
da, İslâmi davetin insanlara ulaş-
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tırılmasında kendilerine bildiri-
len esaslar doğrultusunda hare-
ket etmekle mükelleftirler.

Kur’an’da, kulluğun esasları,
Tevhidi mücadelenin metodu
açıkça bildirilmiş ve Risalet tari-
hinde hiçbir değişikliğe uğrama-
dan Rasulullah (as)’a kadar gel-
miştir. Rasulullah (as)’dan sonra
ortaya çıkan, Kur’an ve Nebevi
örneklikte bulunmayan tüm iba-
det şekilleri ve davet metotları,
Rasul (as)’ın dili ile bid’at, “Her
bid’at sapıklık ve her sapıklık
cehennemdedir.”

Yüce Allah (cc), razı olduğu
dini en güzel şekilde tamamla-
mış ve iman edenleri bundan
sorumlu tutmuştur. Kur’an’da,
tamamlanan din, bütün açıklığı
ile ortaya konulmuştur.

“…Bugün sizin için dininizi
kemale erdirdim, üzerinizdeki nime-
timi tamamladım ve sizin için din
olarak İslâm’a razı oldum…”
(Maide, 3)

İslâm tarihi boyunca Tevhidi
esaslara ve ümmetin vahdetine
karşı birçok fitne odakları ortaya
çıkmış, Tevhidi esasları bozma-
ya, ümmet arasındaki vahdeti
parçalamaya çalışmışlardır.
Günümüzde bu fitne, tasavvuf,
vakıf ve derneklerde yuvalanan
cahil kimseler ile Samiri soylu
bel’amlar tarafından yapılmakta-
dır.

Sonradan ortaya çıkan tüm
davet metotları, hem bid’at ve
sapıklık hem de İslâm ümmeti-
nin içerisine sokulan birer fitne
ve tefrikadır. Günümüzde ortaya
çıkan parti, dernek ve vakıflar ile
İslâm dışı olan tasavvuf, ümmet
içerisinde tefrikayı körükleyen
fitne odaklarıdır.

Kur'an, vahdeti ve tefrikayı
apaçık bir şekilde ortaya koy-
muş, rasullerin örnekliklerini
vermiş, buna göre hareket edil-
mesini istemiştir. Bu gerçeği
bilen, çıkarlarının bozulacağının
farkında olan Samiri soylu
bel’amlar, bu Kur’ani gerçekleri
gizlemişler, böylece önce insan-
ların Tevhidi esaslara yönelmele-
rine, sonra da birleşmelerine
engel olmuşlardır.

Günümüzde tefrika ve fitne
yuvaları parti, dernek, vakıf, tari-
kat, cemaat ve mezhepler, Tevhi-
di esasların ortaya konulması,
İslâm’ın net anlaşılması, vahde-
tin oluşması önünde en büyük
engeli oluşturmaktadırlar. Bun-
lar, bulundukları şirk ve küfür
yuvalarını terk edip tevbe etme-
dikçe, vahyi esasların belirlediği
ölçü içerisinde iman edip
Kur’an’ın bildirdiği doğrultuda
Müslümanlarla beraber Vahdet
oluşturulmadıkça tefrika kalk-
maz. Bu gruplarda bulunanlar,
gerçek Müslüman olmadıkları,
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tefrikaya ve fitneye sebebiyet
verdikleri için, Kur’an’ın bildir-
diği üzere, kâfirler olarak cehen-
neme gireceklerdir.

İslâm ümmetinin parçalan-
masına tefrikaya düşmesine
neden olanlar, ümmetin, emper-
yalizm ve onun yerli işbirlikçileri
karşısında aciz kalıp küçük düş-
mesine sebep oldukları için onla-
ra küçük düşürücü bir azap var-
dır. Bunlar, İslâm dinine ve Müs-
lümanlara yapılabilecek en
büyük kötülüğü yapmışlardır.

Tefrika İçerisindeki Top-
lumların Günümüzdeki İçler
Acısı Durumu

Bölünmenin tarihi süreçteki
örneği, İsrailoğullarının Fir’avn
tarafından ezilmeleri, günümüz-
de ise, İslâm’a nispet edilen halk-
ların, dünya genelinde emperya-
lizmin, ülkeler bazında emper-
yalizmin yerli işbirlikçileri tara-
fından ezilmeleri, aşağılanıp
sömürülmeleri, inanç değerleri-
ne saldırılmasıdır.

Günümüzde halkında Müs-
lümanların bulunduğu toprak-
larda yaşanan dramların, taham-
mül edilemez acıların, içerisinde
bulunulan zilletin, emperyalizm
ve yerli işbirlikçileri tarafından
ezilmelerinin öncelikli nedeni bu
halkların, Rab’lerine olan iman
ve teslimiyetlerini terk etmeleri,
buna bağlı olarak bölünüp tefri-

kaya düşmeleridir.
Emperyalist ülkeler ve onla-

rın İslâm toprakları üzerindeki
işbirlikçileri, aralarında birlikler
oluşturup beraber hareket etme-
lerine rağmen, halkında Müslü-
manların da bulunduğu ülkeleri
daha çok parçalamak için çalış-
maktadırlar. Emperyalizmin
temel felsefesi, böl, parçala ve
yut’tur. Bu nedenle ülkeleri önce
bölüp parçalamakta sonra da
rahatça sömürmektedir.

Emperyalizm ve yerli işbir-
likçilerinin aralarında ittifaklar
kurup birlik oluşturarak dünya-
yı, zulüm ve fitneleri ile kasıp
kavurmalarına karşılık yüce
Allah (cc), Müslümanların da
aralarında birliktelik sağlamala-
rını istemektedir.

“Kâfirler, birbirlerinin velisidir-
ler, ancak siz bunu yapmazsanız,
yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat
olur.” (Enfal, 73)

Günümüzde var olan fitne
ve fücurun, zulüm ve fesadın
temel nedeni, Müslümanların
velayet hukukunu oluşturup
cemaatleşmemeleridir. Onlar,
yeryüzünde vahyi esaslara sarı-
lıp cemaat haline gelmedikleri,
birey ya da grup olarak yaşadık-
ları, içerisinde bulundukları
gayri İslâmi düzenlere itaat ettik-
leri için emperyalizm ve yerli
işbirlikçileri tarafından en ağır
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hakaretlere maruz kalmakta,
onurlarıyla oynanmakta, inanç
değerlerine saldırılmaktadır.

Emperyalizm, kenetlenmiş
toplumlar arasında sürekli fitne
üretir, ürettiği fesat ve fitne
tohumlarını eker, böylece top-
lumları önce kendi içerisinde tef-
rikaya düşürür, parçalar sonra
da onları daha rahat bir şekilde
sömürür, karşı çıkanların kanla-
rını döker. Bunun tarihsel süreç-
te birçok örneği görüldüğü gibi
günümüzde de yaşanan örnekle-
ri vardır.

Bugün İslâm ümmetinin içe-
risinde bulunduğu vahim duru-
mun nedeni, gerek cahil kimse-
lerin ihtirasları, gerek ümmet
içerisindeki Samiri soylu bel’am-
ların Hakkı batılla karıştırıp Ger-
çekleri gizlemeleri, gerekse
emperyalizm ve İslâm düşman-
larının ümmet içerisine soktuk-
ları fitne ve fesadın sonucunda
ümmetin, bölünüp kamplara
ayrılmasıdır.

Timsah Gözyaşları
Kur’an’dan uzaklaşıp

ümmet bilincini yitiren İslâm
toplumu, bel’amların peşine
takılıp farklı grup ve hiziplere
ayrıldılar. Böylece dinlerinin
temel esaslarından uzaklaşıp
şirk ve küfre saplandıkları gibi,
emperyalizmin ve İslâm düş-
manlarının karşısında zillet içeri-

sine girdiler.
Günümüzde Ortadoğu, Afri-

ka, Aysa ve Balkanlarda İslâm’a
nispet edilen halkların, ateist,
Yahudi ve Hrıstiyanlar tarafın-
dan insanlık dışı vahşete, en ağır
katliamlara maruz kalmaları,
İslâm’dan uzaklaşmalarının acı
faturasından başka bir şey değil-
dir. Bu gerçekleri görüp timsah
gözyaşı döken sözde İslâmcılar,
kendileri hâlâ İslâm’ın fersah fer-
sah uzağında bulunmalarını
idrak edemeyecek kadar basiret-
ten ve İslâmi ferasetten uzaktır-
lar.

Halkında Müslümanların da
bulunduğu ülkelerde yaşanan
dramların, dayanılmaz acıların
suçunu emperyalist işgalcilere
ve onların yerli işbirlikçilerine
atma kolaylığına kaçan İslâmcı-
lar, bunların asıl müsebbibinin
kendileri olduğunu bir an bile
düşünmüyorlar.

İslâm’a nispet edilen toplum-
lar da emperyalist, Yahudi, Hrıs-
tiyan ve ateistlerce yapılan katli-
amları, bulundukları ülkelerde
göstermelik protestolarla ya da
köşe yazıları ile kınayan İslâmcı-
lar, bütün bunların, Rab’lerinin
bildirdiği Tevhidi esaslardan ve
Kur’ani hükümlerden uzaklaş-
manın sonucu olduğu gerçeğini
kavramıyorlar. Onlar, bu gerçek-
leri kavramadıkları için Haçlı
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emperyalist savaş uçaklarının
kendi ülkelerinden kalktığını,
kendi destekledikleri emperya-
lizmin yerli işbirlikçilerinin de
emperyalistlere savaş uçaklarını
göndererek yardım ettiğini gör-
müyor ya da görmek istemiyor-
lar.

İslâmcıların, bulundukları
ülkelerde halkında Müslüman-
ların da bulunduğu ülkelerdeki
katliamları protesto edip kına-
maları, ikiyüzlülükten başka bir
şey değildir. Bu protesto ve kına-
maların, zaten hiçbir faydasının
bulunmadığı, katliamları daha
çok artırdığı bugüne kadar hep
görülmüştür. Örneğin, yapılan
protestolarla İsrail, Filistin halkı-
na zulmetmekten ve onları kat-
letmekten vazgeçmediği gibi bu
zulüm ve katliamlarını daha çok
artırmıştır.

Tefrika içerisinde şirk ve
küfür bataklığında debelendik-
leri halde İslâm’a nispet edilen
halklara yapılan zulüm ve katli-
amları sözümona kınayan İslâm-
cı gayri Müslimler, diğer taraftan
da o katliamları yapan ülkelerle
sıkı fıkı dostluk kuran yöneticile-
ri destekliyorlar.

Tefrika içerisindeki İslâmcı
müşriklerin destekledikleri
yöneticilerin, katliam yapan
ülkelere, ticari ve askeri her türlü
yardımı yaptıklarını gördükleri

halde kapalı kapılar arkasında
katliamcı emperyalistleri kına-
yan gayri Müslim İslâmcılar, iki-
yüzlülerin ta kendileridirler.

İslâm, vahdet dinidir; İslâmi
esaslara iman edenler ya da
iman ettikleri iddiasında bulu-
nanlar, öncelikle Kur’ani esaslara
uygun olarak bir araya gelip ara-
larında bir vahdet oluşturmalı-
dırlar. Ancak bunun için içerisin-
de bulundukları parçalanmışlığı,
ferdi hareketi, takip ettikleri
bel’amları, onların yuvalandıkla-
rı şirk ve küfür yuvası vakıf ve
dernekleri terk etmelidirler.
Unutulmasın ki, Kur’ani esaslara
gereğince iman ederek onun
hükümlerine sarılıp diğer Müs-
lümanlarla bir vahdet oluştur-
madıkça ümmetin evlatlarına
yapılan katliamlar durmaz.

Sonuç olarak ya Tevhidi sağ-
layıp onurlu bir hayat yaşayıp
yüce Allah’ın rızasını kazanmak,
bunun sonucunda içerisinde
ebedi kalmak üzere cennete gir-
mek ya da tefrika içerisine gire-
rek yüce Allah’a isyan edip şirk
koşarak küfre girmek ve aşağı-
lanmış bir hayat sürüp yüce
Allah’ın gazabını ve azabını hak
edip ebedi azaba girmek vardır.

“Elbette bu bir öğüttür; artık
dileyen, Rabb’ine varan bir yol
tutar.” (Müzzemmil, 19)
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Değer yargıları, kabul edilen
din, ideoloji ve sistemlere göre
kişiden kişiye farklıklar gösterir.
Kişiler, değer yargılarını, kabul
edip tabi oldukları inanç değer-
lerine göre ifade eder, yaşantıla-
rını o değer yargıları doğrultu-
sunda düzenlerler, o din ve ideo-
lojileri savunurlar.

Her insan, kendi inanç
değerlerini en üstün olarak
görür ve onun mücadelesini
verir. Bu nedenle başka inanç ve
ideolojileri kabul etmez redde-
derler, üstünlüğü, izzet ve onuru
tabi oldukları inançlarında arar-
lar. Bazı kimseler, tabi oldukları
inancı yeterince bilmezler, ancak
hiçbir araştırma yapmadan ina-
nır, inandıkları dinin önde gelen-
lerine körü körüne bağlanırlar.

Düşüncesizlik ve sabit fikirli-
lik, araştırmayı, incelemeyi, olay
ve olguları sağlıklı değerlendir-
meyi engeller. Bağnaz ve sabit
fikirli kimseler, akletmedikleri
için, varoluş nedenlerini, sorum-
luluk ve görevlerini, öldükten
sonra ne olacaklarını yeterince
ya da hiç düşünmezler. Böyle
kimseler, olay ve olgulara, çevre

ve eşyaya, diğer din ve ideolojile-
re at gözlüğü ile ve dar bir pen-
cereden bakarlar.

Kaf suresi, dünya hayatını
gaye edinen ve değer yargılarını
materyalist felsefe üzerine bina
edenlerin, eşyaya ve çevreye
bakış açılarını ortaya koymakta-
dır. Materyalist düşünce, insan-
ların sağlıklı düşünmelerini
engeller ve dünya hayatından
başka bir hayatın doğal olarak
ahiretin varlığını inkâr eder. Bu
nedenle materyalistler, her şeyi
madde ile ölçerler, anlık düşü-
nürler. Bu durum materyalistle-
rin dar düşündüklerini ortaya
koymaktadır.

Materyalistlerin, dar düşün-
meleri, olay ve olguların hep
madde yönünü almalarına karşı-
lık İslâmi esasları kabul eden
kimseler, hayatı, eşyayı, fiziköte-
sini ve ahiret hayatını hep birlik-
te değerlendirirler. İslâm’ı hayat
nizamı olarak kabul eden Müs-
lümanlar, hayatın temel gayesi-
ni, kâinatın yaratılışını, kendi
görev ve sorumluluklarını, gele-
cekte ne olacaklarını ve ahiret
hayatını düşünürler. Bu nedenle
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Müslümanlar, olay ve olguların
arka planını düşünen feraset
sahibi kimselerdir.

Eşyayı kullanıp onun yaratı-
lış gayesini, kâinatta yaşayıp var-
lık sebebini, hayatın içerisinde
yer alıp temel gayesini, kâinatta
var olan sayısız olay ve olguları
görüp nedenlerini ve hikmetini
düşünmemek, basiretsizlik ve
körü körüne inkârcılıktan başka
bir şey değildir. Kısır bir döngü
içerisinde bocalayan materyalist-
ler, maddeden başka bir şeye
tapınmadıkları için âlemlerin
Rabb’inden gelen ilahi mesajı
her dönemde reddetmişlerdir.

Kaf suresi, tarihsel küfrün
özelliklerinden bazılarını ortaya
koymakta ve her dönem kâfirle-
rinin, birbirlerinin benzeri
olduklarını bildirmektedir.
Kâfirler ve doğal olarak müşrik-
ler, mali, fiziki ve askeri bakım-
dan güçlü olmalarına rağmen
verilen nimetlerin nereden geldi-
ğini neden kendilerine verildiği-
ni düşünmemişler, bunları
düşünmeleri için Rab’lerinden
kendilerine gelen ilahi mesajı,
gönderilen rasulleri yalanlaya-
rak Rab’lerine isyan etmişlerdir.

Kendilerine gönderilen
vahyi esasları ve rasulleri inkâr
eden kâfirler, hiçbir dönemde
huzur bulamamış, sürekli bir
şekilde kargaşa ve çalkantı içeri-

sinde yaşamışlardır. Materyalist-
ler, ilah edindikleri maddeyi
daha fazla biriktirmek adına
başka insanların haklarını gasp
etmişler, her tülü gayri meşru
yollarla kazançlarını artırmaya
çalışmışlardır. Bu durum ise,
hem insanların kin ve nefretleri-
ni kazanmalarına, hem de içle-
rinde sürekli bir huzursuzluk
taşıyarak yaşamalarına neden
olmuştur.

“Şüphesiz ahirete iman etme-
yenlerin amellerini onlara süsledik,
o yüzden onlar, bocalayıp dururlar.”
(Neml, 4)

Tarihsel küfrün ortak nokta-
larından biri de, kendilerini hep
üstün ve şerefli görmeleri, insan-
ları ve Müslümanları hor görüp
küçümsemeleri, ikinci sınıf insan
görmeleridir. Kâfirlerin bu
tutum ve anlayışları, halktan
bazı kimselerin de onları üstün
görmelerine neden olmuş, onla-
rın yanında bulunmayı kendileri
için ayrıcalık ve şeref olarak gör-
müşlerdir.

Yüce Allah (cc), insanların
birbirlerini üstün görme anlayı-
şının yanlışlığına dikkat çekmiş
ve şerefin tümü ile Kendisine ait
olduğunu, ancak iman edenlerin
şerefli kimseler olduklarını bil-
dirmiştir.

“Kim izzetli olmak istiyorsa, o
halde izzet tamamen Allah’ındır;
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güzel söz O'na çıkar, salih amel onu
yükseltir. Kötülükleri kuranlar ise,
onlar için şiddetli bir azap vardır;
işte o kurdukları helak olacaktır.”
(Fatır, 10)

“Onlar Mü’minleri bırakıp
kâfirleri dostlar ediniyorlar, izzeti
onların yanında mı arıyorlar! Şüp-
hesiz bütün izzet Allah’ındır.”
(Nisa, 139)

Yüce Allah (cc), yüceler
yücesi ve en üstündür; bütün
üstünlükler, izzet ve şeref tama-
men O’na aittir. Üstün, kuvvet
ve kudreti sonsuz olan yüce
Allah (cc), Kendisine ait her şeyi
de üstün kılmıştır. Kur’an da,
O’nun tarafından gönderildiği
için üstün ve yücedir. Bu neden-
le Kur’an’a iman edip tabi olan
kimseler de, iman ve tabiiyetleri
oranında o şereften pay alacak,
Kur’an’dan uzak oldukları oran-
da da o şereften mahrum ve
uzak kalacaklardır.

Yüce Allah (cc), yarattığı her
şeyi, şanına layık bir şekilde
yaratıp üstün kılmış, en güzel
şekilde biçimlendirmiştir. Ancak
bu yaratılanlar içerisinde insan,
yaratılışta kendisine verilen
güzellikleri bırakarak azgınlık
yolunu seçmiş, böylece alçalmış,
Rabb’ine isyan ederek yüce
Allah’ın kendisine verdiği şeref-
ten mahrum olmuştur.

“Kesinlikle insan, tuğyan eder;

kendisini müstağni gördüğünde.”
(Alak, 6-7)

“Andolsun Biz, insanı en güzel
biçimde yarattık, sonra onu aşağıla-
rın aşağısına çevirdik.” (Tin, 4-5)

Nankörlüğü kendilerine
yaşam tarzı olarak alanlar,
Rab’leri tarafından kendilerine
verilen üstünlüğü, halifelik gibi
şerefli ve izzetli bir makamı
adeta ellerinin tersi ile iterek
ondan yüzçevirmişler, Rab’leri-
nin kendilerine lütfettiği mal ve
mülkle O’na karşı azgınlaşarak
isyan etmişler, onursuz bir haya-
tı ve zilleti seçmişlerdir. Oysa
Rab’leri onları, halifelik vererek
yükseltmiş, vahyi esasları içeren
Kur’an’ı göndererek şerefli kıl-
mıştır.

Surenin Tefsiri
1- Kaf. Şerefli Kur’an’a andol-

sun.
Kaf, Bu harflere “Hurufu

Mukattaa” (alfabetik harfler)
denilmektedir. Bu harfler konu-
sunda çok çeşitli ve değişik
tanımlamalar yapılmıştır. Kalem
ve Kasas surelerinde Hurufu
Mukatta konusu açıklanmıştır.

İzzet ve kudret sahibi olan
yüce Allah (cc) tarafından gön-
derilen vahiy ve rasulleri, O’nun
tarafından gönderildikleri için
şanlı ve şereflidirler. Kur’an, zil-
let ve meskenet içerisinde kula



kulluk yapanları, içerisinde
bulundukları zilletten kurtar-
mak üzere gönderilen şerefli bir
kitaptır.

Kur’an’a İman Edip Ona
Tabi Olanlar Şerefli Kimseler-
dir

Kendi hevalarına ya da
kendi cinslerinden olan insanla-
ra kul olma zilletine düşmüş
kimseler, bu zilletten ve onur-
suzluktan ancak Rab’leri tarafın-
dan gönderilen şerefli Kur’an’a
sarılarak şereflenecekler, Rab’le-
rine iman ederek yücelecekler,
O’na kulluk ve ibadet yaparak
izzetli bir yaşama kavuşacaklar-
dır. Çünkü yüce olana tabi
olmak yücelik, onur ve şereftir.
Yüce Allah (cc) kullarını şeref-
lendirmek için onlara şerefli olan
Kitabını göndermiştir.

Yüce Allah (cc), insanların,
nasıl iman edeceklerini, iman
ettikten sonra neler yapacakları-
nı, onurlu bir hayata nasıl kavu-
şacaklarını, indirdiği Kur’an’da
apaçık bir şekilde bildirmiş,
iman edenlerden, ona göre hare-
ket etmelerini istemiştir.
Kur’an’da, iman edenlerin uya-
cakları esaslar bütünüyle mev-
cuttur ve onda hiçbir eksiklik
bulunmamaktadır.

“Andolsun, size içinde zikriniz
bulunan bir kitap indirdik, hâlâ aklet-
miyor musunuz?” (Enbiya, 10)

Yaratılışın ve yaşamın gerçek
anlamını bilenler, akıllarını kul-
lanarak Rab’leri tarafından ken-
dilerine gönderilen vahyi esasla-
ra tabi olmuşlar, Rab’lerine iman
ederek yücelip şereflenmişlerdir.
Mü’minler, Kur’an’a tabi olmak-
la hem hayatın gerçek anlamını,
yaşamanın gayesini daha iyi
kavramışlar, hem de yücelip
şereflenmişlerdir.

Kur’an, bir hayat nizamı ve
yaşam kılavuzudur; hayatlarını
Kur’an’a uygun düzenleyenler,
iman etmeyen kişilerden dünya
ve ahiret hayatında her yönüyle
üstün ve şereflidirler ve Rab’leri
tarafından mükâfatlandırılmış-
lardır. Yüce Allah (cc),
Mü’minlere hitaben Kur’an’a
sarılmalarını tavsiye etmekte,
doğru yolun bu olduğunu bildir-
mektedir.

“Öyleyse sen, sana vahyedilene
sımsıkı tutun, elbette sen doğru yol
üzerindesin, Muhakkak ki o, sana ve
kavmine bir Zikirdir ve yakında
sorulacaksınız.” (Zuhruf, 43-44)

Mü’minler, dünya ve ahirette
kurtuluşun ancak Kur’an’a sarıl-
makta olduğunu ve kıyamet
günü de Kur’an’dan sorulacakla-
rını bilirler, bu nedenle de her
işlerinde Kur’an’ı ölçü edinirler.
Kur’an’a sarılmak, onun belirle-
diği ölçü içerisinde hareket
etmek, hayatı Kur’an’la düzenle-
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mektir ki, Rasulullah (as) böyle
yapmış, Kur’an’ı ahlak edinerek
yaşantısını ona göre düzene koy-
muştu.

Akıllı kimseler, kendisine
şeref kazandırıp yüceltecek işler
yaparlar. Kur’an, insanlara haya-
tın gerçek anlamını, yaratılışın
temel gayesini bildirir. Dünya
hayatında huzurlu ve mutlu
olmak, insan olma onuruna yük-
selmek isteyen kimseler,
Kur’an’a sımsıkı sarılırlar.

Yüce Allah’a iman etme onu-
rundan mahrum olan, hevasının
ya da kendi cinsinden kişilerin
peşinden giden, Hakkı batılla
bulayarak gerçekleri gizleyen,
Kur’an’ın bir bölümünü alıp bir
bölümünü bırakan ve kendi
çıkarları uğruna ilahi mesajı
istismar edenler, Kur’ani esaslar
doğrultusunda hareket etmedik-
leri için zilleti seçmişlerdir. Bu
kimseler, kendilerine ilahi mesaj
hatırlatıldığında değişik tonlar-
da ve şekillerde tepki gösterirler.

Dünyayı İmar Etmeye Çalı-
şanlar, Ahireti İnkâr Etmekte-
dirler

Dünya hayatını gaye edinen-
ler, ahiret günü yeniden dirilip
hesap vereceklerine iman etme-
yen, ya da ahireti önemsemeyen
kimselerdir. Bu nedenle onlar,
çeşitli kaygılarla vahyi esaslara
karşı çıkarlar.

Tarihi süreçte, vahyi esaslara
karşı çıkanlar, küfürlerinde
sadık oldukları için, tepkilerini
açıkça ortaya koyuyor, içerisinde
bulundukları cehalet karanlığın-
dan ilahi mesajı değerlendirerek
reddediyorlardı.

2-3- Doğrusu, içlerinden bir
uyarıcının gelmesine gerçekten şaş-
tılar da bunun üzerine kâfirler dedi-
ler ki: ‘Bu, acayip bir şeydir!’ Biz
öldüğümüz ve toprak olduğumuz
zaman mı (diriltileceğiz)! Bu, uzak
bir dönüştür.’

Materyalist mantık, her
dönemde her şeyi dünya haya-
tından ibaret bilir ve ahireti inkâr
eder. Kapitalist inkârcılar, bu
materyalist mantıkla dünya
hayatında günlerini gün etmeye
ve sefih bir hayat sürmeye çalı-
şırlar.

Günümüzde Tevhidi esasla-
ra karşı çıkanlar, tarihsel süreçte-
ki kâfirler kadar küfürlerinde
mert olmadıkları, küfürlerini
açıkça belirtmedikleri için, dille-
rini eğip bükerek, kavramları
karıştırarak, vahyi esasları geti-
ren rasulleri görünüşte kabul
etmiş görünüp gerçek hayatta
ona muhalif hareket ederek
inkâr ve küfürlerini üstü kapalı
ortaya koyarlar.

Gerek açıkça, gerekse üstü
kapalı bir şekilde ortaya koysun-
lar, tüm inkârcılar, müşrik,
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münafık, fasık ve mürtetler,
aslında ahiret hayatına ya hiç ya
da gereğince iman etmiyor, yap-
tıklarından o gün sorgulanma-
yacaklarını zannediyorlar.

“Kâfirler, kesinlikle diriltilme-
yeceklerini sandılar; de ki: ‘Bilakis
Rabb’ime andolsun mutlaka dirilti-
leceksiniz, sonra yaptığınız size
haber verilecektir ve bu, Allah'a göre
kolaydır.” (Teğabun, 7)

Değişik düşüncelerle de olsa,
Kur’an’ı ve onun sunduğu hayat
tarzını inkâr edenler, aslında öle-
ceklerini, ahirette hesap verecek-
lerini düşünmeyen, bu nedenle
ahireti inkâr eden kimselerdir.
Ahiret hayatının hatırlatılması,
hesap vereceklerinin, cennet ve
cehennemin olduğunun söylen-
mesi onların hoşuna gitmez, bu
hatırlatma, onları çileden çıkarır.

“Biz öldüğümüz, toprak ve
kemik olduğumuz zaman mı, biz mi
cezalandırılacağız?” (Saffat, 53)

Dünya hayatında yapılan
her şeyin, işlenen kötülüklerin
hesabının sorulacağı duygusu,
suçlu ve günahkârları şiddetli
tepki göstermeye yöneltir. Onlar,
bu şekilde kurtulacaklarını
düşünür, kendilerini rahatlatır-
lar.

Ahiret hayatının, oradaki
hesabın inkâr edilmesi, inkârcı
kâfirler, müşrikler, münafık,
fasık ve kendi zanlarınca bir din

oluşturanlar için bir kaçış ve kıs-
men rahatlama duygusunun tat-
min edilmesidir. Onlar, dünyada
işledikleri günahlarının hesabı-
nın sorulmayacağını ya da kendi
zannettikleri gibi olacağını düşü-
nürler. Ancak onlar, bu gerçekle-
ri inkâr etseler, kabul etmeseler
de, kıyamet günü yeniden dirilti-
lecekler, yaptıkları her şeyin
hesabını tek tek verecekler ve
yaptıklarının karşılığını görecek-
lerdir.

“Her ümmeti toplanmış görür-
sün; her ümmet, kendi Kitabına
çağırılır: ‘Bugün yapmış olduğunuz
şeylerle cezalandırılacaksınız!’ İşte
Kitabımız, aleyhinize gerçeği söylü-
yor, muhakkak ki biz, yapmış oldu-
ğunuz şeyleri yazıyorduk.” (Casiye,
28-29)

Cehalet, maddeyi ve hevayı
ilahlaştırma genellikle insanı kör
eder, basiretsiz yapar ve sağlıklı
düşünmesini engeller. Bu körlük
kişiyi, var olan gerçekleri ya
inkâra sürükler ya da kendi
mantığına göre bu gerçekleri
değiştirmeye yöneltir. Kıyamet
günü yapılanlar tek tek sorgu-
landığında bu kimselerin yalancı
oldukları ortaya çıkacaktır.

İnsan, salim akılla sağlıklı bir
şekilde düşündüğünde nasıl
yaratıldığını, hayatta ne yapması
gerektiğini, öleceğini ve yeniden
diriltilip hesaba çekileceğini bilir.
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İnsan, nasıl hiçbir şey değilken,
yoktan var edilip yaratıldı ise,
aynı şekilde yeniden diriltilece-
ğini de bilir ve ona göre kendisi-
ne çeki düzen verir.

Yüce Allah (cc), yoktan var
edip en güzel biçimde şekillen-
dirdiği kullarını yeniden dirilte-
cek, parmak uçlarını bile düzen-
leyerek onları dünyadaki şekille-
rine büründürecektir. Bu, yüce
Allah’a göre çok kolaydır ve O,
insanların cesetlerinde neler
olduğunu, mezarda kaldıkları
süre zarfında yerin onlardan
neler eksilttiğini bilir.

4- Gerçekten Biz, yerin onlardan
ne eksilttiğini bilmişizdir; yanımızda
muhafaza eden bir Kitap vardır.

Ölüm, bir yok oluş değildir;
tam aksine yepyeni bir hayata
geçme, yeniden var olmadır. Bu
nedenle ölen bir kimse, kıyamet
gününde, dünyada sahip oldu-
ğu tüm uzuvları ile beraber yeni-
den diriltilecektir.

“İnsan, gerçekten kendisinin
kemiklerini bir araya toplamayaca-
ğımızı mı sanıyor! Evet, onun par-
mak uçlarını bile düzenlemeye elbet-
te kadiriz.” (Kıyamet, 3-4)

Hiçbir şey yüce Allah’a gizli
değildir ve O, her şeyden haber-
dardır; eksiklik ve bilgisizlik
ancak beşer için söz konusudur.
İnsanlar, kendi eksikliklerine ve
acziyetlerine bakmadan, Rab’le-

rine isyan etmektedirler.
Kıyamet günü, insanların

işledikleri tüm amelleri, zerre
kadar hayır ve günahları getirile-
ceği ve herkes, kendi yaptıklarını
göreceği gibi, fiziksel olarak da,
parmak uçlarına varıncaya
kadar her şeyleri bir araya getiri-
lecektir.

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

Kur’an’dan Yüzçevirenler
Kargaşa ve Anarşiye Düşerler

Yüce Allah (cc), kullarının
yeryüzünde huzur içerisinde
yaşamaları, bilgilenip hayatı
doğayı daha iyi tanımaları için
hükümlerini gönderdi ancak
insanlar, kendilerine gönderilen
hükümleri tanımayarak hevala-
rına uydular.

5- Bilakis onlar, Hak kendilerine
geldiği zaman yalanladılar; şimdi
onlar karışık bir durumun içindedir-
ler.

Vahyi esaslar, düşünce ve
yaşamda en doğruyu ortaya
koyar ve kendisine uyanları dos-
doğru bir hayata iletir. Ancak
küfür ve şirk içerisinde bulunan
kimseler, ellerinde sağlıklı bir
ölçü bulunmadığı için sağlıklı
bir düşünceye sahip olamazlar.
Bu nedenle ahiret inançları gibi
dünya hayatları da karışıktır.
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Hakkı yalanlayanlar, hayatı
kendi eksik mantıklarına göre
düzenlemeye kalkıştılar, ancak
onların kendi hevalarını ölçü
edinip hayata yön vermeye kal-
kışmaları kendilerini huzurlu
kılmamıştır. Farklı fikirlere ve
duygulara sahip olanlar, kendi
arzularını başkalarına kabul
ettirmeye kalkışmaları neticesin-
de toplumda kargaşa ve çatışma
ortaya çıkmıştır.

Tarihi süreçte Tevhidi esasla-
ra iman edip bu esasları hayat
prensibi olarak kabul eden Müs-
lümanlar, vahdet içerisinde bir-
liktelik oluşturmuşlar, fikri plan-
da da, yaşamsal hayatta da
huzurlu bir hayat sürmüşlerdir.
Oysa kendi arzularını ölçü edi-
nen kâfirler, Haktan yüzçevir-
meleri ve kendi zanlarını doğru
kabul etmeleri sonucunda her
dönemde fikir ayrılığı yaşamış,
çatışma, anarşi ve kargaşa içeri-
sinde huzursuz ve mutsuz bir
hayat sürmüşlerdir.

Şu bir gerçektir ki, Haktan
yüz çeviren her kişi ve her top-
lum, kargaşa ve anarşi içerisinde
yaşamaya mahkûmdur. Fikirle-
rin, farklı ve değişik olduğu bir
yerde çatışmanın ve kargaşanın
olması doğaldır. Oysa tek hük-
mün bulunduğu bir yerde ancak
birliktelik ve huzur vardır. Bu
nedenle yüce Allah (cc), iman

edenleri sürekli olarak birlikteli-
ğe çağırmış, ihtilaftan kaçınma-
larını istemiş, ihtilafa düşmenin
sonucunun ateş olduğunu bil-
dirmiştir.

“Ve topluca Allah’ın ipine yapı-
şın, tefrikaya düşmeyin, Allah’ın
üzerinizde olan nimetini düşünün;
o zaman siz, birbirinize düşman idi-
niz, kalplerinizi uzlaştırdı. O'nun
nimetiyle kardeşler oldunuz, siz
ateşten bir çukurun kenarında idi-
niz, sizi ondan kurtardı. İşte Allah
size ayetlerini açıklıyor umulur ki,
hidayete eresiniz.” (Al-i İmran, 103)

Kur’an’dan yüzçevirmek,
insanlara ancak huzursuzluk ve
mutsuzluk getirir. Farklı fikirle-
rin birbirlerine üstünlük kurma
çekişmeleri toplumda ancak
çatışma, şiddet, kargaşa ve anar-
şi getirir. Böyle bir toplumda
yaşayanlar, sürekli bir gerilim ve
huzursuzluk içerisinde olurlar.
Yüce Allah (cc), Kur’an’dan
yüzçeviren kâfirlerin sürekli bir
ayrılık içerisinde bulunduklarını
bildirmektedir.

“Sad, andolsun zikir dolu
Kur’an’a, bilakis kâfirler, bir gurur
ve ayrılık içindedirler.” (Sad, 1-2)

Hüküm koymak, üstünlük
iddiasında bulunmak olduğu
gibi aynı zamanda ilahlık da tas-
lamaktır. İnsanların hayatını
düzenlemek için hüküm koyan-
lar, insanları kendi ilahlıklarını
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kabul etmeye ve insanları kendi-
lerine itaat ettirmeye çalışmakta-
dırlar. Koydukları hükümleri ve
doğal olarak ilahlıklarını redde-
den kimselerle ve kendileri gibi
üstünlük sağlamaya çalışanlarla
sürekli fikri ve fiziki bir çatışma
içerisindedirler.

Ulûhiyet, Rububiyet ve
Hükümranlık Yalnızca Yüce
Allah’a Aittir

Hiçbir şeye sahip olmayan,
aciz ve eksik olan beşerin, diğer
insanlar üzerinde ilahlık tasla-
ması haddi aşmaktan başka bir
şey değildir. Yüce Allah (cc),
haddini aşan ve hiçbir şeye
malik olmayan bu azgınlara,
hadlerini bildirmekte ve ne
kadar aciz ve zavallı olduklarını
onlara hatırlatmakta, kendi ulû-
hiyet ve Rububiyetini bildirmek-
tedir.

6- Bakmadılar mı üstlerindeki
göğe, onu nasıl bina ettik ve süsle-
dik, onun, hiçbir çatlağı yoktur.

Kur’an bütünlüğünde oldu-
ğu gibi, Kaf suresinde de muaz-
zam bir anlatım güzelliği ve bu
güzellik içinde insanları düşün-
meye sevk eden uyarılar vardır.
Daha kendilerinin biraz sonra ne
olacaklarını bilmeyen, kendileri-
ne bile fayda ve zarar verme
gücüne sahip olmayan kişilerin,
diğer insanların hayatları üzeri-
ne hüküm koyarak ilahlık tasla-

malarına yüce Allah (cc), kâina-
tın yaratılışındaki düzenlilikleri
anlatarak cevap vermektedir.

“Bakmadılar mı üstlerindeki
göğe, onu nasıl bina ettik ve süsle-
dik, onun, hiçbir çatlağı yoktur.”
İnsanların dikkatleri göğün
muazzam bina edilişine, gökteki
varlıklara çekilmekte, böylece
Tek ilah olan yüce Allah’ın gücü
haddini aşan azgınlara gösteril-
mektedir.

“O ki, yedi göğü, kat kat yarattı;
Rahman’ın yaratmasında hiçbir
düzensizlik göremezsin; gözü dön-
dür de bak, görüyor musun bir
bozukluk! Sonra gözü iki kez daha
döndür, göz şaşkın ve o, bitkin bir
halde sana döner.

Andolsun Biz, en yakın göğü
lambalarla donattık ve onları, şey-
tanlar için taşlamalar yaptık ve
onlara alevli ateş azabını hazırla-
dık.” (Mülk, 3-5)

Kâinatın bütününde muaz-
zam bir uyum ve güzellik, gök-
lerde de pürüzsüz bir düzen var-
dır. Yüce Allah (cc), insanların
dikkatlerini göğe çevirterek,
göklerde kendi hükmünün
geçerli olduğunu ve bu hüküm-
ranlıkta hiçbir uygunsuzluğun
bulunmadığını, akleden, düşü-
nen beyinlere adeta nakşetmek-
tedir.

“Göğü, korunmuş bir tavan
yaptık ve onlar, ayetlerden yüzçevi-
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riyorlar.” (Enbiya, 32)
Göklerdeki muazzam yapıyı

gözler önüne seren yüce Allah
(cc), insanların dikkatlerini bu
sefer yeryüzüne çevirtmekte ve
onlara yeryüzünün yaratılışını
ve güzelliğini göstermektedir. O,
bu anlattıkları ile göklerde ve
yerde ulûhiyetin yalnızca kendi-
sinde olduğunu bildirmektedir.

7- Ve arzı yaydık, ona sabit dağ-
lar bıraktık ve onda her güzel çiftten
bitirdik!

Yüce Allah (cc), gökleri, yeri
ve bunlar arasında bulunanları
insanlara hatırlatmakta, insanla-
rın, kâinat ayetlerini düşünmele-
rini ve bu anlatılanlara ibretle
bakarak iman etmelerini iste-
mektedir.

Yüce Allah’ın, yarattığı kâi-
nat ayetlerini tefekkür edip bun-
ları yaratan yüce varlığın kudre-
tini düşünmek ve O’nun, kâinat,
hayat ve insan üzerinde tek
hükümran olduğuna iman
etmektir. Kâinatta, nasıl ki bir
bozukluk ve düzensizlik yoksa
aynı şekilde yeryüzünde de
Allah’ın hükümlerinin uygulan-
ması durumunda, hiçbir bozuk-
luk ve düzensizlik olmayacaktır.

“Yeryüzünü toplanma yeri kıl-
madık mı; dirilere ve ölülere, orada
yüksek yüksek dağlar meydana
getirdik ve size tatlı su içirdik.”
(Mürselat, 25-27)

Yüce Allah’ın yarattıkların-
dan da ancak O’na yönelen ve
iman eden insanlar ibret alır ve
bu ancak onların imanlarını artı-
rıp pekiştirir.

Allah'a Yönelen Kalp Gözleri
Yüce Allah’a yönelmek,

eşyaya ferasetle bakabilmek
ancak iman etmekle mümkün-
dür. Risalet önderleri ve Tevhid
erleri, her durumda Rab’lerine
yönelirler, eşyanın ve olayların
hikmetini kavrarlar.

8- Allah'a yönelen her kul için,
basiret ve ibrettir.

Yüce Allah’a yönelen insan-
lar, O’nun yarattıklarında nasıl
bir bozukluk, eksiklik ve çatlak-
lık bulunmadığını görüyor ve
buna iman ediyorlarsa, aynı
şekilde yüce Allah’ın indirdiği
hükümlerde de bir eksikliğin ve
bozukluğun bulunmayacağını
da bilirler. Çünkü iman edenler,
olaylara, eşyaya ve hayata hik-
met gözüyle ve ferasetle bakar-
lar.

“Gerçekten size Rabb’inizden
basiretler geldi, artık kim görürse
kendisi içindir, kim de kör olursa
artık zararı kendi aleyhinedir; ben
sizin üzerinize bekçi değilim.”
(En’am, 104)

Yüce Allah’a yönelen kimse-
ler, her olay ve eşyadaki asıl ger-
çekleri görürler ve onlar, ulûhi-
yet ve Rububiyetin yüce Allah’a
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ait olduğunu, her şeyin O’nun
dilemesi ile meydana geldiğini
bilirler ve bu bilgi onların iman-
larını artırır.

Yüce Allah’ın, kâinat ayetle-
rine bakmak, bir feraset işidir;
basiretten yoksun, cahil, mater-
yalist kimseler, kâinat ayetlerini
anlamazlar. Bu nedenle de
Hakkı görüp iman etmez,
Rab’lerine yönelemezler. Çünkü
yüce Allah’a yönelmek, kâinatın
ve hayatın yaratılışını anlamak
bilgi ve tefekkürle mümkündür;
oysa cahil ve materyalist kimse-
ler, bu özelliklerden yoksun ve
kördürler.

“Kim benim zikrimden yüzçevi-
rirse, onun için dar bir geçim vardır
ve onu kıyamet günü kör haşrederiz.
Der ki: ‘Rabb’im, niçin beni kör haş-
rettin; hâlbuki ben görüyordum.”
(Taha, 124-125)

Her konu ve olaya, her duru-
ma ferasetle bakmak ve yalnızca
Allah’a yönelmek Mü’minler için
esastır. Mü’minler, her konu ve
olayı yüce Allah’ın indirdiği
Kur’an’a götürür, çözümünü
oradan bulur ve onunla hayatla-
rını düzenler, şeytani vesveseler-
den kaçınır.

“Elbette senin için gün içinde,
uzun bir uğraşı vardır. Rabb’inin
adını an ve bütün benliğinle O’na
yönel.” (Müzzemmil, 7-8)

“Ne zaman şeytandan bir ves-

vese seni dürterse, hemen Allah’a
sığın; şüphesiz O, işitendir, bilendir.

Gerçekten sakınanlar, kendileri-
ne şeytandan bir musibet dokundu-
ğunda onlar, o zaman hemen düşü-
nür, bilirler.” (A’raf, 200-201)

Dünyevi işlere, genelde nefis
ve şeytan karıştığı için yapılacak
işlerin ya da vuku bulan olayla-
rın yüce Allah’ın rızasına göre
yapılabilmesi ancak o konuda
Kur’ani hükme başvurmak ve
Rasulullah (as)’ın o konuyu nasıl
yaptığına bakmakla mümkün-
dür.

İkincisi, hata ve günahlarda
yüce Allah’a yönelerek tevbe
etmek ve ibadetleri, O’nun iste-
diği ölçüler içerisinde yapabil-
mektir ki bu, rasullerin hasletle-
rindendir.

“Biz, Davud’a Süleyman’ı hedi-
ye ettik; şüphesiz o, ne güzel kuldu,
(Rabb’ine) yönelirdi.” (Sad, 30)

Kendi hevalarını ölçü edinip
olay ve olguları kendi hevaların-
dan çözmeye kalkışanlar, hem
yüce Allah’a yönelmeyi terk
etmişler, hem de materyalistler
gibi kendi hevalarını ölçü edin-
mişlerdir.

Kâinattaki oluşumları, gök-
lerin, yerin ve insanların, özellik-
le de insanın kendi yaratılışını
düşünmesi, yaratıcının mükem-
mel sanatını görmesi de kişinin
ferasetini gösterir. Bu, elbette bir
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ilim ve anlayış, akıl ve tefekkür
işidir.

Materyalist inkârcılar, iman
nurundan mahrum oldukları
için eşyanın hikmetini görmez,
dış yüzünü tarif ederler. Onlar,
iman nurundan mahrum olduk-
larından kalpleri kapalı olduğu
gibi idrakleri de kördür. Bu
nedenle onlar, ne yüce Allah’ın
kendileri için yarattığı nimetlerin
hakikatini, ne de göklerde ve
yerde var olan güzellikleri
görürler.

“Yeryüzünde gezmediler mi ki
böylece onların, onunla akledecek
kalpleri yahut onunla işitecekleri
kulakları olsun. Fakat bir gerçektir
ki, gözler kör olmaz; ancak göğüsle-
rin içindeki kalpler kör olur.” (Hac,
46)

Körlük, fiziki görünümdeki
görmezlik değildir, ancak asıl
körlük, zihinlerin ve kalplerin
körlüğüdür. Bu nedenle kâinat-
taki varlıkların ve olayların hik-
metini anlamayan, çevresindeki
gelişmeleri aklı ile algılamayan,
yüce Allah’ın kâinattaki yarattık-
larını görmeyen kimseler gerçek
kördürler.

“Haksız yere yeryüzünde
büyüklenenleri ayetlerimden uzak-
laştıracağım; doğrusu, bütün ayetle-
ri görseler, onlar ona iman etmezler
ve gerçekten doğru yolu görseler,
onu yol edinmezler, eğer azgınlık

yolunu görseler, onu yol edinirler.
İşte onlar, ayetlerimizi yalanladılar
ve ondan gafil oldular.” (A’raf, 146)

“Şüphesiz, Allah katında canlı-
ların en kötüsü, akletmeyen sağırlar
ve dilsizlerdir.” (Enfal, 22)

“Allah'a katında canlıların en
kötüsü, şüphesiz kâfirlerdir; artık
onlar iman etmezler.” (Enfal, 55)

Rızık Verici Olan Yalnızca
Yüce Allah’tır

Ulûhiyet ve Rububiyet yal-
nızca kendisinde olan yüce Allah
(cc), kullarına rızık verişini de
anlatarak, ilahlık taslayan azgın-
lara, ilah olmanın gereklerinin
ne olduğunu, kendilerinin bun-
ları yapmaktan aciz bulundukla-
rını hatırlatmaktadır.

9-11- Gökten bereketli bir su
indirdik, böylece onunla bahçeler ve
biçilecek daneler bitirdik. Birbiri
üstüne istif edilmiş tomurcukları
olan yüksek hurma ağaçları; kullar
için rızık olarak ve onunla (suyla)
ölü bir beldeye hayat verdik. İşte
çıkış da öyledir.

Yüce Allah (cc), inkârcı kâfir-
leri, kıyamet günü yeniden yara-
tılışın olacağına inandırmak için
onlara yeryüzündeki yaratılışı
örnek vermekte, bunlar üzerinde
düşünmelerini istemektedir.
"İşte çıkış da öyledir.” buyuran
yüce Allah (cc), yeniden dirilişin
olacağı örneğini, insanların gör-
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dükleri olaylardan örnekler
vererek anlatmaktadır.

Rahmet ve mağfireti yeri
göğü kaplayan yüce Allah (cc),
göklerden, yeryüzünden örnek-
ler vererek, yeryüzünde yarattığı
nimetleri hatırlatarak, kâfirlerin
iman etmelerini istemekte, onla-
rın kendilerini elem verici azap-
tan kurtarmalarını istemektedir.

Kâinatı, hayatı, dünyadaki
her şeyi, insanlar için yaratan,
rızık verici olan yüce Allah (cc)
olduğu halde yaratmada hiçbir
katkıları bulunmayan, zulüm ve
despotluktan başka bir şey bil-
meyenlere itaat edilmesi, kabul-
lenilecek bir şey değildir.

Bütün bu anlatılanlara rağ-
men küfür, isyan ve azgınlıkları-
na devam eden inkârcılara ve
onları destekleyenlere yüce
Allah (cc), geçmiş dönemlerde
azgınlıklarında sınır tanımayan
kâfirleri ve akıbetlerini örnek
vererek sonlarının ne olacağı
konusunda onları uyarmaktadır.

12-14- Onlardan önce Nuh
kavmi, Ress halkı ve Semud da yal-
anlamıştı; Ad, Fir'avn ve Lut’un
kardeşleri; Eyke halkı ve Tubba
kavmi; bunların hepsi rasulleri
yalanladılar, nihayet tehdidimi hak
ettiler.

Tarihsel süreçte hiçbir azgın-
lık karşılıksız kalmamıştır.
Bugün de böyle olacak, yüce

Allah’ın hükümlerini, sözel ya
da fiili olarak inkâr eden günü-
müz kâfirlerinin de uğrayacakla-
rı akıbet geçmiş kâfirlerin akıbe-
tinden farklı olmayacaktır. Bu,
Sünnetullahtır ve Sünnetullah,
kıyamete dek aynı şekilde vuku
bulacaktır.

15- Biz, ilk yaratmadan âciz mi
kaldık! Bilakis onlar, yeni bir yarat-
madan kuşku içindedirler.

Yaratan, yarattıklarında hiç-
bir kusur bulunmayan yüce
Allah (cc), insanı, ilk yarattığı
haliyle kıyamet günü de aynı
şekilde yaratacak ve dünyada
yapılanların hesabını soracaktır.

Kur’ani tüm gerçekler, inkâr-
cıların, inkâr ve küfürlerinden
vazgeçerek yüce Allah’a iman
etmelerini sağlamak ve kendile-
rini ebedi azaptan kurtarmaları-
nı sağlamak içindi. Ancak insan,
bir kere kalbi kapanmış ve kör
olursa onun artık inanması
mümkün olmaz.

Bölümün Özeti
Kur’an’a tabi olan kimseler,

şerefli insanlar olarak üstündür-
ler ve bunlar, vahdeti oluştur-
dukları için dünya hayatında
huzurlu ve mutludurlar.
Kur’an’dan yüzçevirenler ise,
sürekli bir anarşi ve kargaşa içe-
risinde olacaklar, huzursuz ve
mutsuz bir hayat süreceklerdir.

Yaratmanın, rızkın ve hük-
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mün yalnızca yüce Allah’a ait
olduğuna iman eden Müslü-
manlar, beşeri hiçbir güçten
korkmadan, ulûhiyet ve Rububi-
yetin yüce Allah’a ait olduğunu
duyurmalıdırlar. Üstünlük ve
şeref, yalnızca Kur’an’a tabi olan-
laradır; bu şerefle şereflenenler,
Kur’ani metottan hareketle
insanları yüce Allah’a iman
etmeye çağırmalıdırlar.

Yüce Allah (cc) geçmiş
kavimlerin helak ediliş örnekle-
rini kâfirler için verirken aynı
zamanda Müslümanların da,
Risalet önderleri ve Tevhid erleri
gibi müstekbir azgınlardan
korkmadan Hakkı ortaya koy-
malarını istemektedir. Çünkü
Risalet önderleri ve Tevhid erleri
Hakkı insanlara duyurdukları
için o kâfirlerin inkârı açığa çık-
mış ve helak edilmişlerdir.

Yüce Allah (cc) Kullarına
Yakındır

İnsanı yaratıp onun tüm
düşünce, söz ve davranışlarını
kontrol altında tutan yüce Allah
(cc), kullarına o denli yakındır ki,
kulları üzerinde başkalarının söz
sahibi olamayacağını açık bir
şekilde bildirmektedir. Ancak
bazı kimseler, yüce Allah’tan
başka ilahlar edinmekte ve onla-
ra itaat etmektedirler.

Yüce Allah’tan başka ilah
edinenler, kıyamet gününde ilah

edindikleri ile beraber Rab’leri-
nin huzuruna gidecekler, ancak
orada birbirlerini reddedecekler
ve hep beraber acı azabı hak ede-
ceklerdir.

İnsanların hayatı üzerine
hükmü ancak onları yaratıp rızık
veren yüce Allah (cc) koyabilir.
İnsanların istek ve arzularını,
yaratılış fıtratlarını, eğilim ve
beğenilerini bilmeyen kimsele-
rin, onlar üzerine hüküm koy-
maları mümkün değildir. İnsan-
ları yaratan yüce Allah (cc) onla-
rın her hallerini ve isteklerini en
iyi bilendir. Bu nedenle onlar
üzerine yalnızca O, hüküm
koyabilir, çünkü O kullarına çok
yakındır ve her hallerini bilendir.

16- Andolsun insanı biz yarat-
tık ve nefsinin ona ne vesvese verdi-
ğini biliriz, biz ona şah damarından
daha yakınız.

Ulûhiyet ve Rububiyet yal-
nızca kendisinde olan yüce Allah
(cc), insanlara şah damarların-
dan daha yakındır ve onların
içlerinden geçirdikleri her şeyi
en iyi bilendir. Bu nedenle kulla-
rı için en güzel hükmü yalnızca
yüce Allah koyabilir.

Kullarına çok yakın olan
yüce Allah (cc), onlar için en
güzel hükümleri indirmiş, onla-
rın dünya hayatında huzurlu ve
mutlu yaşamalarını, ahiret haya-
tında da en güzel ve büyük
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mükâfatlara ulaşmalarını ister.
Bunun için kulları, kendilerine
şah damarlarından daha yakın
olan yüce Allah’ın kalpleri arası-
na girdiğini bilmeli, O’nun
hükümlerine teslim olmalıdırlar.

“Ey iman edenler,  size hayat
verecek şeylere çağırdığı zaman
Allah’a ve Rasulü’ne icabet edin ve
bilin ki, şüphesiz Allah, kişi ile onun
kalbi arasına girer ve muhakkak siz,
O'nun huzuruna toplanacaksınız.”
(Enfal, 24)

Yüce Allah (cc), kullarına,
kendilerinden daha yakındır,
onların ne istediklerini ve neye
ihtiyaçları olduğunu en iyi bilen-
dir. Bu nedenle kul ile Allah ara-
sına başkasının girmesi, başkala-
rının, kullar üzerine hüküm
koyarak onların hayatlarını
düzenlemesi ya da kulları yüce
Allah’a yaklaştırmak için Allah
ile aralarına aracıların sokulması
mümkün değildir.

Aracı ile ulaşılan her şey ve
herkes eksik ve noksandır. Aracı,
ulaşılmak istenen kişiye, ulaş-
mak isteyen kişi ya da kişileri
tanıtır, özelliklerini ve meziyetle-
rini anlatır. Aracı ile ulaşma,
ancak ulaşılacak kişinin eksikli-
ğinden, karşısındaki kişi ya da
kişileri yeterince tanımamasın-
dan ve yetersiz bilgi sahibi olma-
sından kaynaklanmaktadır.

Aracı ile bir yere ya da kişiye

ulaşmak, insanlar için mümkün
olabilir, ancak yüce Allah için
böyle bir durum sözkonusu ola-
maz. Çünkü O, kullarına zaten
en yakın olan, onların her halle-
rini, her düşüncelerini bilen ve
onların dualarına karşılık veren-
dir.

“Ne zaman ki kullarım, beni
sana sorarsa, şüphesiz Ben yakınım,
bana dua ettiği zaman dua edenin
duasına icabet veririm. Öyleyse
onlar da bana icabet etsinler, bana
iman etsinler ki, doğru yolu bulsun-
lar.” (Bakara, 186)

“Rabb’iniz buyurdu ki: ‘Bana
dua edin, sizden kabul edeyim şüp-
hesiz, Bana kulluk etmekten büyük-
lenen kimseler, aşağılık olarak cehen-
neme gireceklerdir.” (Mü’min, 60)

Kullarına çok yakın olan,
onların her duasını işiten yüce
Allah (cc), öncelikle onların zatı-
na iman edip kulluk yapmalarını
istiyor. Doğru yolu bulmak, yüce
Allah’a yaklaşmak, O’nun rızası-
nı kazanmak ancak gerçekten
iman etmek ve O’nun gönderdi-
ği Tevhidi esaslar doğrultusun-
da yaşamakla mümkündür.
Yüce Allah (cc), kullarını her an
gözetlemektedir.

Kur’ani gerçeklerden haber-
siz kimseler, Rab’lerinin kendile-
rine bu kadar yakın olduğunu
bilmedikleri için O’na gereği gibi
iman etmezler, tüm düşünce, söz
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ve davranışları ile O’ndan uzak-
laşmaktadırlar. Bunun sonucun-
da günah işlemekte, şirke ve
küfre düşmekte pervasızca hare-
ket etmektedirler. Oysa onların
her söz ve davranışları Rab’leri
tarafından kayıt altına alınmak-
tadır.

17-18- Onun sağında ve solun-
da oturan iki kaydedici kaydettikleri
zaman; hiçbir söz söylemez ki kendi-
si yanında hazır gözetleyici bulun-
masın.

İman edenler, hayatta başı-
boş olmadıklarını, her söz ve
hareketlerinin kayıt altına alındı-
ğını, kıyamet günü bunlardan
sorgulanacaklarını bilirler. Bu
nedenle onlar, nerede bulunur-
larsa bulunsunlar, her zaman ve
her yerde ölçülü hareket ederler,
Rab’lerinin rızasına aykırı her-
hangi bir söz söylemez, herhangi
bir davranışta bulunamazlar.
Çünkü onlar, kendilerini gözet-
leyen ve söyleyip yaptıklarını
kaydeden meleklerin bulundu-
ğunu bilirler.

“Üzerinde gözetici olmayan
hiçbir nefis yoktur.” (Tarık, 4)

“Muhakkak ki Rabb’in, gözetle-
mektedir.” (Fecr, 14)

Sürekli gözetlendiğine, söz
ve davranışlarının kayıt altına
alındığına iman edenler, her
zaman kontrollü ve ölçülü konu-
şup hareket ederler. Onlar,

hayatta başıboş olmadıklarını,
görev ve sorumluluklarının
olduğunu bilirler.

“İnsan, muhakkak başıboş bıra-
kılacağını mı sanıyor!” (Kıyamet,
36)

Hesap vereceğinin bilincin-
de olanlar, hiçbir zaman ölçüsüz
hareket edemez, yakışıksız söz-
ler söylemezler. Ancak hesap
vereceğinin bilincinde olmayan,
yüce Allah’a ve meleklere gereği
gibi ya da hiç iman etmeyenler,
her türlü gayri meşru hareketler
yapar, istedikleri gibi konuşur-
lar. Onlar hiç ölmeyeceklerini,
yaptıklarının kendilerine sorul-
mayacağını zannederler.

19- Ölüm sarhoşluğu gerçekten
geldi; işte bu, senin ondan kaçtığın
şeydir.

Ölüm, dünyada yapılan her
şeyin bittiği, defterlerin dürül-
düğü ve asıl gidilecek yere
doğru yola çıkıldığı andır. Ölüm,
iman edenler için asıl sılaya
gitme zamanı ve kapısı iken;
müşrik, münafık, fasık ve kâfir-
ler için ölüm, en zorlu hedefe
gitme zamanı ve kapısıdır.
Onlar, o zamanın gelmesini iste-
mezler, o son kapıdan girmemek
için çırpınırlar. Ancak hiçbir
kaçış ve hiçbir çırpınış ölümü
geciktirmeyecek ve ölüm, takdir
edilen saatte gelecektir.

“Ellerinin önceden takdim
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ettiklerinden dolayı (ölümü) hiç
temenni etmezler, Allah zalimleri
bilir.” (Bakara, 95)

Dünya hayatını ebedi sanıp
nefislerinin peşinde koşturan,
yüce Allah’ın hükümlerine sırt
dönenler, yaptıklarının hesabını
verecekler korkusu ile ölümü
asla istemezler. Çünkü ölüm,
sürdürdükleri zevk ve sefalarına
son verecek ve onlar için acı ve
ıstırap dolu ebedi bir hayatı baş-
latacaktır.

“Kesinlikle köprücük kemikleri-
ne ulaştığı zaman: ‘Ve denir ki: ‘Kim
tedavi edecek?” (Kıyamet, 26-27)

Hiç kimse, ölümü engelle-
me, geciktirme ve durdurma
gücüne sahip değildir, olamaz
da. Her nefis, mutlaka ölümü
tadacak ve dünya hayatında
yaptıklarından hesap verecektir.

20-22- Sur’a üfürülmüştür; işte
bu, vadedilen gündür. Her nefis,
yanında bir sürücü ve şahitle gel-
miştir. ‘Andolsun sen bundan gaflet
içinde idin, senden perdeni Biz açtık;
artık gözün bugün keskindir.’

Kıyamet günü herkes, yaptı-
ğı iyi ve kötü amelleriyle birlikte
Rab’lerinin huzuruna gidecektir.
Kimisi, ilah edinip yüce Allah’a
eş koştuğu ilahı ile kimisi, yük-
lendiği günahları ile hesabının
görüleceği alana gelir.

“Her insanın amelini boynuna
bağladık, kıyamet günü ona açılmış

bulacağı bir kitap çıkarırız; oku kita-
bını, bu gün nefsin, üzerinde hesap
sorucu olarak sana yeter!” (İsra, 13-
14)

Dünyada samimi dost olan-
lar o gün birbirine hasım kesilir-
ler, birbirleri aleyhinde şahitlik
yaparlar. Onlar, o gün birbirleri-
ne yardım edemezler, herkes
yaptığı ile içinde ebedi kalmak
üzere azaba girecektir.

23-26- Yakını der ki: ‘İşte
yanımdaki hazır’ (Allah): ‘Atın
cehenneme her inatçı kâfiri! Hayra
engel olan, saldırgan, şüpheciyi; O
ki, Allah ile beraber başka ilahlar
edindi, o halde atın onu şiddetli bir
azaba.’

Cehenneme girmeye neden
olan günahlar sıralanıyor; bun-
lar, hayra engel olmak, zorbalık,
ilahi mesajdan kuşku duymak,
yüce Allah’tan başka ilah edin-
mektir. Zorbaların engel olduk-
ları hayır, hiç kuşkusuzdur ki
İslâm ve Tevhidi esaslardır.

Hayır: İslâm dini, iyi ve
güzel işlerin yapılması, iyilik
şeklinde tanımlanan hayır,
Kur'an’da ağırlıklı olarak İslâm
olarak geçmektedir. Yüce Allah
(cc), şöyle buyuruyor.

“Herkesin yöneldiği bir yönü
vardır, öyleyse hayırda yarışın; nere-
de olsanız, Allah sizi bir araya geti-
rir, kuşkusuz Allah, her şeye kadir-
dir.” (Bakara, 148)
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Burada belirtilen hayır, ayet-
teki ümmet ifadesi ve bu ayetten
sonra gelen ayetlerde Kıble’nin
Mescidi Haram’a dönülmesi ile
ilgili hükmün gelmesi nedeniyle
hayrın İslâm olduğu anlaşılmak-
tadır. Özellikle Al-i İmran,104 ve
110,  Maide, 48 ve Hac, 77. ayet-
lerinde hayrın iyiliği emredip
kötülükten sakındırılması şek-
linde verilmesi hayırdan maksa-
dın İslâm ve Tevhidi esasların
olduğu ortaya çıkmaktadır.

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği
emredip kötülükten men eden bir
topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa
erenlerdir.” (Al-i İmran, 104)

“Siz, insanlar için çıkarılmış en
hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği
emreder, kötülükten men edersiniz
ve Allah'a inanıyorsunuz…” (Al-i
İmran, 110)

Tarihi süreçte bütün zorba
güçler, insanların birbirlerine iyi-
lik etmesi şeklinde anlaşılan
hayrı değil, Tevhidi esasların
insanlara duyurulmasını engel-
lemişlerdir. Hem de Risalet
önderlerine ve Tevhid erlerine
en kaba ve zorba bir şekilde, en
ağır işkenceleri ve zulümleri
reva görerek saldırmışlar, onla-
rın hayrı insanlara anlatmalarına
engel olmuşlardır.

Zorbalık; Tevhidi esaslara ve
onu kabul eden Müslümanlara,
gerek fiili, gerekse sözlü olarak

yapılan her türlü saldırı, hakaret,
gerçekleri saklama, çarpıtma ve
engellemelerin hepsi bir zorba-
lıktır.

Kuşku duymak; yüce
Allah’ın gönderdiği hükümlerin
hayatı düzenlemesine inanma-
mak, yetersiz olduklarını düşün-
mek, ayetlerin işitilmesine rağ-
men eski düşüncelere devam
etmek kuşku duymaktır. Yüce
Allah (cc), iman edenleri uyara-
rak, ayetleri duyduklarında artık
kuşku duymamalarını istemek-
tedir.

“Eğer sen, sana indirdiğimiz
şeyden kuşku içinde olursan, o halde
senden önce Kitabı okuyanlara sor;
andolsun ki, sana Rabb’inden Hak
geldi, sakın şüpheye düşenlerden
olma!” (Yunus, 94)

“Hak, Rabb’inden gelendir,
öyleyse sakın kuşku duyanlardan
olma.” (Bakara, 147)

İman eden bir kimse, Rabb’i
tarafından kendisine gönderilen
Tevhidi esasların ve hayatı
düzenleyen hükümlerin en
üstün olduğunu kesinlikle bile-
cek ve bunlardan hiçbir şekilde
kuşku duymayacaktır.

Allah’tan başka ilahlar edin-
mek; yüce Allah’ın dışında önem
verilen, sözüne ve hükümlerine
teslim olunan, yüce Allah’ın
sıfatlarından birine ya da birka-
çına ortak edilen her kişi ve
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kurum,  yüce Allah’tan başka
ilah edinilmiştir.

O gün, şeytan başta olmak
üzere ilah edinilenler, kendileri-
ne tabi olanları reddedecek ve
kendilerini kurtarmaya çalışa-
caklardır. Ancak işledikleri
günahlar, onların peşlerini bırak-
mayacak, aleyhlerinde şahitlik
yapacak ve onları acı azaba
sürükleyecektir. O gün, dünyada
önder edindikleri, kendilerini
reddedecek ve zaten sapık
olduklarını söyleyeceklerdir.

27- Onun yakını dedi ki:
‘Rabb’imiz, ben onu azdırmadım,
lakin o uzak bir sapıklık içinde idi.’

“Aynı şeytan gibi; hani insana
‘İnkâr et’ dedi, nihayet inkâr edince
dedi ki: ‘Şüphesiz ben senden beri-
yim, gerçekten ben âlemlerin Rabb’i
Allah’tan korkarım.’ Bu yüzden iki-
sinin akıbetleri, ebedi olarak ateşte
kalmaları oldu; işte zalimlerin cezası
budur.” (Haşr, 16-17)

“Allah'tan başka ilahlar edindi-
ler ki, kendileri için üstünlük sağla-
sın. Kesinlikle bunların tapmalarını
inkâr edecekler ve onlara karşı hasım
olacaklardır.” (Meryem, 81-82)

Hesap günü yalvarmalar,
özür dilemeler, yeniden dünya-
ya dönme istekleri, kendilerini
kurtarmak için başkalarını suçla-
malar, suçlu aramalar hiçbir
fayda vermeyecektir. Yüce Allah
(cc), Kur’an’da ne buyurmuşsa

onu aynen uygulayacaktır.
Çünkü O, sözünden dönmez.

28-29- (Allah) buyurdu:
‘Huzurumda çekişmeyin, şüphesiz
ben sizi daha önce uyarmıştım.
Benim yanımda söz değiştirilmez ve
ben kullara zulmedici değilim.’

Yüce Allah (cc) kullarına yal-
nızca rahmet eder, zulmetmez;
onları sürekli uyararak kendile-
rine zulmetmemelerini ister.
Ancak insanlardan bazıları, ken-
dilerine Rab’leri tarafından yapı-
lan uyarıları duymazdan gelerek
kendi kendilerine zulmeder ve
kendi elleriyle kendilerini ateşe
atarlar.

Kıyamet günü, hesap kesin-
leştikten sonra cehenneme sevk
başlayacaktır; Kur’an’da tüm
müşrik, münafık, fasık, mürtet
ve kâfirler, cehenneme sürüle-
cekleri, dünya hayatında yaptık-
larının karşılığında kendilerine
vadedilen cezalarını çekecekleri
bildirilir.

30- O gün cehenneme deriz ki:
‘Doldun mu?’ ve der ki: ‘Daha fazla
var mı?’

Yüce Allah (cc), cehenneme
girenlerin giriş nedenlerini açık-
ladıktan sonra, cennete girenleri
anlatmakta ve onların hangi
nedenlerle cennete girmeyi hak
ettiklerini bildirmektedir. Cen-
net ya da cehennemi hak edişler,
tamamen insanların kendi elle-
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rindedir.
Yüce Allah (cc), insanlara

hükümlerini göndermiş, iman
edip etmeme, bu hükümler doğ-
rultusunda yaşayıp yaşamama
iradesini onların kendilerine
bırakmıştır.

Cehennem de cennet de
oldukça geniştir; insanlar yaptık-
larına karşılık ikisinden birine
gidecekler, orada ebediyen kala-
caklardır. Cennet ve cehennem
arasında kişi mübadelesi yapıl-
mayacağı gibi, ikisinden birine
giren kimse, çıkmamak üzere
orada kalacaktır.

Surede, cennet ve cehenne-
me girenler, giriş nedenleri, kar-
şılıklı olarak verilmektedir ki,
insanlar bu gerçekleri bilerek
hareket etsinler. İnsanları cehen-
neme sürükleyen nedenler, yüce
Allah’a şirk koşmak, rasulleri
yalanlamak, O’nun indirdikle-
rinden kuşku duymak, onları
önemsememek, verilen nimetle-
re nankörlük yapmak şeklinde
veriliyordu.

Cennete giren muttakilerin
özellikleri, yüce Allah’ı görme-
den iman etmeleri ve O’nu,  tek
ilah bilmeleri, her konu ve
durumda yalnızca O’na yönelip
O’ndan yardım istemeleri, O’na
huşu içerisinde saygı duymaları,
sürekli olarak O’nu tefekkür
etmeleri ve Kur’an’ı ahlak edin-

meleridir.
31-33- Cennet de muttakilere

yaklaştırılmıştır, uzak değildir. Bu,
size vadedilendir; daima Allah’a
yönelen, koruyan, görmediği Rah-
man’a saygılı olan, dönük bir kalp
getiren kimseye!

Daima Allah’a yönelmek;
hayatın her anında ve safhasın-
da, her konu ve durumda, her
sıkıntı ve mutlulukta yüce
Allah’a yönelmek, O’na şükret-
mek, sorunların çözümünü
O’nun indirdiği Kur’an’da bul-
mak, her işi, O’nun bildirdiği
şekilde çözümlemektir.

Daima Allah’a yönelen; yüce
Allah’tan başka bütün ilahları,
hüküm koyucu tağutları redde-
der, Kur’an dışında hiçbir kayna-
ğı yaşam tarzı ve sorunların
çözümünde kabul etmez,
Kur’an’ın uygulamasında Rasu-
lullah (as)’ın örnekliğini esas alır.

Allah’a yönelmek, sürekli
olmalı, yalnızca zora düşüldüğü
zaman olmamalıdır. Çünkü
böyle bir yönelme, müşriklere ait
samimiyetsiz bir özelliktir. Müş-
rikler, zor zamanlarında yüce
Allah’a yönelerek O’na yalvarır-
lar, ancak Rab’leri onları o sıkın-
tılarından kurtarınca yüzüstü
gerisin geriye kendi küfürlerine
dönerler.

“O'dur sizi karada ve denizde
gezdirir; hatta gemide olduğunuzda
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ve hoş bir rüzgâr onu, alıp götürdü-
ğünde onunla ferahlandıklarında
birden gemiye, şiddetli bir rüzgâr
gelip her yerden dalgalar geldiğinde
ve kendilerinin gerçekten kuşatıldık-
larını sandıklarında, dini, Allah'a
hâlis kılarak dua ederler: ‘Eğer bizi
bundan kurtarırsan, elbette şükre-
denlerden olacağız.’

Ne zaman onları kurtarırsa
hemen yeryüzünde haksız yere
azgınlık ederler. ‘Ey insanlar, şüphe-
siz azgınlığınız kendi aleyhinize,
dünya hayatın zevkidir, sonra dönü-
şünüz bizedir; yapmakta oldukları-
nızı size haber vereceğiz.” (Yunus,
22-23)

Görmediği Rahman’a saygılı
olmak, ancak iman edenler için
sözkonusudur. İman etmek, kal-
bin hiçbir sıkıntı duymadan iste-
yerek ve huzur duyarak yüce
Allah’a kayıtsız şartsız inanması,
O’nu sevmesidir. Görmeden
Rahman’a saygılı olan kimseler,
her konu ve durumda Rab’lerin-
den kendilerine gönderilen
hükümlere karşı hassasiyet gös-
termelidirler.

Görmediği Rahman’a saygılı
olmak, imani bir meseledir;
iman etmeyen kimseler yüce
Allah’a iman etmedikleri gibi
saygı da göstermezler. Onlar,
surenin başındaki açıklamada
da ifade edildiği üzere materya-
listtirler ve materyalistler, beş

duyu ile algılamadıkları bir şeye
inanmazlar. Zaten iman edenler-
le iman etmeyenler arasındaki
en önemli fark da buradadır.

Görmediği Rahman’a saygılı
olmak, iman edenlerin özellikle-
rindendir. Mü’minler, hem gör-
medikleri halde, görmüş gibi
Rab’lerine iman ederler, hem de
Rab’lerinin kendilerine bildirdi-
ği ilahi gerçekleri hiçbir kuşku
ve sıkıntı duymadan kabul eder-
ler.

“Onlar, gaybe iman ederler,
namazlarını kılarlar ve kendilerine
rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak
ederler. Onlar, sana indirilene, senden
önce indirilene ve onlar, ahirete kesin-
likle iman ederler.” (Bakara, 3-4)

“Sen ancak Zikre tabi olan ve
görmeden Rahman'a huşu duyanı
uyarabilirsin, işte onu, mağfiretle ve
değerli bir mükâfatla müjdele.”
(Yasin, 11)

Görmeden gaybe iman,
insan için sonsuz bir okyanusta
seyahat gibidir, yelkenlerini
açmış sonsuz bir huzurla dopdo-
lu bir halde sonu gelmeyen bir
mutluluğa gidiştir. Oysa maddi
olan her şey, tükenir, yok olur,
insanı dar bir alana sıkıştırır,
bunalıma sokar. İşte bu nedenle
yüce Allah (cc) müşriklerin
sürekli sıkıntılı ve bunalımlı
olduklarını bildiriyor.

“Allah, kimi hidayete iletmek
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isterse onun göğsünü İslâm için
açar, kimi de dalalette bırakmak ister-
se onun göğsünü, göğe çıkıyormuş
gibi daraltır ve sıkıntılı yapar. İşte
Allah, iman etmeyenlerin üstüne
böyle pislik çökertir.”(En’am, 125)

Materyalist müşrikler, görüp
duymadan, dokunup hissetme-
den iman etmek istemezler.
Ancak görüp duysalar da, doku-
nup hissetseler de yine iman
etmezler. Çünkü onların kalpleri
kararmış, kulaklarında ağırlıklar
bulunmakta ve gözleri perdelidir.

“Muhakkak ki, kâfirleri, uyar-
man ya da uyarmaman, onlar için
birdir; iman etmezler. Allah, onların
kalplerine ve kulaklarına mühür
vurmuş ve gözlerine de perde indir-
miştir; onlar için büyük bir azap
vardır.” (Bakara, 6-7)

“Sağırdırlar, dilsizdirler, kör-
dürler; bu yüzden onlar dönmezler.”
(Bakara, 18)

“Eğer, sana kitabı yazılı kâğıtta
indirseydik, onu elleriyle tutsalardı,
yine kâfirler; ‘Bu ancak apaçık bir
büyüdür’ derlerdi.” (En’am, 7)

Kâfirlerin inat ve zorbalığına
Mü’minler, hiçbir şart öne sür-
meden, Rab’lerinden gelen ger-
çekleri kabul etmişler ve onu
hayat prensibi olarak almışlar-
dır. Mü’minlerin bu iman ve tes-
limiyetleri, onları dünyada
üstün kılıp mutlu ve huzurlu
yaptığı gibi Rab’lerini razı etmiş

kimseler olarak, ahiret hayatında
da en güzel mükâfatları kazan-
malarına neden olmuştur.

34-35- Ona, selam ile girin; bu,
süreklilik günüdür; onlar için orada
diledikleri her şey vardır, katımızda
daha fazlası da vardır.

“Sabretmenize karşılık selam
size, bakın yurdun sonu ne güzel!”
(Rad, 24)

“Dediler ki: “Hamdolsun
Allah’a, O ki, bize verdiği sözünde
durdu ve bizi dilediğimiz yerinde
oturacağımız cennet yurduna varis
yaptı; çalışanların ücreti ne güzel-
dir!” (Zümer, 74)

Yüce Allah (cc), iman eden
kullarına verdiği nimetleri açık-
ladıktan sonra kendi acziyetleri-
ne bakmadan güçlü olduklarını
zannedip Rab’lerine isyan eden,
O’nun gönderdiği elçileri ve Tev-
hidi esasları yalanlayan inkârcı
müşrik ve kâfirleri, yeniden
uyarmakta, geçmiş atalarının
durumunu onlara örnek ver-
mektedir.

Surenin 12-14. Ayetlerinde
de elçilerini yalanlayan Nuh
kavmi, Ress halkı ve Semud’u,
Ad, Fir'avn ve Lut’un kardeşleri-
ni; Eyke halkı ve Tubba kavmini
örnek veren yüce Allah (cc),
onları azgınlıklarından dolayı
helak ettiğini bildirerek uyarmış-
tı.
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Merhameti sınırsız olan yüce
Allah (cc), inkârcı kâfirleri ve
hevalarını ilah edinen müşrikleri
bir kez daha uyarmakta ve ken-
dilerinden önce, kendilerini
güçlü zanneden nice kavimleri,
azgınlıklarından dolayı helak
ettiğini bildirerek ibret almaları-
nı istemektedir.

36- Onlardan önce nice kuşak-
ları helâk ettik ki onlar, bunlardan
daha şiddetli yakalıyorlardı; nasıl,
beldelerden kaçabildiler mi,
(Allah’tan) kaçacak yer mi var!

37- Şüphesiz bunda, kalbi olan
yahut kulak veren ve ona şahit olan
kimse için bir öğüt vardır.

Tarih, azgınlıklarında sınır
tanımayan kavimlerin, nasıl
helak edildiklerinin ibretleriyle
doludur. Sonradan gelen inkâr-
cılar, kendilerinden önce geçen-
lerin akıbetlerinden ibret alıp
Rab’lerine iman edeceklerine,
azgınlıklarına sınır tanımadan
devam etmişlerdir. Oysa tarihi
süreçteki öncüleri kendilerinden
daha güçlü ve daha azgın olduk-
ları halde Rab’leri onları helak
etmiştir.

“Bütün ayetlerimizi yalanladı-
lar, Biz de onları, üstün ve güçlü bir
yakalayışla yakaladık. Sizin kâfirle-
riniz, ötekilerinizden hayırlı/güçlü
mü, yoksa kitaplarda sizin için bir
beraat mı var! Yoksa biz, korunan
bir topluluğuz mu diyorlar! Yakın-

da o topluluk hezimete uğrayacak ve
geriye dönüp kaçacaklardır.”
(Kamer, 43-45)

Günümüzde yüce Allah’ın
indirdiği Tevhidi esasları tanı-
mayan, İslâmi değerlere ve Müs-
lümanlara savaş açan zorbalar,
tarihteki öncülerinden daha
güçlü değildirler. Onlar, güçlü
olsalar bile en güçlü olan yüce
Allah (cc) karşısında bir hiç
mesabesindedirler.

Günümüz kâfirleri de, tarih-
teki azgınların uğradıkları akıbe-
te uğrayacak, acı bir azapla dün-
yada helak olup gidecekler, ahi-
rette de alçaltılmış bir şekilde
içinde ebediyen kalmak üzere
cehenneme sürüleceklerdir.
Yeter ki, Tevhid erleri, Tevhidi
esasları korkmadan her dönem-
de açıkça ortaya koyup insanlara
duyursunlar.

Yüce Allah (cc), hiçbir şeye
sahip olmayan azgınlara, kâinatı
nasıl yarattığını anlatarak kendi
gücünü göstermektedir. Gökleri,
yeri ve ikisi arasında bulunanla-
rı, hiçbir yorgunluk hissetmeden
yaratan yüce Allah (cc), âlemle-
rin üstünde tek güç ve kuvvet
sahibidir.

38- Andolsun, biz gökleri, yeri
ve ikisi arasında bulunanları altı
günde yarattık ve bize hiçbir yor-
gunluk dokunmadı.

Koca ve muazzam güzellik-
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teki kâinatın altı günde yaratıl-
ması ancak çok büyük bir gücün
ve şaheser bir sanatın ifadesidir.
İnkârcılar ve müşrikler, kendi
zavallılıklarına bakmadan, âlem-
lerin Rabb’ine isyan etmekte ve
O’nun gönderdiği ilahi mesajı ve
bu mesajı getiren elçileri yalanla-
maktadırlar.

Küfür ve şirk cephesinin
bütün azgınlıklarına, tuğyan ve
isyanlarına aldırış etmeden Tev-
hidi mücadelenin sürdürülmesi
gerekir. Yüce Allah (cc), her
çağda yaşayan Tevhid erlerine
seslenerek, kâfirlerden korkma-
maları, önceki zorba kâfirleri
nasıl helak ettiyse Tevhid erleri-
nin yaşadıkları dönemlerdeki
despot kâfirleri de helak edece-
ğini bildirerek onlara güven ver-
mektedir.

Tevhidi mücadele, elbette
kolay yapılabilecek bir mücadele
değildir; küfür ve şirk cephesi-
nin tüm karalama ve iftiralarına,
baskı ve zulümlerine aldırış edil-
meden, can ve malların ortaya
konularak sürdürülebilecek
zorlu bir mücadeledir. Bu neden-
le yüce Allah (cc), Müslüman
davetçileri, sürekli bir şekilde
sabretmeye davet etmektedir.

39- O halde onların dedikleri
şeylere sabret ve Rabb’ini, güneş
doğmadan önce ve batmadan önce
hamd ile tesbih et!

40- Gecenin bir kısmında ve
secde ardından O'nu tesbih et.

Müslüman davetçiler, içeri-
sinde yaşadıkları şirk ve küfür
toplumlarının hakaret ve kına-
malarına, tepki ve yalanlamaları-
na, baskı ve zulümlerine aldırış
etmeden Tevhidi esasları ortaya
koymalı, insanları yalnızca yüce
Allah’ın ulûhiyet ve Rububiyeti-
ne davet etmelidirler.

Tevhidi esaslara davetin
ortaya konulmasında, hiçbir
şekilde ve şartta, beşeri sistemle-
rin küfür ve şirk yasalarından
yararlanmamalı, tağuti sistemin
izni ile kurulmuş vakıf ve dernek
gibi şirk ve küfür yuvalarından
yararlanmaya çalışılmamalıdır.
Çünkü böyle bir hareket, hem
Sünnetullah’a aykırı, hem de
önceki rasullere ve Tevhid erleri-
ne apaçık bir şekilde ihanettir.

Müslümanlar, yalnızca yüce
Allah’ın belirlediği ve rasullerin
hayatından örnekler verdiği Tev-
hidi mücadeleyi ortaya koymalı
ve yalnızca Rab’lerine tevekkül
ederek, O’nun bildirdiği esaslar-
dan hareket etmelidirler. (Dave-
tin ortaya konulması konusunda
Alak, Kalem ve Müzzemmil
surelerinde açıklamalar yapıl-
mıştır.)

“Gecenin bir kısmında ve secde
ardından O'nu tesbih et.” (Bu
konu ile ilgili Müzzemmil sure-
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sinde geniş bir şekilde açıklama
yapılmıştır.)

Dünyada yapılan her çalış-
ma, her hareket ve kulluk yalnız-
ca Zatına iman edilen yüce
Allah’ın rızası gözetilerek ve ahi-
ret bilinci ile yapılmalıdır.
Çünkü o gün, yapılan her şey
ortaya konulacak ve insanlar
yaptıklarına ve derecelerine göre
karşılık alacaklardır.

41-44- Ve dinle, bir münadinin,
yakın bir yerden çağıracağı gün, O
gün çığlığı gerçek olarak duyarlar,
işte bu, çıkış günüdür. Elbette Biz,
hayat veren ve öldüren Biziz; dönüş
de bizedir. O gün yer onlara yarılır,
hızla çıkarlar; işte bu, toplamadır;
bize göre kolaydır.

Çağırıcının çağıracağı günde
Rab’lerinin rızasını ve hoşnutlu-
ğunu kazanmak isteyenler, Tev-
hidi esaslara çağrıyı ve İslâmi
daveti, tıpkı önceki Risalet
önderleri ve Tevhid erleri gibi,
yalnızca vahyin belirlediği ölçü-
lere göre Kur’an’dan hareket

ederek yapmalıdırlar.
45- Biz onların ne dedikleri şey-

leri biliyoruz, sen onların üzerine
bir zorlayıcı değilsin, öyleyse tehdi-
dimden korkan kimselere Kur’an ile
öğüt ver.

Kâfir ve müşriklerin bütün
zorlamalarına ya da tavizlerine
aldırış edilmeden, Tevhidi esas-
lar ortaya konulmalı, küfrün
yasalarından yararlanma yoluna
gidilmemelidir. Çünkü böyle bir
durum, Kur’ani esaslara aykırı
olduğu gibi Risâlet tarihindeki
Tevhidi mücadeleye, Risalet
önderlerinin, Tevhid erlerinin
davet metotlarına da aykırı hare-
ket etmek, onlara ihanet etmek-
tir. Bu nedenle kâfirlerden kork-
madan onlara karşı Tevhidi
mücadele, Kur’an’la büyük bir
cihat şeklinde yapılmalıdır.

“Öyleyse kâfirlere itaat etme ve
onlarla cihad et, bununla (Kur'an)
büyük bir cihad yap.” (Furkan, 52)

Kaf
Sûresi 
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Şiir Köşesi

İmran'ın eşi gibi Hakka teslim olmalı,
Hak yolunda eşinin arkasında durmalı,
Eşi ile beraber Tevhidi savunmalı.
Doğacak evladını Allah'a adamalı,

Fir'avn'ın eşi gibi Rabb'ine yönelmeli,
Zalimden çekinmeden Hakka iman etmeli,
Gönlü imanla dolu Rabb'ini zikretmeli,
Allah'a yalvararak cenneti istemeli.

Hz. Aişe'yi, örnek olarak alsın,
Konuştuğu her sözde ilim ve irfan aksın,
İnsanlara Tevhidi gerçekleri anlatsın,
Gerekirse Hak için cihad yoluna çıksın.

Hz. Aişe'nin günümüz temsilcisi,
Hak yolunun yolcusu, Hakikatin bekçisi,
Nezaketin timsali, incelik numunesi,
Olmalıdır her kadın bir onur abidesi.

Bir kadın olmalı ki, Fatıma gibi olsun,
Rabb'ine iman etsin kalbi imanla dolsun,
Huzur ve mutluluğu kendi evinde bulsun,
Çocuklarına anne eşine sırdaş olsun.

Hz. Fatma gibi kadın olabilmeli,
Rabb'ine teslim olup Hak yolunda gitmeli,
Dünyevî kaygılarla hareket etmemeli,
Eşine huzur, güven ve mutluluk vermeli.

Dedikodudan kaçsın, en güzeli söylesin,
Hiçbir gerekçe ile yalan şeyler demesin,
Hz. Meryem gibi Rabb'ine iman etsin,
Her sıkıntı anında yalnız O'na yönelsin.

Öyle kadınlar var ki, nezaketten nasipsiz,
İnsanlıktan bihaber, duygusuz ve sevgisiz,
Ona karşı beslenen her saygıya ilgisiz,
Güzelliklerden mahrum, duyarsız, ruhsuz, hissiz.

Vicdansız birçok kadın, kocasını öldürür,
Öyleleri de var ki, Rasul'e kök söktürür,
Hz. Eyyüb gibi binlerce "Ah" döktürür,
Nefsine tabi olur, nefsi Hak’tan döndürür,

Elindeki nimetin kıymetini bilmeyen,
Hz. Nuh eşiyken ona iman etmeyen,
Rabb'inin bildirdiği Hakikati görmeyen,
İşte bu kadınlardır, cehennemi isteyen.

Mısır'da sultan olsa ihanetten çekinmez,
Şeytana aldanınca vezir eşiyim demez,
Bulunduğu konumun hiç değerini bilmez,
Arzusuna kapılır hiçbir öğüt dinlemez.

Hz. Lut'un eşi, bir Nebi'nin eşiydi,
O da bir kadın idi, imansız bir dişiydi,
Sapıklara muhbirlik yapmak onun işiydi,
Ailesi içinde helak olan kişiydi.

Şimdiki kadınlarda ne Asiye Meryem var,
Ne Aişe Fatıma, gibi sevgi erdem var,
Arzularına uymuş, Haktan gayri söylem var,
Sevgi saygıdan yoksun hayat bu dem diyen var.

Acınacak haldedir günümüz kadınları, 
Harap olmuş durumda evlilik yuvaları,
Dünyayı mamur etmek onların amaçları,
Varları ve yokları yalnız bu dünyaları.

Benim Sâdık Sırdaşım



BİR MÜSLÜMANIN BİR MÜSLÜMANIN 
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Kendi özgür irademle “işittim itaat ettim” diyerek kabul ettiğim (5/7),
bu esasların gereklerini yerine getireceğime (23/8). Bu nedenle öncelik-
le Kur’ani esaslar doğrultusunda mü’minlerle bütünleşeceğime (3/103),
bütünleşip cemaat olduğum mü’minleri veli ve sırdaş edineceğime
(9/16), beraber olduğum mü’min kardeşlerimi kendi öz nefsime tercih
edip (59/9) o kardeşlerimi canımdan çok seveceğime (33/6), mü’minlerle
olan birlikteliği zedeleyecek hareketlerden kaçınarak emrolunduğum
gibi dosdoğru hareket edeceğime (11/112), mensup olduğum dinimin
yücelmesi için Allah yolunda zaruri ihtiyaçlarımdan arta kalan tüm
malımı vereceğime (2/219), Allah (cc) için cihad etmeyi babamdan,
anamdan, çocuklarımdan, eşimden, hısımlarımdan, kazandığım mallar-
dan, evim ve barkımdan değer verdiğim dünyevi her şeyden üstün tuta-
cağıma (9/24), malımı ve canımı Allah (cc) için vereceğime (9/111),
Kur’an ve Sünnet ölçüsünde olduğu sürece, verilecek her görevi ve emri
seve seve yerine getireceğime (4/59); bu konuda en ufak bir sıkıntı duy-
mayacağıma (4/65); Kur’an’a sımsıkı sarılarak (7/170) elimden
geldiğince davet görevimi yapacağıma (5/67), küfre karşı yalnız
Kur’an’la cihad edeceğime (25/52), yaşadığım toprak üzerinde dave-
timin önü kapanıp hayati tehlike sözkonusu olduğunda ya da şartlar
gerektiğinde, hiçbir sıkıntı duymadan Allah (cc) için hicret edeceğime
(8/72-75), Allah’ın hükmünü, özelde yaşadığım topraklar üzerinde,
genelde tüm dünyada egemen kılmak için, yani yeryüzünde fitne
kalmayıp din yalnız Allah’ın oluncaya kadar çalışacağıma (8/39); bu
uğurda başıma geleceklere sabrederek direneceğime, daima cihada hazır-
lıklı ve uyanık bulunup Allah’tan ittika edeceğime (3/200), kâfir zor-
balara taviz vermeden (68/9) safımı netleştirerek kâfirlere karşı, onlar
Allah’ın hükmüne dönünceye kadar buğz ve düşmanlık besleyeceğime
(60/4), İslâm’ın insanlara duyurulması için gece gündüz demeden, gizli
açık olarak çalışacağıma(71/5,9); tamamen gönülden kabul edip biat
ettiğim bu ilkeleri, Allah’a ve mü’minlere söz verdiğimin bilincinde
olarak, ölünceye kadar sürdüreceğime (48/10) ve “Rabb’imiz, bizi
doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rah-
met ver, şüphesiz sen bağışlayansın” deyip (3/8) Allah’tan yardım
dileyeceğime Allah’ı ve mü’minleri şahit tutarak söz veriyorum.








