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Haddinizi bilin, insan olun

Ey bel’amlar, evli kadın ve erkekler

Haddi aşmak
Her işin, her oluşumun 

ne olduğunu belirleyen bir 
sınırı, o oluşumun hayatiyetini 
sürdüreceği bir kuralı olduğu gibi, 
insan olarak yaratılan varlığın da 
bir yaratılış amacı, bu amacı nasıl 
sürdüreceği ile ilgili tabi olduğu 
kuralları vardır. İnsan yaratılış 
amacını, kendisi için Rabb’i 
tarafından belirlenen kurallara 
uygun bir şekilde yerine getirdiği 
sürece hem dünya hayatında, hem 
de ahiret hayatında huzurlu ve 
mutlu olacak, kurtuluşa erecektir.

“Tevbe edenler, ibadet edenler, 
hamd edenler, oruç tutanlar, 
rükû edenler, secde edenler, iyiliği 
emredenler ve kötülükten men 
edenler ve Allah’ın sınırlarını 
koruyan o Mü’minleri müjdele.” 
(Tevbe, 112)

“Allah’ın hududu budur; kim 
Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederse 
onu, altlarından ırmaklar akan 
cennetlere koyar, orada sürekli 

kalacaklardır; işte bu, büyük 
başarıdır.” (Nisa, 13)

Yüce Allah (cc), insanların, 
düşünce, söz ve davranışları 
ile yaşadıkları hayatın her 
alanında tabi olacakları kuralları 
koymuş, yapılıp yapılmayacak 
şeylerin sınırını belirlemiş, 
buna uyulmasını, bu sınırların 
aşılmamasını istemiştir.

“…Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır, o 
halde onlara yaklaşmayın. İnsanlar 
için ayetlerini Allah işte böyle 
açıklıyor, umulur ki, korunurlar.” 
(Bakara, 187)

Koyduğu sınırları aşanları 
uyaran yüce Allah (cc), onların 
zalimler olduklarını bildiriyor.

“…Bunlar, Allah’ın sınırıdır, 
sakın onları aşmayın, kim 
Allah’ın sınırını aşarsa, işte onlar 
zalimlerdir.” (Bakara, 229)

Yüce Allah’ın, insanların 
uymaları, hayatlarını ona göre 
düzenlemeleri için koyduğu 
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hükümlere uymayarak haddi 
aşanlar, Rab’lerine isyan etmiş, 
kendilerine zulmetmiş zalimler 
olarak cehenneme sürüleceklerdir.

“Ve kim, Allah’a ve Rasulü’ne 
isyan eder ve O’nun hududunu 
aşarsa onu ateşe sokar, orada 
sürekli kalacaktır ve ona küçük 
düşürücü bir azap vardır.” 
(Nisa, 14)

Yüce Allah’a isyan etme, haddi 
aşma iili, İblis’in, Rabb’inin emrine 
uymayarak Âdem için secde 
etmemesi ile başlamıştır. İblis, 
insanı da saptırıp haddi aşmasını 
sağlayacağına yemin etmiş, 
bazı kimseleri kendi tuzağına 
düşürerek Rabb’inin koyduğu 
haddi aşarak isyan etmiştir. Şu 
bir gerçektir ki, akıllı bir kimse, 
Rabb’inin koyduğu haddi aşarak 
kendisine zulmetmez.

İman etmiş onurlu insan, 
Rabb’ine isyan etmez

İnsan olmak, kişi için hayatta 
en onurlu sıfat, en değerli 
hazinedir; çünkü insanı Rabb’ine 
iman ettiren, onu yücelten, 
ona saygınlık kazandıran bu 
sıfattır. Yüce Allah (cc), Zatına 
kulluk yapsın diye insana kendi 
ruhundan ü leyerek onu en güzel 
şekilde yaratmıştır.

“Bir zaman Rabb’in meleklere 
demişti ki: ‘Şüphesiz Ben, 

çamurdan bir insan yaratacağım, 
ne zaman düzenleyip ona 
ruhumdan ü lediğimde onun 
için hemen secdeye kapanın.” 
(Sad, 71-72)

İnsan, Rabb’ine kulluk yapmak 
için yaratıldığından Rabb’ine 
layık olacak şekilde iziksel ve 
ruhsal olarak en güzel biçimde 
yaratılmıştır. İnsan, yaratıldığı 
amaca uygun yaşadığı sürece bu 
en güzel vasfını koruyacak. Bu 
amacın dışına çıktığı zaman ise 
esfele Sa ilin denilen en aşağı 
derekeye düşecektir.

“Gerçekten insanı en güzel 
biçimde yarattık, sonra onu 
aşağıların aşağısına geri çevirdik.” 
(Tin, 4-5)

İnsanı aşağılık bir duruma 
düşmekten kurtaran Rabb’ine olan 
iman ve teslimiyetidir, bu iman 
ve teslimiyeti göstermeyenler, 
gerisin geriye çamur hallerine 
yani esfele Sa ilin durumuna 
düşeceklerdir. Çünkü onlar, 
Rab’lerinin kendilerine ü lediği 
ruhunu, onlara bahşettiği en güzel 
sıfatlarını terk etmişler, yalnızca 
çamur hallerini bırakmışlardır. 
Oysa Rab’lerine iman edenler, 
hem kendilerine lütfedilen 
güzel sıfatları muhafaza edip 
geliştirmişler, hem de Rab’lerinin 
kendilerine vereceği mükâfatlara 
ulaşmışlardır.
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“Ancak iman eden ve salih 
ameller yapanlar, işte onlar için 
kesintisiz bir mükâfat vardır.” 
(Tin, 6)

Bu nedenle Müslümanlar için 
hayat ve bu hayat içerisindeki 
öncelikleri yalnızca yüce Allah’ı 
razı etmektir; onlar, dünyevi 
bütün değerlerini buna göre 
değerlendirirler. Tarihsel süreçte 
Müslümanlar, Rab’lerini razı 
etmek adına kendi canları da 
dahil dünyevi tüm değerlerini 
vermekten çekinmemiş, Allah 
uğrunda, O’nun dini için sahip 
oldukları her şeyi gerektiğinde 
feda etmişlerdir. Bu durum, 
bugünkü Müslümanlar için de 
aynen geçerlidir.

“İnsanlardan öyle kimseler var 
ki, canını Allah’ın rızasını talep 
ederek satar, Allah da kullara çok 
şe katlidir.” (Bakara, 207)

“Onlar, Rab’lerinin yüzünü arzu 
ederek sabrederler, namazlarını 
kılarlar, rızıklandırdığımız 
şeylerden gizli ve açık infak ederler, 
kötülüğü güzellikle savarlar. İşte 
onlar, dünya akıbetleri onlarındır.” 
(Rad, 22)

Haddi aşanlar, yüce Allah’ı 
inkâr etmişlerdir

Hevalarını ilah edinmiş, 
dünya hayatından başka bir 
şey düşünmeyen kimselerin, 
Müslümanların Allah için 
yaptıklarını anlamaları elbette 

mümkün değildir. Onlar, sözel 
olarak açıkça  söylemeseler 
de yaşadıkları hayatta yapıp 
ettikleri ile ne varsa bu dünya 
hayatımızdan ibarettir mantığına 
sahip kimselerdir.

“Gerçekten güzel olan 
yalnız dünya hayatımızdır; 
ölürüz ve yaşarız, biz yeniden 
diriltilmeyeceğiz.” (Mü’minun, 37)

“Ve dediler ki: ‘O ancak 
dünya hayatımızdır; biz, 
diriltilmeyeceğiz.” (En’am, 29)

Dünya hayatını gaye edinip 
onu en iyi şekilde yaşamaya 
çalışanlar, bu uğurda bütün 
değerlerini ortaya koydukları gibi 
bunun için kişilik ve onurlarından 
da vazgeçebilmektedirler. Böyle 
kimseler, Tevhidi anlamda 
Rab’lerine iman etmedikleri her 
değeri hiç çekinmeden istismar 
etmekte ve sül i emelleri için 
kullanarak haddi aşmaktadırlar.

Dünya hayatını gaye, 
hevalarını ilah edinenler, 
İslâmi esasları kullanmaktan 
çekinmeyerek kimi zaman 
hiçbir ahlaki değer taşımadan 
insanların maddi, manevi 
değerlerini, Müslümanların 
tertemiz duygularını istismar 
edebilmektedirler. İnsani 
değerlerinden sıyrılmış 
haddi aşmış bu kimseler, sül i 
emelleri uğruna kişiliksiz 
tavırlar kullanarak insanları ve 
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Müslümanları aldatmaktadırlar.
Yüce Allah (cc), dünya hayatını 

gaye edinenlerle ahiret hayatını 
arzu edenlerin durumlarını şöyle 
açıklamaktadır.

“Kim, dünya hayatını istiyor 
ise orada, istediğimiz şeyi ona 
çabuklaştırırız, sonra onu 
cehenneme koyarız, yerilmiş, 
kovulmuş olarak ona atılır ve kim 
de ahireti ister ve o, Mü’min olarak 
çaba gösterir, onun için çalışırsa, 
işte onların çalışmalarının karşılığı 
verilir. Onlara da, bunlara da 
Rabb’inin ihsanından genişletiriz; 
Rabb’inin ihsanı yasaklanmış 
değildir.” (İsra, 18-19)

Yüce Allah (cc), herkese 
çalışmasının karşılığını dünya 
ve ahirette verecek, dünya 
hayatını gaye edinip onun için 
çalışanları cehenneme sürerken 
Müslümanları, Rab’lerine iman 
etmiş Mü’minler olarak O’nun 
belirlediği esaslara teslim olmuş, 
hayatlarını ona göre düzenlemiş 
kimseler olarak  kendilerine 
vadettiği mükâfatları ve 
güzellikleri lütfedecektir.

Dünya hayatını gaye edinmiş, 
bunun için İslâmi değerleri, 
Müslümanları ve insanların 
duygularını istismar etmekten 
çekinmeyen insanlıktan yoksun 
kimseler, haddi aşarak, azgınlığı 
yol edinmişlerdir. Bu istismarcı 
kimselerin başında, insanları 

Allah yolundan alıkoymak için 
Tevhidi esasları gizleyen bel’amlar 
ile dünyevi kimi amaçlarına 
ulaşmak için Müslüman bir 
görüntü sergileyip Müslüman 
kadın ve erkekleri aldatıp evlenen 
kimseler gelmektedir.

Bel’amlar
Bel’amlar, başta yüce Allah’a 

iman olmak üzere, hemen her 
konuda yüce Allah’a muhalefet 
edip O’nun indirdiği Kur’an’a 
aykırı hareket ederek haddi 
aşmaktadırlar. Bel’amların, haddi 
aşmalarının en başında gelen 
isyanları, hiç kuşkusuzdur ki, yüce 
Allah’ın Zatına iman etmeleri için 
reddedilmesini istediği tağutu 
tasdik edip itaat etmeleridir.

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

“Dinde zorlama yoktur, 
doğruluk, sapıklıktan elbette 
seçilip belli olmuştur; kim tağutu 
inkâr eder ve Allah’a iman ederse, 
muhakkak ki o, kopmayan, sağlam 
bir kulpa yapışmıştır. Allah 
işitendir, bilendir.” (Bakara, 256)

Bel’amlar, dünyevi küçük 
bir çıkar uğruna hiçbir ahlakî 
değer taşımadan, gereğince 
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iman etmedikleri yüce Allah’tan 
korkmadan Hakkı batılla 
bulayarak Tevhidi esasları 
gizlemekte, insanların Rab’lerine 
yönelip gereği gibi iman etmelerini 
engelleyerek haddi aşmaktadırlar. 
Bel’amlar, insanlık vası larını 
yitirdiklerinden yüce Allah (cc) 
onları, salyalarını akıtıp soluyan 
köpeklere benzetmektedir.

“Onlara, kendisine ayetlerimizi 
verdiğimiz fakat onlardan çıkıp 
ayrılan, bu yüzden şeytana tabi olup 
böylece azgınlardan olan kişinin 
haberini oku! Eğer dileseydik 
elbette onu, onlarla yükseltirdik, 
fakat o, yere saplandı ve hevesinin 
peşine düştü, onun durumu, tıpkı 
şu köpeğin durumuna benzer ki, 
üstüne varsan da dilini sarkıtıp 
solur, onu bıraksan da dilini 
sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi 
yalanlayan toplumun durumu 
budur, bu kıssayı anlat, belki 
düşünürler.” (A’raf, 175-176)

Yüce Allah (cc), öğrendikleri 
ayetlere iman edip teslim 
olmak, onlar vasıtasıyla yücelip 
Rab’lerine kulluk yapmak yerine, 
bu ayetleri ve sahip oldukları 
bilgilerini, hevalarına uyarak 
kendi arzuları için kullananların 
alçaldıklarını, insanlara bir ibret 
olarak anlatmaktadır.

Bel’amlar, hemen bütün söz 
ve davranışları ile haddi aşarak 
vahye aykırı hareket etmekte, hiç 

Allah’tan korkmadan, yalan yanlış 
rivayetler, Rasulullah (as) adına 
uydurulmuş yalanlarla insanları 
kandırmaktadırlar. onlara, lanet 
etmekte ve onların, Hidayet 
karşılığında sapıklığı, mağ iret 
karşılığında azabı satın aldıklarını 
bildirmektedir.

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

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

Dünyevi küçük ve geçici bir 
çıkar için her türlü yalanı, istismarı, 
hiçbir ahlaki değer taşımadan 
yapmaktan çekinmeyen bel’amlar, 
Rab’lerine kulluk yapmak için 
en güzel biçimde yaratıldıkları 
insan olma vası larını kaybetmiş 
kimselerdir. Onların, Rab’lerine 
iman etmeleri için öncelikle insan 
olma vası larını kazanmaları 
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gerekir. Bu nedenle bel’amlara 
tavsiyemiz, haddi aşmamaları ve 
öncelikle insan olmalarıdır.

Bel’amların, insani vası larını 
kuşanmadan Rab’lerine iman 
etmeleri hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Çünkü yüce Allah (cc) 
Zatına kulluk yapmaları için 
insanları en güzel biçimde 
yaratmıştır, yapıp ettikleri ile 
esfele Sa iline dönderilenlerin, 
şere li bir unvan olan yüce Allah’a 
iman ve kulluk yapmaları elbette 
imkânsızdır.

Evli kadın ve erkeklerin 
haddi aşmaları

Evlilikle ilgili olarak Kur’ani 
Mücahede dergimizin 51. 
sayısında Evlilik hayatına, kişinin 
taşıdığı değer yargıları yön verir 
başlıklı yazımızda insanların 
evliliği hangi düşüncelerle 
oluşturduklarını yazmış, bunları 
şu şekilde isimlendirmiştir.

- İslâmi duyarlılıkla,
- Sevgi, aşk tutkusuyla,
- Maddi refah düşüncesiyle,
- Yalnızlıktan kurtulma isteğiyle,
- İdeolojik birliktelik duygusuyla,
Kapitalist zihniyetin insanların 

zihinlerini işgal etmesi ile özellikle 
halkında Müslümanların da 
bulunduğu ülkelerde yaşayanlar, 
bu işgalin tesiri altında kalarak 
Rab’lerinin rızasını unutarak 
dünya hayatını öncelemeye 

kalkıştılar. Bunun üzerine imani 
yönden zayıf, Rab’lerini yeterince 
tanımamış kimseler, dünya 
hayatını ve maddeyi önceleyince 
aile hayatlarında sıkıntılar 
başlamış, giderek yuvaların 
yıkılmasına neden olmuştur.

Yukarıdaki başlıklardan 
Maddi refah düşüncesiyle ve 
Yalnızlıktan kurtulma isteğiyle 
oluşturulan ancak işleri bittiğinde 
sona erdirilen evlilikler, genelde 
kişiliği oluşmamış, maddeyi 
öncelemiş, çıkarcı, ikiyüzlülerin 
başvurdukları onursuzca bir 
davranıştır. Bunlar, Kur’an’da 
belirtildiği üzere İman edenlere 
rastladıklarında inanmış 
görünür, dünya hayatını gaye 
edinen şeytanlarıyla başbaşa 
kaldıklarında söz ve tavırları ile 
iman edenleri alaya alanlar gibidir.

“İnsanlardan kimi, ‘Allah’a ve 
ahiret gününe iman ettik’ derler, 
onlar, Mü’minlerden değildir. 
Allah’ı ve iman edenleri aldatmağa 
çalışırlar, kendilerinden başkasını 
aldatmazlar, şuurunda değiller.” 
(Bakara, 8-9)

“İman edenlerle karşılaştıkları 
zaman; ‘İman ettik’ derler, 
fakat şeytanlarıyla başbaşa 
kaldıklarında; ‘Şüphesiz biz 
sizinle beraberiz, biz sadece alay 
edicileriz’ derler. Allah, onlarla 
alay eder ve onlara süre verir, 
tuğyanları içerisinde dolaşır 
dururlar.” (Bakara, 14-15)
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Haddi aşan, haddini bilmez 
kimselerden bazıları da Müslüman 
erkek ve kadınlarla evlenen kadın 
ve erkeklerdir. Bunlar, Müslüman 
bir erkek ya da kadınla evleninceye 
kadar her türlü duygu sömürüsü 
içerisine girip münafıkça 
tavırlar sergileyerek Müslüman 
şahsiyetlerin değerlerini, 
samimiyetlerini istismar ederek 
onlardan görünürler. Ancak 
evlilik bağını oluşturduktan sonra 
her vesile ile ikide bir evliliği 
sona erdireceklerini söyleyip 
Müslüman şahsiyetler üzerinde 
sürekli bir baskı oluşturmaya 
çalışırlar.

Kur’ani ve yaşamsal hayatta 
geçerli bir nedenleri bulunmadığı 
halde amaçlarına ulaşmanın 
verdiği aşağılık bir düşünce 
ile sudan sebepler uydurarak 
evliliklerini bitirecekleri 
tehdidini, Demokles’in kılıcı gibi 
ikide bir kullanan istismarcı kadın 
ve erkek zavallılar bilmelidirler 
ki, Müslüman erkek ve kadın 
şahsiyetler, Rab’lerinin rızasının 
kazanmak için oluşturdukları 
evliliklerini aynı düşünce ile hiç 
düşünmeden sona erdirirler.

Kendilerini bulunmaz Hint 
kumaşı zannedip hadlerini aşan 
istismarcı kadın ve erkekler şu 
gerçeği çok iyi bilmelilerdir ki, 
onların dünya hayatına önem 
verdikleri değer ile kıyası mukabil 

olmayan şekilde Rab’lerinin 
rızasına ve inançlarına değer 
vermektedirler. Onlar, bu uğurda, 
evlilikleri de dâhil olmak üzere, 
feda edemeyecekleri şey yoktur. 
Haddi aşanların, bu gerçeği 
bilmelerinde kendileri için fayda 
vardır.

Müslüman erkek ve kadınlar 
için tek ölçü ve tek değer vardır; o 
da, Kur’ani esaslar ve Rab’lerinin 
rızasıdır. Bu ölçü ve değerlere 
aykırı düşen her söz ve iil 
Müslüman şahsiyetler yanında 
hiçbir değere sahip değildir. 
Bu nedenle Müslümanlar, her 
düşünce, söz ve davranışlarını 
buna göre düzenlerler, dünya 
hayatını gaye edinen münafıklar 
bilmeseler de!

Müslüman erkek ve kadınların 
tertemiz duygularını istismar 
ederek münafıkça tavırlar 
sergileyerek evlilik bağını 
oluşturan, sonra da işleri 
bittiğinde hiçbir ahlaki değer 
taşımadan evliliği sona erdiren 
kadın ve erkekler, yüce Allah’ın 
dinini istismar edip çıkarları için 
kullanan Samir’i soylu bel’amlar 
gibi haddi aşan kimselerdir.

Dünyevi ve hevai arzuları için 
ikide bir evliliği bozma tehditleri 
ile Müslümanlara şantaj yapan 
istismarcı kadın ve erkekler, aile 
içerisinde huzursuzluğa neden 
oldukları gibi yüce Allah (cc) 
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yanında da kendilerini, haddi 
aşmış zalimler olarak sorumluluk 
altına sokmakta ve acıklı bir 
azabı tadacak kimseler olarak 
hak ettikleri cehennemde ebedi 
kalmak üzere gireceklerdir. Bu 
nedenle haddi aşan bu istismarcı 
bozgunculara, haddinizi bilin, 
pişmanlığın fayda sağlamadığı 
o hesap gününde kendi elinizle 
kendinizi ateşe atmayın 
tavsiyesinde bulunuyoruz.

Müslümanlarla evleninceye 
kadar duygu sömürüsü yapıp her 
türlü istismarı kendilerine meşru 
görüp haddi aşan kadın ve erkekler, 
tevbe edip Rab’lerine yönelerek 
İslâmi bir kişilik kuşanmadıkları 
sürece Müslümanlarla evliliklerini 
devam ettirmeleri zaten 
mümkün değildir. Çünkü onlar, 
dünya hayatını, Müslümanlar 
ise Rab’lerinin rızasını gaye 
edinmişlerdir ki yüce Allah (cc), 
vaadi ilahisi gereği, er ya da geç bu 
beraberliği sonlandıracaktır.

“Allah, temizi pisten ayırıncaya 
kadar, sizin bulunduğunuz şey 
üzerinde Mü’minleri bırakacak 
değildir…” (Al-i İmran, 179)

Bu, elbette her şeye şahit ve 
kadir olan yüce Allah’ın Mü’minlere 
bir lütfudur ve O, elbette vadettiği 
üzere Mü’minlere, daha hayırlı 
eşler nasip edecektir.

“Gerçekten o sizi boşarsa 
olabilir ki onun Rabb’i, şüphesiz 
onun için Müslüman, Mü’min, itaat 
eden, tevbe eden, anlayışlı dul ve 
bakire olan sizden daha eşlerle 
değiştirir.” (Tahrim, 5)

Rab’lerine tevekkül edip teslim 
olmuş Müslümanlar, haddi aşan 
eşlerinin tehditlerine elbette 
önem vermezler. Onlar, Rab’lerine 
iman etmiş, gönülden teslim 
olmuş, Rab’lerinin izni olmadan 
hiçbir şeyin olamayacağına 
gerçekten inanmış kimselerdir.

Selam olsun her düşünce, 
söz ve davranışlarını yalnızca 
Rab’lerini razı etmek için vahye 
uygun yapanlara, selam olsun 
Rab’lerine 
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Yüce Allah’a kulluk ve 
İslâmi mükelle iyet 
açısından kadın ve erkek 

eşit oranda sorumludurlar. Bu 
nedenle İslâmi esasların topluma 
ulaştırılmasında kadın ve erkek 
velâyet hukuku çerçevesinde 
birlikte hareket etmekle 
mükelleftirler.

“Mü’min erkekler ve Mü’min 
kadınlar, birbirlerinin velisidirler, 
iyiliği emrederler, kötülükten 
menederler, namazı kılarlar, zekâtı 
verirler, Allah’a ve Rasulü’ne itaat 
ederler. İşte onlara Allah rahmet 
edecektir, şüphesiz, Allah üstündür, 
Hâkimdir.” (Tevbe, 71)

Özellikle davetçi 
Müslümanların eşleri, diğer 
kadınlara oranla çok daha fazla 
bir sorumluluğa sahiptirler. 
Bu nedenle onlar, her hal ve 
hareketlerine daha çok dikkat 
etmeli, her söz ve davranışlarını 
ona göre düzenlemeli, attıkları 
her adımı dikkatli ve ölçülü 
atmalıdırlar. Yüce Allah (cc) bu 
konuda öncü Müslümanların 
hanımlarını uyarmaktadır.

“Ey Nebi, eşlerine de ki: ‘Eğer 
siz, dünya hayatını ve süsünü 
istiyorsanız, o halde gelin size 

eşyalarınızı vereyim ve sizi güzel bir 
boşama ile boşayayım; gerçekten 
siz, Allah’ı, Rasulü’nü ve ahiret 
yurdunu istiyorsanız, elbette Allah, 
sizden güzel hareket edenlere 
büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 
(Ahzab, 28-29)

Müslüman hanımların, 
özellikle de davetçi Müslümanların 
eşlerinin temel amaçları yalnızca 
Rab’lerini razı etmek olmalı, 
hayatlarını ona göre düzenlemeli, 
dünya hayatına meyletmemeli, 
tüm düşünce, söz ve davranışlarını 
buna göre düzenlemelidirler. İşte 
bu durumda onlar, diğer kadınlara 
oranla Rab’lerinden daha büyük 
mükâfatlara ulaşacaklardır.

Sorumlu Müslümanların eşleri, 
mükâfatta diğer kadınlara oranla 
daha fazla bir mükâfat alacakları 
gibi suç işlediklerinde de diğer 
kadınlara oranla daha fazla bir 
ceza alacaklardır.

“Ey Nebi hanımları! Sizden 
kim açık bir hayâsızlık yaparsa 
onun için azap iki kat artırılır, bu, 
Allah’a göre kolaydır. Sizden kim 
Allah’a ve Rasulü’ne itaat eder, 
salih amel işlerse ona mükâfatını 
iki kat veririz ve ona bol rızık 
hazırlamışızdır.” (Ahzab, 30-31)

Kur’ân’a Davet



Kadınlara
Müjde! ve

Uyarı

Temmuz
Ağustos

Eylül

2017 - 52

10

Kur’ani

mücahede

kur’ân’a davet   

Davetçi Müslümanların 
eşlerinin, mükâfat ve cezalarının 
diğer kadınlara oranla iki kat 
daha fazla mükâfat ve ceza 
almaları, onların eşlerinin temsil 
ettikleri ilahi sorumluluktan 
kaynaklanmaktadır. Davetçi 
Müslümanların eşlerinin diğer 
kadınlardan daha fazla mükâfat 
almalarının iki nedeni vardır. 
Birincisi, Allah’a ve Rasulü’ne 
iman etmeleri ve eşlerine destek 
olmaları, ikincisi de eşlerinin 
Tevhidi mücadelesine destek 
verdikleri içindir.

Müslüman davetçilerin 
eşlerinin, suç işlediklerine iki 
kat ceza görmelerinin nedeni 
de yine eşlerinin temsil ettikleri 
davadan kaynaklanmaktadır. Bu 
kadınlar, suç işledikleri için bir 
ceza görürlerken suç işleyerek 
eşlerinin davasını akamete 
uğratmaya çalıştıkları için de bir 
ceza almaktadırlar. Oysa toplum 
içerisindeki diğer kadınlar, 
ancak yaptıklarının karşılığını 
alacaklardır.

Müslüman hanımlar, 
sorumlukları gereği olgun bir 
kişiliğe, şahsiyetli bir duruşa, 
örnek bir İslâmi söylem ve 
yaşayışa sahip olmalıdır; çünkü 
onlar, toplum içerisindeki 
herhangi bir kadın değillerdir.

“Ey Nebi kadınları, siz, 
kadınlardan biri gibi değilsiniz; 
eğer sakınıyorsanız, sözlerinizle 
edalı olmayın ki kalbinde hastalık 
bulunan kimse tamah etmesin; 

güzel, söz söyleyin, evlerinizde 
oturun, ilk Cahiliyenin açılması 
gibi açılmayın; namazı kılın, zekâtı 
verin, Allah’a ve Rasulü’ne itaat 
edin. Ey Ehli Beyt, Allah sizden, 
pisliği gidermek ve sizi tertemiz 
yapmak istiyor.” (Ahzab, 32-33)

Müslüman davetçilerin 
eşleri diğer kadınlardan farklı 
oldukları için yüce Allah (cc), 
eşlerine ihanet eden kadınlardan 
bazılarının cezalarını ahirete 
ertelerken Müslüman davetçi 
şahsiyetlerin eşlerinin cezalarını 
hem dünya hayatında, hem de 
ahiret hayatında vermektedir.

“Yalnız yaşlı bir kadın, geride 
kalanların içindedir.” (Saffat, 135)

“Bunun üzerine Biz, onu ve 
ailesini kurtardık, yalnız eşi geride 
kalanlardan oldu ve üzerlerine 
bir yağmur yağdırdık; işte bak, 
suçluların akıbeti nasıl oldu!” 
(A’raf, 83-84)

“Allah, kâ ir kimselere Nuh’un 
eşini ve Lut’un eşini misal getirdi; 
ikisi, kullarımızdan iki salih kulun 
(nikâhı) altında idiler, ancak ikisine 
ihanet ettiler, kocaları Allah’tan 
bir şey onlardan savamadı: ‘İkiniz, 
ateşe girenlerle beraber girin’ 
denildi.” (Tahrim, 10)

Rasul eşi de olsalar, akıllarını 
gereğince kullanmayan kadınlar, 
şeytanın kendilerine musallat 
olması ile kocalarının topluma 
ulaştırmaya çalıştıkları mesaja 
destek olmayarak eşlerine 
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ihanet etmektedirler. Bunun 
sonucunda onlar, dünyada helâk 
olmakta, ahirette acıklı azaba 
girmektedirler.

İslâm’ın kadınlara verdiği gözle 
görünür değerler

İslâm’ın kadınlara verdiği 
değeri, kadınları insan yerine bile 
koymayan, onları ezip durdukları 
apaçık ortada olan Marksist 
ve materyalist ideolojiler gibi 
yalandan kadınlara özel günler 
ilan ederek değil Kur’an’da 
kadını yücelterek ve toplumsal 
hayatta onu saygın kılarak ortaya 
koymuştur.

Yüce Allah (cc), kadınlara 
mahsus sureler indirmiş, 
Nisa suresini kadınlar olarak 
belirlemiş, Meryem ismini bir 
sureye vermiş, Al-i İmran, Nur, 
Ahzab, Mücadele, Talak, Tahrim 
gibi birçok surede kadınlara 
yer vermiş, haklarını saymış, 
erkeklerle hiçbir farklarının 
bulunmadığını bildirmiş, onları 
söz sahibi kılmış, Rasulullah (as) 
ile olan tartışmalarını vererek 
kadınları onurlandırmıştır. 
Kadınların, bu onurlarını sürekli 
kılmaları, kendilerine verilen 
değeri korumaları, ancak 
kendilerini onurlandıran Kur’an’a 
uygun yaşamaları ile mümkündür.

Müslümanların en mukaddes 
mekânlarından Kâbe’deki değerli 
taşın adı, Hacer’ül Esved’dir, yani 
Hz. İbrahim (as)’ın eşi, Hz. İsmail 
(as)’ın annesi Hacer’in ismini 
taşımaktadır. Hacer gibi vefalı 

kadın, fedakâr anne olan kadınlar, 
o değere sahip kimselerdir.

İslâm’da kadınlar, onurlu 
birer kişilik olarak haklarını 
savunmakta, haklarını savunmak 
adına Rasulullah (as) ile bile 
tartışmaktadırlar. Yüce Allah (cc), 
hakkını elde etmek adına Rasulü 
ile tartışan kadını haklı görmüş, 
bunu Kur’an’da, iman edenlere 
örnek olarak vermiştir.

“Gerçekten Allah, kocası 
hakkında seninle tartışan ve 
Allah’a şikâyette bulunan kadının 
sözünü işitti ve Allah, ikinizin 
konuşmanızı işitir, şüphesiz Allah 
işitendir, görendir.” (Mücadele 
suresi, 1)

Beşeri sistemlerde kadının, 
hakkını savunması asla mümkün 
değildir. Beşeri sistemlerde ve 
geleneksel din anlayışlarında 
kadın ikinci planda iken İslâm’da 
kadın, erkeklerle beraber 
toplumsal hayatta yer almakta, 
erkek ile aynı sorumluluğu 
paylaşmaktadır.

“Şüphesiz, Müslüman erkekler 
ve Müslüman kadınlar, Mü’min 
erkekler ve Mü’min kadınlar, 
itaat eden erkekler ve itaat eden 
kadınlar, doğru erkekler ve doğru 
kadınlar; sabreden erkekler ve 
sabreden kadınlar, saygılı erkekler 
ve saygılı kadınlar, sadaka veren 
erkekler ve sadaka veren kadınlar, 
oruç tutan erkekler ve oruç tutan 
kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler 
ve ırzlarını koruyan kadınlar, 
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Allah’ı çok zikreden erkekler ve 
çok zikreden kadınlar; Allah onlar 
için bağış ve büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır.” (Ahzab, 35)

İslâm kadınlara değer vermiş, 
onları erkeklerle bir tutmuş, 
aynı seviyede kabul etmiş, hiçbir 
konuda farklı görmemiş, onları 
kişilikli, onurlu kimseler olarak 
cennetlerle müjdelemiştir. 
İslâm’ın, kadınları onurlu 
ve kişilikli kimseler olarak 
yüceltmesine karşılık beşeri 
sistemler onları, dünya hayatına 
meylettirerek sokaklarda adeta 
süslü maymunlara çevirmiştir.

Geçmişte de günümüzde de 
İslâm dışı beşeri sistemlerde 
ve geleneksel din anlayışında 
kadınlar, her türlü ahlaksız 
yerlerde, panayır ve pazarlarda, 
televizyon kanallarında mal gibi 
alınıp satılmaktadırlar.

Kadınları erkeklerin zevk 
aracı kılan beşeri sistemler, bar, 
pavyon, genelevlerde, gazete 
ve televizyonlarda kadınların 
onurunu ayaklar altına almış, 
onlara hiçbir değer vermemiş 
iken İslâm, kadınların haklarını 
korumuş, onları cennetle 
müjdelemiştir.

“Rab’leri onlara karşılık 
verdi: ‘Şüphesiz Ben, sizden 
erkek ya da kadın çalışanın 
işini zayi etmeyeceğim, hepiniz 
birbirinizdensiniz; hicret edenler, 
yurtlarından çıkarılanlar, yolumda 
eziyet edilenler, savaşanlar ve 
öldürülenler! Onların kötülüklerini 

örteceğim ve Allah katından bir 
karşılık olarak onları, altlarından 
ırmaklar akan cennetlere 
sokacağım; karşılıkların en güzeli 
Allah katındadır.” (Al-i İmran, 195)

Kadınlar, İslâm’ın kendilerine 
kazandırdığı onur ve haysiyeti, 
üstünlük ve yüceliği bilmeli, 
Rab’lerine hakkıyla iman 
ederek O’nun gönderdiği 
Kur’an’ın hükümlerine teslim 
olmalı, söz ve davranışlarını, 
hayatlarının tümünü Kur’an’a 
göre düzenleyerek Rab’lerinin 
övgüsüne layık olmaya 
çalışmalıdırlar. Aksi halde 
beşeri sistemlerin elinde onur 
ve haysiyetten yoksun, şeytanın 
oyuncağı olmuş bir durumda 
dünyada rezil olacaklar, ahirette 
de içinde ebedi kalmak üzere 
acıklı bir azaba gireceklerdir.

İslâm,  kadınları bu denli 
değerli kılıp yüceltmiş iken 
kadınların bu değeri bilmemeleri 
ve Rab’lerine nankörlük ederek 
dünya hayatını gaye edinmeleri, 
beşeri tağuti sistemlerin tüketim 
propagandalarına kanarak 
aldanmaları hem Rab’lerine isyan 
etmektir, hem de kendi elleri ile 
acıklı azaba sürüklenmelerine 
vesiledir. 

Şeytan ve onun temsilcisi 
beşeri sistemler, kadınların 
düşmanıdırlar

Kadınlar, duygusallıkta ve 
dünyaya meyletmede erkeklere 
oranla daha öndedirler. Bu 
durumları nedeniyle şeytanın 
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ve şeytanın yardımcısı beşeri 
sistemlerin onlara yaklaşması 
daha kolay olmaktadır. Bazı 
Müslüman erkeklere yaklaşmakta 
başarılı olamayan şeytan ve 
dostları, onların eşlerine kancayı 
takıp onların helâk olmalarına 
neden olmaktadır. Hz. Nuh (as) 
ve Hz. Lut (as)’ın eşlerini örnek 
veren yüce Allah (cc) bu konuda 
iman edenleri uyarmaktadır.

Şeytan ve tağuti beşeri 
sistemler, öncelikle kadınlar 
üzerinde oyunlar oynamakta, 
onları tüketim toplumunun bir 
parçası yapmaya çalışmaktadır. 
Böylece kadınlar, Allah’ın dininden 
çok kendi arzularına uyup Allah 
yolundan sapmakta, eşlerinin 
çalışmalarına destek vermedikleri 
gibi engel bile olmaktadırlar.

“Ey iman edenler, doğrusu 
eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir 
kısmı size düşmandır, artık onlara 
dikkat edin ve vazgeçin, yüzçevirin 
ve gözetleyin, elbette Allah, 
çok bağışlayan, çok merhamet 
edendir.” (Teğabun, 14)

Kadınlar, dünya hayatının 
cazibesi, şeytanın vesveseleri 
ile kimi zaman Rab’lerine isyan 
ederek kendi elleriyle kendilerini 
iki cihanda helâka ve acıklı 
azaba sürüklemektedirler. Oysa 
yapmaları gereken, her konu ve 
durumda Rab’lerini hatırlayarak 
O’na yönelip hükümlerine 
teslim olmaları, şahsiyetli 
kimseler olarak Müslümanlardan 
olmalarıdır. İşte kurtuluş budur!

Akıllı kadınlar, tağuti beşeri 
sistemlerin propagandalarına 
aldanmaz, kendilerini hor hakir 
gören, cinsel bir obje olarak gören, 
mal seviyesinde bir muameleye 
tabi tutan, erkeklerin aşağılık 
ne islerini tatmin etmeleri için 
hemcinslerini açıp saçarak 
piyasaya süren beşeri sistemlere 
karşı iman ettikleri esaslara 
uygun biçimde onurlu hareket 
ederler, tağuti beşeri sistemleri, 
Rab’lerinin buyruğu gereği 
reddederler.

“Dinde zorlama yoktur, 
doğruluk, sapıklıktan elbette 
seçilip belli olmuştur; kim tağutu 
inkâr eder ve Allah’a iman ederse, 
muhakkak ki o, kopmayan, sağlam 
bir kulpa yapışmıştır. Allah 
işitendir, bilendir.” (Bakara, 256)

Allah düşmanı tağuti sistemler, 
Allah yolundan alıkoymak için 
bir taraftan tüketimi teşvik 
ederken, diğer taraftan moda 
adı altında kadınları tesettürden 
uzaklaştırmakta, birçok kadını 
adeta yarı çıplak sokaklarda 
gezdirmekte, seviyesiz, gayri 
ahlaki diziler ve programlarla 
kadınları insan olma vasfından 
uzaklaştırmaktadır. Beşeri 
sistemler, kadınları dünya 
hayatında hakir görüp 
küçümsediği gibi ahiret hayatında 
da ebedi acıklı bir azaba 
sürüklemektedir.

Akıllı bir kadın, yaşadığı ve 
içerisinde bulunduğu çevreye, 
idaresi altında yaşadığı sistemlere 
bakmadan Rabb’ine yönelebilir, 
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O’nun rızası doğrultusunda 
yaşamak için çaba sarf edebilir. 
Yüce Allah (cc), iman etmiş 
akıllı kadınlara Fir’avn’ın eşini 
örnek verir; zulüm altında ve bir 
zorbanın eşi iken Rabb’ine iman 
etmiş olan Fir’avn’ın eşi, Rabb’ine 
yönelip O’na dua ederek yardım 
istemiştir.

“Allah, iman edenler kimselere 
Fir’avn’ın karısını misal verdi; 
hani demişti ki: ‘Rabb’im, katında 
cennette benim için bir ev yap, beni 
Fir’avn’dan ve onun işinden kurtar 
ve beni şu zalimler toplumundan 
kurtar!” (Tahrim, 11)

Fir’avn’ın eşinin örnekliği de 
gösteriyor ki, iman etmek isteyen 
kimse için engel yoktur, kişi, hangi 
şartlarda yaşarsa yaşasın, hangi 
ortamlarda bulunursa bulunsun, 
Rabb’ine iman etme konusunda 
onu engelleyen olmaz.

Yüce Allah (cc), zalim Fir’avn’ın 
eşini, Kendisine yöneldiği 
için övüyor, cennette bir köşk 
vereceğini bildirirken Rasul 
eşleri olan Hz. Nuh (as) ve Hz. 
Lut (as)’ın eşlerini, kocalarının 
getirdikleri ilahi mesaja iman edip 
destek olmadıkları, onlara ihanet 
ettikleri için onların, dünyada 
helak edilerek ahirette ebedi, 
acıklı bir azaba atılacaklarını 
bildirmektedir. Kadınlar, 
kendilerini Hz. Nuh (as) ve Hz. 
Lut (as)’ın eşlerinin durumuna 
düşürmemeli, bunun için eşleriyle 
birlikte Allah yolunda çalışmalı, 
Rab’lerini gereği gibi bilen salih 
evlatlar yetiştirmelidirler.

Akıl sahibi kadınlar, 
kendilerine dünya hayatında 
huzur ve şeref bahşeden, 
ahirette ise cennetle müjdeleyen 
Rab’lerine daha iyi kulluk ederek 
kurtuluşa ulaşmalı, kendilerini 
değersiz eşya gibi gören beşeri 
sistemlerin kurduğu tuzaklara 
kapılarak günlerini gün edinerek, 
kendi elleri ile kendilerini helak 
etmeye çalışmamalıdırlar.

Kadınlar da erkekler gibi 
Kur’an’ın tüm hükümlerinden 
sorumludurlar

Kadınlar da, erkekler gibi 
Rab’lerine kulluk yapmak için 
yaratıldıklarından Rab’lerinin 
rızası doğrultusunda hareket 
etmekle mükelleftirler. Kur’an, 
iman edenlerin sorumluluklarını 
apaçık bir şekilde belirtmiş, 
Rasulullah (as)’ı örnek vermiştir. 
Bu hükümlere uygun hareket 
edenler, Allah’a ve Rasulü’ne iman 
etmiş, bunun dışında hareket 
edenler ise apaçık bir şekilde 
sapmışlardır.

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

İslâm’ın kimi kurallarını 
yapıp diğer konularda, söz ve 
davranışlarda, giyim kuşamda 
arzular doğrultusunda hareket 
etmek, şeytana aldanmaktır. 
Böyle yapanlara yüce Allah (cc), 
Müslüman sıfatını değil Kur’an’da 
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verdiği diğer sıfatları vermiştir. 
Bu sıfatlar, söylenip yapılan 
düşünce, söz ve davranışlara göre 
kâ ir, müşrik, münafık, fasık ve 
mürtettir. İmanli ve akıllı  kadınlar, 
ayetin işaret ettiği kimselerin 
durumuna düşmemelidirler.

“… Siz, Kitabın bir kısmına inanıp 
bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz; 
sizden bunu yapan kimsenin cezası, 
dünya hayatında rezil olmaktan 
başka nedir, Kıyamet gününde 
de onlar, azabın en şiddetlisine 
itilirler. Allah yaptıklarınızdan 
ga il değildir.” (Bakara, 85)

Yüce Allah (cc), her konu 
ve durumda, her sorun ve işte 
Kur’an’a müracaat edilmesini, 
sorunların Kur’an’la çözülmesini, 
hevai istek ve arzulardan 
uzaklaşılmasını, yalan ve 
dedikodudan sakınılmasını 
istemekte, tüm zamanın Kendisini 
razı edecek şekilde geçirilmesini, 
ancak bu durumda razı olacağını 
bildirmektedir.

“Onlar ayakta, oturarak ve 
yanları üzerindeyken Allah’ı 
hatırlarlar, göklerin ve yerin 
yaratılışını düşünürler: ‘Rabb’imiz, 
sen bunu boşuna yaratmadın, sen 
yücesin, bizi ateş azabından koru!” 
(Al-i İmran, 191)

Acıklı azaptan kurtulmanın 
yolu, yüce Allah’ın istediği onurlu 
bir kişiliği kuşanmak, O’nun 
rızasına uygun yaşamaktır, aksi 
halde Müslüman olduklarını 
iddia edenlerin diğer sıradan 
insanlardan hiçbir farkları kalmaz, 
onlar gibi dünya ve ahirette helak 

olacaklardır.
Kadınlar, yüce Allah’a iman edip 

O’nun hükümlerine sarıldıkları 
sürece Rab’leri onları değerli kılıp 
yüceltecek, cennetin varisleri 
kılacak, saadetlerin en yücesi olan 
rızası ile onlardan razı olacaktır. 
Bu büyük saadete ulaşmak onların 
elindedir. Bunun için yüce Allah’ın 
zikri olan Kur’an’ı, hayat prensibi 
edinip ona göre hareket etmeli, 
ona göre yaşamalıdırlar.

Yüce Allah’ın zikri olan Kur’an’ı 
hayat prensibi edinmeyip ondan 
yüzçevirir, tağuti sistemlerin 
kurduğu tuzaklara kapılır, yüce 
Allah’ı razı edecek yerde sistemin 
tuzaklarına kapılırlarsa işte o 
zaman kadınlar helak olmuşlardır 
demektir. O durumda yüce Allah 
(cc) onlardan yüzçevirecek, 
onlara şeytanı musallat kılıp 
arkadaş yapacaktır. Şeytan da 
onları, dünya hayatına yöneltecek, 
yaptıkları her şeyi onlara süslü 
gösterecek ve ebedi acıklı azaba 
girmelerine neden olacaktır!

“Kim Rahman’ın zikrini 
görmezden gelirse ona bir şeytanı 
göndeririz; artık o, ona yakını 
olur.” (Zuhruf, 36)

“Onlara, yakınlar gönderdik, 
onların önlerinde ve arkalarında 
olan şeyleri onlara süslü gösterdiler; 
cin ve insandan kendilerinden önce 
gelip geçmiş  ümmetler içinde 
söz onların üzerine hak oldu, 
şüphesiz onlar hüsranda idiler.” 
(Fussilet, 25)
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Şeytan, kime arkadaş olursa 
artık o kimse için yüce Allah’ın 
Kitabı, İslâmi değerler, İslâmi 
mücadele, Allah için zamanı 
değerlendirme hiçbir şey ifade 
etmeyecektir. Öyle kimseler, 
günlerini gün edinerek, faydasız 
boş şeylerle oyalanarak zaman 
geçirecek, onlar için dedikodu, 
laf taşıma, başkalarının haklarına 
karşı duyarsız olma normal bir hal 
alacaktır.

“Şeytan onları kuşatmış, 
böylece onlara Allah’ın zikrini 
unutturmuştur; işte onlar, şeytanın 
hizbidir, bilin ki, şüphesiz şeytanın 
hizbi hüsrana uğrayanlar onlardır. 
(Mücadele, 19)

“Kim benim zikrimden 
yüzçevirirse, onun için dar bir 
geçim vardır ve onu kıyamet günü 
kör haşrederiz.” (Taha, 124)

İşin en kötü yanı, şeytanın 
arkadaş olduğu kimseler, 
dünyada insanları yalan yanlış 
ifadeleri ile aldattıkları gibi hâşâ 
yüce Allah’ı da aldatacaklarını 
sanarak Kıyamet günü O’na da 
yemin ederek kendilerinin doğru 
yol üzerinde bulunduklarını 
sanacaklardır.

“Allah onların hepsini tekrar 
dirilteceği gün, size yemin 
ettikleri gibi O’na da yemin 
edecekler ve kendilerini bir 
şey üzerinde sanacaklardır. 
Dikkat edin, gerçekten onlar 
yalancılardır Şeytan onları 
kuşatmış, böylece onlara Allah’ın 

zikrini unutturmuştur; işte onlar, 
şeytanın hizbidir, bilin ki, şüphesiz 
şeytanın hizbi hüsrana uğrayanlar 
onlardır.” (Mücadele, 18-19)

Pişmanlığın, tevbenin, geri 
dönüşün olmadığı o şiddetli 
hesap günü gelmeden yüce 
Allah’a, O’nun zikri olan Kur’an’a 
dönülmeli, Kur’ani esaslara göre 
hayat düzene konulmalı, şeytanın 
aldatmalarına kapılınmamalı, 
acıklı azaptan uzaklaşılmalıdır.

“İşte bu, senin ellerinin 
yaptıkları yüzündendir ve şüphesiz 
Allah kullara zulmedici değildir! 
İnsanlardan kimi de Allah’a 
bir kenardan, ibadet eder, eğer 
kendisine bir hayır gelirse onunla 
mutmain olur ve eğer ona bir itne 
isabet ederse yüzüstü döner. O, 
dünyayı da, ahireti de kaybetmiştir, 
işte apaçık hüsran budur.” (Hac, 
10-11)

Kadınlar, Rab’lerini razı edecek 
şekilde onurlu ve vakarlı bir 
şekilde hareket ederlerse dünya 
ve ahiret saadetine kavuşacak, 
aksi halde her iki dünyada da zillet 
içerisinde acıklı azapta sürekli 
kalacaklardır.

Kadınlar, Hz. Hacer, Hz. 
Meryem, Hz. Aişe, Hz. Fatıma 
gibi olmalı, onların yolunu takip 
ederek zamanlarını Rab’lerine 
kulluk etmeye hasretmeli, dünya 
hayatının süsünü isteyerek 
dünyaya kapılıp şeytanı dost 
edinerek Allah ve Rasulü’nün 
yolundan sapmamalıdırlar.
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Kadınların her düşünce, 
söz ve davranışları İslâmi 
esaslara uygun olur, Rab’lerinin 
rızasını hayatlarının merkezine 
alırlarsa kurtuluşa ulaşabilirler. 
Unutulmamalıdır ki İslâm, bir 
yaşam biçimi, bir hayat nizamıdır, 
Müslüman da, tüm düşünce, 
söz ve davranışları ile İslâmî 
esaslara teslim olan, kendi heva 
ve hevesinden, kendi duygu ve 
düşüncesinden bu ilahi esaslara 
hiçbir şey katmayan, şeytana 
kapılıp zamanını boşa geçirmeyen, 
İslâmî esasların öngördüğü 
şekilde hareket edip yaşayandır.

Kadınlar, Allah rızası için 
giyinmeli, tesettürü hevalarını 
razı eden bir giysi olarak değil 
Rab’lerinin rızasını kazandırıcı 
bir örtü olarak görmelidirler. 
Onlar, tesettürlerinden sokakta 
yürüyüşlerine, insanlarla 
konuşmalarından tutum ve 
davranışlarına, ibadet ve 
taatlerinden Tevhidi esasları 
insanlara ulaştırmalarına kadar 
tüm söz ve hareketlerini Kur’ani 
esaslarla süslemeli, zamanlarını 
bu güzelliklerle doldurmalıdırlar. 
Onlar, boşa geçirdikleri her zaman 
diliminin şeytanın kendilerine en 
yakın an olduğunu bilmelidirler. 
İşte böyle zamanlarda şeytan 
onlara musallat olmaktadır.

Kadınlar, süslü mankenler 
gibi sokaklarda gösteriş yapmak, 
süslenip duygularını tatmin 
etmek, hevalarını ilah edinip onu 
razı etmek için örtünmemeli, 
konuşmalarında ölçülü olmalı, 

dedikodu yaparak, başkalarının 
günahını yüklenerek ölü eti 
yememelidirler.

“Ey iman edenler, zandan çok 
sakının, şüphesiz zannın bir kısmı 
günahtır ve casusluk etmeyin, bir 
kısmınız bir kısmınızın gıybetini 
yapmasın; sizden biriniz, ölü 
kardeşinizin etini yemeyi sever mi; 
işte ondan iğrendiniz. Allah’tan 
korkun, şüphesiz Allah, tevbeyi 
çok kabul eden, çok merhamet 
edendir.” (Hucurat, 12)

Kadınlar, insanlarla alay 
etmemeli, onları kınamamalı, kötü 
lakapla çağırmamalıdırlar; çünkü 
tüm bunlar, imandan sapma ve 
fısktır. Bunlardan sakınılmalı, 
bunlar vesilesiyle kendilerine 
zulmetmemelidirler.

“Ey iman edenler, bir topluluk 
başka bir toplulukla alay etmesin, 
belki kendilerinden daha hayırlıdır 
ve kadınlar da başka kadınlarla 
(alay etmesinler), belki onlar, 
kendilerinden daha hayırlıdır. 
Birbirinizi ayıplamayın ve kötü 
lakaplarla çağırmayın; imandan 
sonra fısk adı kötüdür ve kim tevbe 
etmezse, işte onlar, zalimdirler.” 
(Hucurat, 11)

 “Elbette bu bir öğüttür; artık 
dileyen kimse, Rabb’ine varan bir 
yol tutar.” (Müzzemmil, 19)

Tercih kadınların, seçimlerini 
ona göre yapmalıdırlar.



Her Bir Müslüman!

Her Fir’avn’ın önünde birer Musa olmalı,
Küfrün meydanlarında bir Muhammed olmalı,

Putperest bir toplumda bir İbrahim olmalı,
Her söz ve iiliyle tüm putları yıkmalı.
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Tevhidi Esaslar Yeterince Bilinmeden! 
Saptırıcılar bilinmez, Hakka teslim olunmaz

Bir şeyin, bir konunun 
ya da bir kişinin doğru 
ya da yanlış olduğunu 

bilebilmenin yolu, öncelikle o 
şey ya da konu ilgili doğrunun 
ne olduğunu bilmekten geçer. 
Doğru bilinmeden yanlışın 
tespit edilmesi mümkün 
değildir. Örneğin tra ik kuralları 
bilinmeden yapılan ihlalleri 
bilmek ya da tıp ilmini bilmeden 
kişilerin rahatsızlığını tespit 
etmek mümkün değildir.

İslâmi konuların ne olduğunun 
ve İslâm hakkında konuşup 
yazanların gerçekten doğru 
söyleyip söylemediklerinin, 
bunların kim olduklarının, kimin 
gerçekten Hakka teslim olmuş 
Müslüman olduğunun bilinmesi 
için de Tevhidi esasların ne 
olduğunun, Risalet tarihindeki 
Tevhidi mücadelenin, Risalet 
önderleri ve Tevhid erleri 
tarafından nasıl yapıldığının 
bilinmesi ile mümkündür. Bunlar 
da ancak Kur’an’ın gereğince 
okunması ve verilen ayetler 
üzerinde düşünüp tefekkür 
etmekle bilinebilir.

Tevhid ve Tevhidi mücadele ile 
ilgili konular düşünülüp tefekkür 
edilmeden doğruya ulaşılmaz 

ve bazı kişiler tarafından İslâm 
hakkında söylenen şeylerin 
gerçekliğinin ne olduğu hiçbir 
zaman bilinmez; bunları 
dinleyin onlara inanan kişiler, 
saptırıcıların elinde Rab’lerini 
razı etmek yerine, küfür ve şirke 
düşerek Rab’lerine isyan ederler.

Günümüzde kendilerini 
İslâm’a nispet eden toplumların, 
İslâm üzerinde bulunduklarını, 
İslâm’ı yaşadıklarını sanarak 
yapıp söyledikleri ile yüce Allah’a 
şirk koşup isyan etmelerinin, 
Allah’ın ve Rasulü’nün üzerine 
iftira atmalarının, İslâm diye 
İslâm ile uzaktan yakından ilgisi 
bulunmayan bir din ve yaşantı 
üzerinde bulunmalarının en 
önemli nedeni iman ettiklerini 
zannettikleri İslâm’ı bilmemeleri, 
kendilerine söylenenleri Kur’an 
kıstasına vurmamalarıdır.

Hükümler açıktır, buna göre 
kıyaslayın

Kur’an’da hiçbir şey eksik 
değildir, her konu şüpheye yer 
vermeyecek kadar apaçık bir 
şekilde ortaya konulmuştur. Yüce 
Allah (cc), aklını kullananların 
ve iman edenlerin, buna göre 
hareket etmelerini istemiştir.

Gündem
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“Bu Kitap, kendisinde şüphe 
yoktur, muttakiler için hidayettir.” 
(Bakara, 2)

“Elif lâm ra. Bir Kitaptır 
ki, ayetleri sağlamlaştırılmış 
sonra hâkim ve haberdar olan 
tarafından güzelce açıklanmıştır.” 
(Hud, 1)

Akleden ve gerçekten iman 
ettikleri iddiasında bulunanların, 
İslâmi bir konu ya da İslâm dini 
ile ilgili başvuracakları ilk ve 
en önemli kaynak hiç kuşkusuz 
Kur’an’dır. Kim tarafından ne 
söylenirse söylenin, söylenen 
şeylerin doğru ya da yanlış 
olduklarını anlamak için 
Kur’an’a bakılmalı, Kur’an’da 
kaynağı bulunmayan iddialar 
reddedilmelidir. Aksi halde bu 
iddiaların kabulü, kişinin şirk ve 
küfre düşmesine, sapmasına ve 
Rabb’ine isyan etmesine neden 
olur. Yüce Allah (cc), insanları 
şeytan ve taraftarlarına karşı 
uyarmakta gönderdiği açık 
delillerden hareket ederek 
yanlışa düşmemeleri konusunda 
uyarmaktadır.

“Ey iman edenler, hepiniz 
birlikte kurtuluşa erin, ancak 
şeytanın adımlarını izlemeyin, 
muhakkak ki o size apaçık 
düşmandır. Açık deliller size geldi, 
sonradan şayet gerçekten yanlışa 
düşerseniz, o halde bilini ki 
şüphesiz Allah azizdir, hâkimdir.” 
(Bakara, 208-209)

Günümüzdeki, sapmaların asıl 
nedeni kişilerin, Rab’lerinden 
gelen apaçık delillere göre 
hareket etmeyişleridir. 
Bunu fırsat bilen şeytan ve 
şeytanın dostları Samiri soylu 
saptırıcılar, kendi yanlarından 
uydurdukları kuruntuları ya da 
anlamlarını çarpıttıkları Kur’ani 
kavramları İslâm diye insanlara 
anlatmakta, onların Rab’lerine 
şirk koşmalarına neden 
olmaktadırlar.

Kur’ani ölçü nettir, her şeyin 
bir delili vardır,

Yüce Allah (cc), Kur’an’da 
her şeyi açıklamış, insanların 
Kur’an’dan hesaba çekileceklerini 
haber vermiş, söylenip yapılacak 
her şeyin, mutlaka Kur’an’a ve 
apaçık bir delile dayandırılmasını 
istemiş, delilsiz ve hevai 
hareket edenlerin sapacaklarını 
bildirmiştir.

“Size ne oldu, nasıl 
hüküm veriyorsunuz! Hiç mi 
düşünmüyorsunuz! Yoksa sizin 
açık bir deliliniz mi var. O halde 
getirin kitabınızı gerçekten 
doğrulardan iseniz.” (Saffat, 154-
157)

“Neyiniz var, nasıl hüküm 
veriyorsunuz, yoksa sizin 
bir kitabınız var, ondan mı 
öğreniyorsunuz; gerçekten sizin 
onda tercih ettiğiniz mi var; yoksa 
sizin için üzerimizde, kıyamete 
kadar sürecek yeminler mi var, 
mutlaka sizin hükmettiğiniz şey 
olacak!” (Kalem, 36-39)
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Kur’an’dan delillendirilmeyen 
her söz, velev ki Kur’an ve 
Sünnete uygun da olsa yanlıştır, 
hatalıdır, delil alınmaz, onunla 
hareket edilmez. Kur’ani 
olmayan söz ve davranışları 
alanlar, yüce Allah’ı değil, sözün 
sahibini ilah edinmişlerdir. İlim 
ehlinden Ebû Hanife (r.aley), “Bir 
kimse, birisine bir şey sorduğu 
zaman, kendi okuma yazması 
bile olmasa, mutlaka o sözün 
kaynağını sorsun.” diyerek körü 
körüne taklitçilikten kaçınmasını 
istemiştir.

İnsanlar, Kur’an kaynaklı 
sözlerin yerine hoca, âlim, 
ağabey, şeyh olarak kabul 
ettikleri kişilerin sözlerini esas 
aldıkları ve bunları Kur’an’dan 
araştırmadıkları için İslâm’dan 
bihaber kalmışlar ve giderek 
sözünü aldıkları kişileri kutsar 
hale gelmişlerdir. Bunlar, 
şirk ve küfre sapıp Rab’lerine 
isyan ettiklerinin bile farkına 
varmamışlar, cehalet içerisinde 
yaşadıkları halde kendilerinin 
Müslüman olduklarını 
zannetmişlerdir.

Risalet önderlerinin 
hayatları ve mücadeleleri en 
güzel örnektir

Kendilerine söylenen 
saçma sapan her sözü İslâm, 
o saçmalıkları söyleyenleri 
âlim zanneden toplumların en 
büyük çıkmazı iman ettiklerini 
zannettikleri Kur’an’ı hiç ya 
da yeterinde anlamamaları, 

Tevhidi mücadelenin nasıl 
yapıldığını bilmemeleri, Risalet 
önderlerini ve Tevhid erlerini 
yeterince tanımamalarıdır. Yüce 
Allah (cc), Risalet önderlerinin 
mücadelelerini ve hayatlarını 
vermiş, iman edenlerden 
bunların örnek edinilmesini 
istemiştir.

“Andolsun onların kıssalarında 
akıl sâhipleri için ibret vardır; 
bu, uydurulacak bir söz değildir; 
velakin kendinden öncekilerin 
doğrulanması ve her şeyin 
açıklaması; iman eden topluluk 
için bir hidayet ve rahmettir.” 
(Yusuf, 111)

“Sana, rasullerin haberlerinden 
her şeyi anlatıyoruz; onda, senin 
kalbini sağlamlaştıracak şeyler 
vardır; bunun içinde sana Hak, 
Mü’minler için öğüt ve ibret 
gelmiştir.” (Hud, 120)

“Muhakkak ki İbrahim’de ve 
onunla beraber bulunanlarda 
sizin için güzel bir örnek vardır; 
o zaman kavimlerine ‘Elbette biz, 
sizden ve Allah’tan başka itaat 
ettiklerinizden uzağız, sizi inkâr 
ediyoruz. Siz, bir tek Allah’a iman 
edinceye kadar sizinle bizim 
aramızda sürekli bir düşmanlık 
ve nefret ortaya çıkmıştır’ 
demişlerdi…” (Mümtehine, 4)

Yüce Allah (cc), iman 
edenlerin, Risalet önderlerinin 
hayatlarını aynen almalarını, 
onlar gibi Rab’lerini razı edecek 
şekilde hareket etmelerini ve 
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Tevhidi mücadeleyi onlar gibi 
ortaya koymalarını istemiş, ancak 
bu durumda iman ederek Zatını 
razı edebileceklerini bildirmiştir.

İslâmi doğruların bilinmesinin 
tek kaynağı Kur’an, bu doğruların 
nasıl pratize edilip yaşandığının 
en güzel örneği, yüce Allah’ın 
önemle bildirdiği Rasulullah 
(as)’dır. Bunların dışındaki her 
kitap, her örneklik insanı şirk 
ve küfre sokup Rabb’ine isyan 
ettirebilir.

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

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

Kur’ani hükümler ve bu 
hükümlerin apaçık bir şekilde 
bildirdiği Tevhidi esaslar 
ve İslâmi gerçekler, her akıl 
sahibinin anlayabileceği şekilde 
kuşkuya yer vermeyecek 
şekilde ortada iken bunlardan 
ga il olan kimseler, ya sokak 
kültürü ile ya da geleneksel 
kültür kalıpları ile din adına 
bilgiler edinmektedirler. Bunun 
sonucunda Allah’a ve Rasulü’ne 
karşı gelerek sapmakta, şirk 

ve küfre girip Rab’lerine isyan 
etmektedirler.

Risalet önderlerinin 
mücadelelerine uymayan her 
söz ve hareket, küfür ve şirktir

Yüce Allah (cc), Risalet 
önderlerinin mücadelelerini 
vermiş, yapılacak Tevhidi bir 
mücadelenin mutlaka onların 
mücadelesine uygun olmasını 
istemiştir. Risalet önderlerinin 
Tevhidi mücadelelerine 
bakıldığından onlar, aşağıda 
belirtilen esaslardan hareket 
etmişlerdir.

Tağutu reddetmiş, Tevhidi 
davette onlardan izin 
almamışlardır

Risalet önderlerinin gönderiliş 
amacı, tağutun reddedilerek 
yalnızca yüce Allah’ın Tek ilah, 
Rab ve Melik olarak kabul 
edilmesidir ki bu, zaten “La 
ilahe illallah” kelime-i Tevhid ile 
yüce Allah’a iman etmek için ilk 
sözlenen sözdür.

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

Tağutu reddedenler, Rab’lerine 
iman etmiş hidayete ermişken 
tağutu reddetmeyenlere sapıklık 
hak olmuştur. Bu nedenle tağutu, 
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yani beşeri tüm sistemleri 
reddetmeyenler, hiçbir zaman 
iman edip hidayete eremezler, 
Müslüman olamazlar. Çünkü 
tağut reddedilmeden yüce Allah’a 
iman etmek mümkün değildir.

“Dinde zorlama yoktur, 
doğruluk, sapıklıktan elbette 
seçilip belli olmuştur; kim tağutu  
inkâr eder ve Allah’a iman ederse, 
muhakkak ki o, kopmayan, 
sağlam bir kulpa yapışmıştır. 
Allah işitendir, bilendir.” (Bakara, 
256)

Bu ve benzer ayetlere göre 
bir kimse, tağutu reddetmediği 
müddetçe namaz kılsa, oruç tutsa 
ve bireysel tüm ibadetleri eksiksiz 
yapmış olsa da yüce Allah’a iman 
etmemiştir. Günümüzde tağuti 
beşeri sistemlere oy veren, oy 
verilmesini isteyen kimseler, 
yüce Allah’ın değil tağutun kulu 
olmuşlardır.

Risalet önderleri, idaresi 
altında yaşadıkları tağuttan 
izin almadan davet 
yapmışlardır

Hiçbir Risalet önderi, idaresi 
altında yaşadığı sistemlerden, 
diktatörlerden davet yapmak 
için izin almamıştır. Çünkü yüce 
Allah’a iman ve insanları Tevhidi 
esaslara davet, yalnızca yüce 
Allah’ın belirlediği esaslara göre 
yapılır, bunun dışındaki her yol 
ve yöntem reddedilir.

Tevhidi esaslara karşı çıkan 
şirk ve küfür ehli diktatör ve 

toplumun önce gelen inkârcıları, 
Rasullerden kendilerinden 
izin almalarını ve yasalarına 
uymalarını istemişlerdir. Ancak 
onlar, kesin bir dille küfür ve şirk 
ehlinin talebini reddetmişlerdir.

“Kavminden büyüklük taslayan 
ileri gelenler dediler ki: ‘Ey Şuayb, 
mutlaka seni ve seninle beraber 
iman edenleri kentimizden 
çıkarırız ya da milletimize 
dönersiniz!’ Dedi ki: ‘Şayet biz hoş 
görmesek de mi? Allah, bizi sizin 
dininizden kurtardıktan sonra 
eğer tekrar ona dönersek, Allah’ın 
üzerine yalan atmış oluruz. 
Rabb’imiz Allah, dilemedikten 
sonra ona dönmemiz, bizim 
için olur şey değildir. Rabb’imiz, 
bilgice her şeyi kuşatmıştır. Biz 
Allah’a tevekkül ettik; Rabb’imiz, 
bizimle kavmimizin arasını Hak 
ile aç; şüphesiz Sen, açanların en 
iyisisin!” (A’raf, 88-89)

“Fir’avn, dedi ki: ‘Size izin 
vermeden önce ona iman 
ettiniz! Şüphesiz bu, halkını 
oradan çıkarmak için şehirde 
kurduğunuz bir tuzaktır; 
ancak yakında bileceksiniz! 
Elbette ellerinizi ve ayaklarınızı 
çaprazlama keseceğim, sonra 
hepinizi asacağım!’ dedi. Dediler 
ki: ‘Şüphesiz biz Rabb’imize 
döneceğiz! Sen bizden, bize 
geldiğinde Rabb’imizin ayetlerine 
iman etmemiz dışında intikam 
almıyorsun; (ey) Rabb’imiz, 
üzerimize sabır boşalt ve bizi 
Müslümanlar olarak öldür!” 
(A’raf, 123-126)
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Mekke Müşrikleri, Hz. 
Muhammed (as)’a davetini, kendi 
istedikleri şekilde yapılması 
karşılığında başlarına geçmesi de 
dahil, birçok teklifte bulunmuşlar, 
ancak o, “Güneşi sağ elime, Ay’ı 
da sol elime koysanız yine 
olmaz” diyerek kesin bir şekilde 
reddetmiştir. Reddetmeliydi, 
aksi halde şu uyarının sonucuna 
uğrayabilirdi.

“Gerçekten neredeyse seni, sana 
vahyettiğimizden ayırıp ondan 
başkasını üstümüze iftira atman 
için kandıracaklardı, işte o zaman 
seni dost edinirlerdi. Eğer biz seni 
gerçekten sağlamlaştırmamış 
olsaydık, neredeyse onlara biraz 
yanaşacaktın, O zaman sana 
hayatın iki kat ve ölümün iki 
katını tattırırdık, sonra bize karşı 
kendine bir yardımcı bulamazdın.” 
(İsra, 73-75)

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

Kur’ani hükümler bu denli 
açık ve Risalet önderleri, küfür 
ve şirk ehline ve tağuta karşı 
bu denli net tavır koyarlar iken 
günümüzde zillet içerisinde 
tağuti sistemlerden izin alınarak 
açılmış vakıf ve derneklerde 
anlatılan dinin İslâm ile o dini 
anlatanların Müslümanlık 
ile uzaktan yakından hiçbir 

ilgilerinin bulunmadığı aşikârdır. 
Bu Samiri soylu bel’amlar, 
vakıf ve dernek açarak İslâm 
adına bir şeyler anlatmaları, 
Sünnetullahtaki davet metoduna 
aykırı, Risalet önderlerine 
ve Tevhid erlerine ihanet ve 
hakarettir. 

Şirk ve küfür yuvalarına 
giden, Samiri soylu bel’amları 
dinleyen bir kimse, Sünnetullaha 
aykırı hareket etmiş, Risalet 
önderlerine ve Tevhid erlerine 
yapılan hakarete ortak olmuş, 
şirk ve küfür içerisine girmiş, 
Rabb’ine isyan etmiştir.

Risalet önderleri, yaptıkları 
davet karşılığında herhangi 
bir ücret almamışlardır

Tevhidi esasların insanlara 
ulaştırılmasını emreden yüce 
Allah’tır ve yapılan davetin 
karşılığını da verecek ancak 
odur. Risalet önderleri ve 
Tevhid erleri, ecirlerini 
Rab’lerinden bekleyerek davet 
görevlerini yapmış, insanlardan 
maddi, manevi bir ücret talep 
etmemişlerdir.

“O zaman kardeşleri Nuh 
onlara demişti ki: ‘Sakınmaz 
mısınız?’ Şüphesiz ben, sizin 
için emin bir Rasulüm, o halde 
Allah’tan korkun ve bana itaat 
edin! Ben sizden, buna karşı hiçbir 
ücret istemiyorum, muhakkak ki 
benim ücretim, ancak âlemlerin 
Rabb’ine aittir.” (Şuara, 106-109)
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Hz. Nuh (as)’dan başlayan 
bu ücretsiz davet, son Rasul Hz. 
Muhammed (as)’a kadar aynen 
devam edip gelmiş, onların izini 
takip eden Tevhid erleri de onlar 
gibi hareket etmiştir.

“Şehrin uzak yerinden bir 
adam, koşarak geldi, dedi ki: ‘Ey 
kavmim, tabi olun bu gönderilen 
elçilere; sizden bir ücret 
istemeyenlere tabi olun, onlar, 
hidayete ermişlerdir.” (Yasin, 20-
21)

Günümüzde, vakıf ve dernek 
gibi şirk ve küfür yuvalarında 
yuvalana Samiri soylu bel’amlar, 
İslâmî daveti ticari bir meta 
olarak görüp Allah’ın ayetlerini 
kullanarak meal, kitap, dergi 
vs. çıkararak bir kazanç elde 
emektedirler. Bunlar, Hakkı 
batılla bulayıp gerçekleri 
gizledikleri, kendi yanlarından 
uydurduklarını din diye 
anlattıkları ve ayetleri kullanarak 
kazanç elde ettikleri için yüce 
Allah’tan bir ecir alamayacakları 
gibi tam aksine kazandıkları ile 
Rab’lerinin lanetine uğramış, 
karınlarına ateş doldurmuşlardır.

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

“Şüphesiz, Allah’ın indirdiği 
Kitap’tan bir şey gizleyen ve onu 
az bir değere satanlar, işte onlar, 

karınlarına ateşten başka bir şey 
koymuyorlar. Allah, Kıyamet günü 
onlarla konuşmayacak ve onları 
temizlemeyecektir; onlar için 
acıklı bir azap vardır. İşte onlar, 
hidayet karşılığında sapıklığı, 
mağ iret karşılığında azabı satın 
alan kimselerdir; ateşe karşı 
ne kadar da dayanıklıdırlar(!)” 
(Bakara, 174-175)

Ayetleri kullanarak kazanç 
elde eden saptırıcılar, işledikleri 
küfür ve şirki, içerisinde 
bulundukları tuğyan ve sapıklığı 
meşru göstermek için elde 
ettikleri kazançları: “Matbaa 
parası, masra lar, kitap ve 
dergilerden elde edilen paraları 
öğrencilere veriyoruz” yalanları 
ile savunmaya kalkışmaktadırlar. 
Bunlar, yüce Allah’ın lanetine 
maruz kaldıklarını bile bile bu 
davranışlarını sürdürmekte, bir 
de bunu savunmak adına yalanlar 
uydurmaktadırlar.

Ayetleri satarak kazanç elde 
edenlerin kitap ve dergilerini 
almak, onların ateşlerine katkıda 
bulunmak, işledikleri küfür ve 
şirklerine ortak olmaktır.

Risalet önderleri, diğer 
insanlarla aynı özelliklere ve 
konuma sahiptiler

Risalet önderlerinin hiçbiri, 
bulunduğu konum gereği 
böbürlenmemiş, kendisini 
diğer iman edenlerden üstün 
görmemiş, insanlardan farkları 
bulunmadığını ifade etmişlerdir.
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De ki: ‘Şüphesiz ben de sizin 
benzeriniz bir insanım; bana, 
ilahınızın muhakkak bir tek ilah 
olduğu vahyediliyor. Öyleyse kim, 
Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa 
salih amel yapsın ve kesinlikle 
Rabb’ine ibadete hiç kimseyi ortak 
etmesin.” (Kehf, 110)

“De ki: ‘Size, Allah’ın hazineleri 
yanımdadır, demiyorum, gaybı 
da bilmem ve size gerçekten ben 
meleğim’ de demiyorum; şüphesiz 
ben, sadece bana vahyolunan 
şeye tabi oluyorum’ De ki: ‘Âmâ ve 
gören eşit midir, artık düşünmüyor 
musunuz?” (En’am, 50)

Risalet önderlerinin hiçbiri, 
kendisini diğer insanlardan farklı 
görmemiş, onlar üzerinde misyon 
ve konum olarak kendisini üstün 
görmemiştir. Oysa günümüzde 
İslâm’ı anlatan birçok kimse, 
üçbeş kelime, birkaç ayet 
okuyunca ve bazı kimselerin 
kendilerine “Hocam, ağabey” gibi 
iltifatlarda bulununca kendilerini 
adeta Kaf dağında görmekte, 
kibir ve böbürlenme duygusuyla 
hareket etmekte, kendilerine 
yapılan herhangi bir itiraz 
hakaret kabul etmektedirler.

Kendilerini Kaf dağında 
görenler, hevalarını ilah 
edindiklerinin, bu tavırları ile 
Rab’lerine isyan ettiklerinin ve 
Rab’lerinin onların bu tavırlarını 
sevmediğinin farkına varmadan 
hareketlerini sürdürmektedirler. 
Bu kimseler, başka insanlarla 
kaynaşmayı, onlarla kardeşlik 

hukuku içerisinde hareket 
etmeyi düşünmezler, 
çevrelerindeki insanlar üzerinde 
önder duygusuyla hareket 
etmektedirler.

Hevalarını ilah edinen 
kimseler, İslâmî söylemlerinin, 
Tevhidi sloganlarının kendileri 
üzerinde bulunup bulunmadığını 
düşünmezler, kendileri dört 
dörtlük olmuş tavrı ile sürekli 
insanlara bir şeyler anlatırlar 
ya da başkalarını eleştirirler. 
Bunlardan bazıları, söyleyecek 
bir şeyleri kalmayınca gündemde 
kalmak için yüce Allah’a ve 
Rasulleri’ne dil uzatır, iftira 
atarlar.

Sonuç olarak
Kimin ne olduğunu, kimin 

Hak üzerindes bulunduğunu, 
söylenip yazılanların ne derece 
İslâmî ve Tevhidi esaslara 
uygun olduğunu bilmek isteyen 
bir kimse, Kur’an’a bakmalı, 
rasullerin mücadele metotlarını 
okumalı, bu kişi ve söylemlerini 
onlarla kıyaslamalıdır. İşte o 
durumda gerçeği net olarak 
görecek, kendisini saptıracak 
olanlardan uzaklaşarak Rabb’ine 
yönelecektir. Aksi halde şaşkınlık 
içerisinde küfür ve şirke düşerek 
sapacaktır.
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Ya Müslüman olun!
ya da bu şere li sıfatı lekelemeyin

İslâm düşmanı beşeri 
sistemler ve onların 
satın aldıkları bel’amlar 

tarafından Kur’ani kavramlar 
üzerinde oynanan oyunlar, 
yapılan tahrifatlar, hemen tüm 
alanlarda kendini göstermiş, 
tahrif edilmedik, değiştirilmedik 
neredeyse kavram 
bırakılmamıştır.

Kur’ani kavramların, 
anlamlarının değiştirilerek tahrif 
edilmesi, insanların İslâm’a 
yönelmesini ve yüce Allah’a 
gereği gibi iman edilmesini 
engellemiştir. İslâm’ı ve Tevhidi 
esasları gereğince bilmeyen 
yığınlar, doğal olarak yüce Allah’ı 
hakkıyla tanımamış, Risalet 
önderlerinin geliş nedenlerini 
öğrenememiş, bunun sonucunda 
onlar, İslâm diye adeta İslâm 
karşıtı bir dini din edinmişlerdir.

En radikalinden en sıradan 
kişiye kadar insanlar, kendi 
arzularını tatmin etmek için 
dini ya parçalara ayırarak ya 
da İslâm ile uzaktan yakından 
ilgisi bulunmayan bir anlayışı 
İslâm zannederek ona iman 
etmişlerdir. Dolayısıyla her iki 

anlayış ve kabulün, yüce Allah’ın 
razı olduğu Kur’an’da apaçık bir 
şekilde ortaya konulan İslâm ile 
bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kur’an’da apaçık bir şekilde 
ortaya konulan İslâm’ı yeterince 
bilmeyen ya da İslâm’dan 
tamamen bihaber yığınlar, 
Kur’ani kavramların gerçek 
anlamlarını bilmedikleri halde 
insanlar, kendilerini İslâm’a 
nispet etmiş ve Müslüman 
olduklarını zannetmişlerdir. 
İşin en üzücü yanı, bu kimseler, 
Kur’an’da apaçık bir şekilde 
vası ları açıklanan kâ ir, 
müşrik, münafık ve fasıkların 
da Müslüman olduklarını iddia 
etmektedirler.

Tağuti beşeri sistemler 
tarafından kiralanan Samiri 
soylu bel’amların, Hakkı batılla 
karıştırıp Tevhidi esasları ve 
Kur’ani gerçekleri gizlemeleri ve 
kendilerini satın alanları temize 
çıkarma gayretleri sonucunda 
özellikle günümüzde küfür 
ve şirkleri apaçık bir şekilde 
ortada olan putperestlere bile 
Müslüman denilmiştir.

Yorum
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Müslüman kimdir, kime 
Müslüman denir

Kur’an’da tüm kavramlar 
apaçık bir şekilde açıklanmış; 
iman, itikat, ibadet, muamelat, 
küfür, şirk ve nifak gibi 
kavramların ne oldukları 
belirtilmiş, bu kavramlar 
doğrultusunda hareket edenlerin 
sıfatları net olarak ortaya 
konulmuş, iman edenlerinden 
de bunlara olduğu gibi iman 
etmeleri istenmiştir.

Kur’an, insanları bakış 
açılarına, söylem, tavır ve 
tutumlarına göre Mü’min, 
Müslüman, muttaki, salih, 
müşrik, münafık, fasık, mürtet, 
kâ ir, tağut, zalim ve bel’am olarak 
çeşitli vası larla sıfatlandırmış, 
bunlara, sıfatlarına göre 
yaptırımlar öngörmüş ve nihayet 
Kıyamet günü karşılaşacakları ve 
kazanacakları ceza ve mükâfatları 
bildirmiştir.

Yüce Allah’a iman eden, 
O’ndan başka İlah, Rab ve Melik 
kabul etmeyen, O’nu hakkı ile 
tanıyan kişilere yüce Allah (cc), 
Mü’min sıfatını vermiştir. Yüce 
Allah’ın, yegâne hüküm koyucu 
İlah; kullarına rızık verici Rab, 
hüküm koyucu Melik olduğuna 
güvenerek samimiyetle ve 
kuşkuya kapılmadan iman eden 
kimseye Mü’min denir.

Kur’an’da, hayatlarını, 
Rab’lerinin bildirdiği ve 

gönülden iman ettikleri Kur’ani 
hükümlere göre hiçbir sıkıntı ve 
kuşku duymadan düzenleyen, 
bu hükümler uygun hareket 
eden kimselere de Müslüman 
denilmektedir.

Mü’min ve Müslüman sıfatları, 
birbirini bütünleyen, biri 
olmadan diğerinin hiçbir anlamı 
olmayan, iç içe geçmiş iki sıfattır. 
Bu nedenle bu iki sıfatı bir 
arada taşımayanların Müslüman 
olmaları ya da Müslüman 
olarak tanımlanmaları mümkün 
değildir.

Mü’min olmayan bir kimsenin, 
gereğince iman edip tanımadığı, 
Kendisinden emin olmadığı, 
gereğince O’na güvenmediği yüce 
Allah’ın hükümlerine bir bütün 
olarak teslim olup Müslüman 
olması hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Mü’min olma şere ine 
ulaşmayanlar, yüce Allah’ın 
Mü’min kullarına bahşettiği 
Müslüman sıfatını taşıyamazlar.

Kur’an ve onun açıkladığı din 
İslâm, bir bütündür, Müslüman 
da bu bütünün tümüne teslim 
olandır. Bu bütünden parçalar 
alanlar, aldıkları parçalar için 
yüce Allah’ın kendilerine uygun 
gördüğü sıfatları alırlar. Bunlar 
ise kâ ir, müşrik, münafık, fasık, 
mürtettir; bunların da Müslüman 
olmadıkları, Kur’an’da apaçık bir 
şekilde bildirilmiştir.
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Müslüman olmayan bir 
kimseye Müslüman demek 
yüce Allah’a karşı isyandır

Yüce Allah (cc), Mü’min olma 
izzeti ile izzetlenmeyenleri 
kâ irler, müşrikler, münafıklar, 
fasıklar ve mürtetler olarak 
sıfatlandırmıştır. Yüce Allah’ın, 
apaçık bir şekilde sıfatlandırdığı 
bu kişilerin Müslüman 
olduklarını iddia etmek, 
düşünmek ya da ima etmek yüce 
Allah’ın üzerine iftira atmak, 
kelimeleri, Kur’ani kavramların 
anlamlarını değiştirmek, yüce 
Allah’a karşı tuğyan ve azgınlıktır.

“Sözlerini bozmaları sebebiyle 
onları lanetledik ve kalplerini 
katı yaptık; kelimelerin yerlerini 
değiştirdiler, o nedenle öğütlenen 
şeyi muhafaza etmediler ve 
unuttular…” (Maide, 13)

Yüce Allah’ın, şüpheye yer 
vermeyecek şekilde açıkladığı 
Kur’ani sıfatları, kimi çıkarları 
gereği kelimeleri yerlerinden 
kaydırarak, bu sıfatları hak 
etmeyenlere verenler, bilerek 
yalan şahitlik yapmaktadırlar ki 
onlar, yalancı şahitliklerinden 
sorulacaklardır.

“Onlar ki, Rahman’ın kulları 
olan melekleri dişi yaptılar, 
onların yaratılışlarına şahit 
mi oldular! Onların şahitlikleri 
yazılacak ve sorulacaklardır.” 
(Zuhruf, 19)

Kâ ir, müşrik, münafık, fasık, 

mürtet ve puta tapanların 
Müslüman olduklarını iddia 
edenlerin iddiaları, tıpkı 
müşriklerin melekleri dişi 
sayması gibidir. Ellerinde 
Kur’ani bir bilgi bulunmadığı 
halde Kur’ani gerçekleri gizleyip 
Müslüman olmayanlara bu sıfatı 
verenler, bu yalan beyanları 
nedeni ile acıklı bir azaba 
gireceklerdir.

Samiri soylu bel’amlar, yüce 
Allah’ın, reddedilmesini iman 
etmenin temel nedeni olarak 
bildirdiği tağutu reddetmiyor ya 
da peşlerine taktıkları bilinçsiz 
yığınları kandırmak için tağutu 
reddettiklerini söyleyerek sözel 
olarak reddetmiş görüntüsü 
veriyorlar. Onlar, iili olarak 
tağutun izniyle açtıkları şirk 
ve küfür yuvaları olan vakıf 
ve derneklerde bulunarak 
tağuti sistemi onayladıkları 
gibi bu sistemin puta tapan 
yöneticilerinin ve bu küfür 
sistemine oy verenlerin de 
Müslüman olduklarını iddia 
ediyorlar.

Samiri soylu bel’amların, her 
türlü küfür ve şirki işleyenlerin 
Müslüman olduklarını iddia 
etmeleri, İslâm’ı bilmeyen halkın 
da her türlü gayri İslâmi melaneti 
işlemelerine rağmen kendilerini 
Müslüman olarak görmelerine 
neden olmuştur. Bu nedenle 
kendilerine, yüce Allah’ın razı 
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olduğu din olan İslâm’ı anlatan 
Müslümanlara düşman olmakta, 
işledikleri küfür ve şirkte 
ısrar ederek Rab’lerine karşı 
isyanlarına devam etmektedirler.

Hakkı batılla karıştırarak 
insanların Tevhidi esasları 
öğrenmelerine engel olan Samiri 
soylu bel’amlar, yüce Allah’a 
karşı haddi aşmış, küfür, şirk ve 
azgınlıklarında sınır tanımaz bir 
derekeye düşmüşlerdir.

Kendileri Müslüman 
olmadıkları halde her 
önlerine gelene Müslüman 
sıfatını vermeleri Samiri 
soylu bel’amların, İslâmi 
değerleri bilinçli bilinçsiz 
tahrif ettiklerinin, İslâm’a kin 
ve düşmanlık besler bir duygu 
içerisinde bulunduklarını 
göstermektedir.

Müslümanlar olarak bizler, 
elbette bu yalancı müfteri 
Samiri soylu bel’amların, gayri 
Müslimlerin Müslüman oldukları 
yalanlarına şahitlik yapmayacak, 
kendilerinin yalancı olduklarına 
ve ancak Hakka şahitlik yapacağız 
biiznillah.

“De ki: ‘Haydi şahitlerinizi 
toplayın ki onlar, gerçekten 
Allah’ın bunu haram kıldığına 
şahitlik etsinler.’ Şayet şahitlik 
ederlerse, o halde onlarla beraber 
sen şahitlik etme ve arzularına 
uyma, onlar ki, ayetlerimizi 
yalanladılar ve onlar, ahirete iman 

etmiyorlar ve onlar, Rab’lerine 
denk tutuyorlar.” (En’am, 150)

İslâmi kavramları, 
içerisinde bulundukları zilleti 
meşrulaştırmak, kendilerini satın 
alanlara yaranmak, peşlerine 
taktıkları bilinçsiz yığınları 
kandırmak için çarpıtanlar, 
Hakkı batılla karıştıran Samiri 
soylu bel’amlar ve onları ilah 
edinenlerdir. Bunlar, elbette 
Rab’lerine bu yaptıkları 
çarpıtmaların ve uydurdukları 
yalanların hesabını vereceklerdir.

Ya Müslüman olun ya da bu 
şere li sıfatı lekelemeyin

Samiri soylu bel’amlara, 
onların peşlerinde sürüklenen 
yığınlara ve tağutu 
destekledikleri, her türlü gayri 
İslâmi sözü söyledikleri ve şirk 
ve küfür içerisinde bulundukları 
halde kendilerinin Müslüman 
olduklarını iddia eden halka 
diyoruz ki: 

Gelin ya gerçekten 
Müslüman olun ya da bu şere li 
sıfatı lekelemeyin, yoksa bu 
halinizle ancak acıklı bir azabı 
ve içerisinde sürekli kalmak 
üzere cehennemi hak edersiniz, 
son pişmanlığınızın size hiçbir 
faydası olmayacaktır.

“Kötülükler yapıp kendilerine 
ölüm geldiğinde nihayet: ‘Ben, 
gerçekten şimdi tevbe ettim’ 
diyenlerin ve kâ ir olarak ölenlerin 
tevbeleri geçerli değildir, işte onlar 
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için acı bir azap hazırlamışızdır!” 
(Nisa, 18)

Gelin, o gün gelmezden önce 
Rabb’inizin rahmet çağrısına 
kulak verin ve hangi halde 
bulunuyorsanız bulunun bir 
an önce Rabb’inize yönelin, 
Kur’an’a teslim olun, acıklı 
azaptan kurtulun.

“De ki: ‘Ey ne islerine karşı 
aşırı giden kullarım, Allah’ın 
rahmetinden umut kesmeyin, 
muhakkak ki Allah, bütün 
günahları bağışlar; şüphesiz O, 
bağışlayan, merhamet edendir. 
Rabb’inize dönün, O’na teslim 
olun, size azap gelmeden önce.

Sonra size yardım edilmez. 
Rabb’inizden size indirilenin en 
güzeline uyun; ansızın ve hiç 
farkına varmadan azap size 
gelmeden önce. Sonra nefsin: 
‘Allah yanında kusur edişimden 
dolayı yazık bana, gerçekten 
ben alay edenlerden idim’ 
demesin yahut ‘Şayet Allah bana 
hidayet etseydi, şüphesiz ben 
muttakilerden olurdum’ demesin.” 
(Zümer,  53-57)

Ey Samiri soylu bel’amlar, 
ey bel’amları takip edip 
onlara inananlar, ey dininden 
habersiz halk yığınları, gelin, 
İslâm’ın izzeti ile izzetlenin, 
onur ve haysiyetten yoksun 
tağuti beşeri sistemlerin 
yanında şeref aramayın. 
Kendileri de varlıklarını 

Rab’lerine isyan üzerine bina 
ettiklerinden dolayı şereften 
mahrum bulunan tağuti 
sistemler size şeref veremezler. 
Kurtuluşunuz Rabb’inize 
gerçekten yönelmekte ve 
Kur’ani hükümlere teslim 
olup hakkıyla Müslüman 
olmaktadır.

“Elbette bu bir öğüttür; artık 
dileyen kimse, Rabb’ine varan bir 
yol tutar.” (Müzzemmil, 19)



Ey İnsanlar!

“Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, sakınanlar 
için bir hidayet ve bir öğüttür.” Al-i İmran 138
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Yüce Allah’ın en güzel sıfatlarından bazılayıla donatılan varlık!

Kavramlar, sıfatlar ya 
da eşya isimleri, ihtiva 
ettikleri asıl anlamları 

ile doğru orantılı bir şekilde 
bilindiğinde bir anlam ifade 
ederler ve doğru bir şekilde 
kullanılırlar. İçleri boşaltılmış 
ya da ihtiva ettikleri anlamları 
değiştirilmiş kavram ve sıfatlar, 
insanları her zaman yanıltır ve 
yanlış sonuçlara ulaştırır.

Kendisine asıl kişiliğini 
kazandıran manasından 
soyutlanmış, içi boşaltılmış 
kavram ve sıfatların gerçek 
anlamlarını bilmeyenler, sosyal 
hayattaki ilişkilerinde her zaman 
hatalarla karşılaşabilecekleri gibi 
iman noktasında da küfür ve şirk 
içerisine girmeye mahkûmdurlar. 
Örneğin, Tevhid, şirk, iman, küfür, 
ulûhiyet, Rububiyet ve tağut 
kavramlarını doğru bilmeyen 
kimseler, hakiki anlamda iman 
etmeyecek, küfür ve şirk içerisinde 
olacaklardır. 

Kur’an,  her konuda 
olduğu  gibi, kavramların 
tanımlanmasında da her şeyi 
çok açık bir şekilde belirtmiştir. 

Kur’an’ın en güzel şekilde 
tanımladığı sıfatlardan biri de 
insandır. Kur’an, insanın en güzel 
biçimde yaratıldığını, kendisinde 
bulunan güzellikleri nasıl devam 
ettireceğini, bu güzelliklerden 
nasıl sıyrılıp başka sıfatlara 
bürüneceğini çok açık bir şekilde 
belirtmiştir.

İnsan, yaratıldığı en güzel 
surette, yaratılış fıtratına uygun, 
indirilen vahye teslim olarak onun 
doğrultusunda hareket ettiği 
sürece Rabb’inin yeryüzündeki 
Halifesidir. Ancak yaratılış 
fıtratını terk edip Rabb’inden 
indirilen vahyin bir kısmını ya da 
tamamını terk etmesi durumunda 
esfele sa iline düşerek şeytanın 
temsilcisi bir varlık olacaktır! 
İnsan, Rabb’inin Halifesi ya da 
şeytanın temsilcisi olacağına, 
söyleyip yaptıkları ile kendisi 
karar verir ve doğal olarak da bu 
kararının sonucuna katlanır.

Yüce Allah’ın hükmüne 
dayanmayan, insanın, kendi heva 
ve hevesinden oluşturduğu her şey 
şeytandandır. Buna göre insanın 
kendi aklı ile kurallarını belirlediği 

Kavram
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beşeri tüm sistemler, Kur’an’dan 
az ya da çok uzaklaşılarak insanın 
hevasına göre oluşturulan kurum 
ve kuruluşlar, tasavvuf, İslâmcı 
dernek ve vakı lar şeytandandır.

İnsan, en güzel şekilde 
yaratılmıştır

İnsan, E.N.S. kök har lerinden 
türemiştir; anlamı, cana yakın, 
girişken, samimi, alışkın olmak, 
aşina, tanıdık; “b” ve “ila” ile 
beraber kullanıldığında fark 
etmek, evcilleşmek, ehlileşmek, 
nazik olmak, aşina olmak, zari lik, 
nezaket, eğlendirmek, dostluğu 
sürdürmek, görmek, dinlemek, 
göz önüne almaktır. Ayrıca 
sosyalleşmek, birbirine ısınmak, 
yakın olmak, cana yakınlık, 
yadırgamamak anlamları da 
insan kelimesinin barındırdığı 
anlamlardır.

Tüm anlamları ile insan 
kavramına bakıldığında 
anlamlarının hemen hepsinde 
insanda bir güzellik, bir sevgi 
duygusu uyandırmakta, insana 
güven duygusu vermektedir. 
Bu nedenle insan olmak, ancak 
tüm bu anlamları üzerinde 
bulundurmakla mümkündür. 
İnsanın en güzel biçimde olmasını 
en öncelikli nedeni ona Rabb’inin 
ruhunun ü lenmesidir.

İnsan olmak, hayatta kişi 
için en onurlu sıfat, en değerli 
hazinedir; çünkü insanı Rabb’ine 

iman ettiren, onu yücelten, 
ona saygınlık kazandıran bu 
sıfattır. Yüce Allah (cc), Zatına 
kulluk yapsın diye insana kendi 
ruhundan ü leyerek onu en güzel 
şekilde yaratmıştır.

“Bir zaman Rabb’in meleklere 
demişti ki: ‘Şüphesiz Ben, 
çamurdan bir insan yaratacağım, 
ne zaman düzenleyip ona 
ruhumdan ü lediğimde onun 
için hemen secdeye kapanın.” 
(Sad, 71-72)

İnsan, Rabb’ine kulluk yapmak 
için yaratıldığından Rabb’ine 
layık olacak şekilde iziksel ve 
ruhsal olarak en güzel biçimde 
yaratılmıştır. İnsan, yaratıldığı 
amaca uygun yaşadığı sürece bu 
en güzel vasfını koruyacak. Bu 
amacın dışına çıktığı zaman ise 
esfele Sa ilin denilen en aşağı 
derekeye düşecektir.

“Gerçekten insanı en güzel 
biçimde yarattık, sonra onu 
aşağıların aşağısına geri çevirdik.” 
(Tin, 4-5)

İnsanı aşağılık bir duruma 
düşmekten kurtaran Rabb’ine olan 
iman ve teslimiyetidir, bu iman 
ve teslimiyeti göstermeyenler, 
gerisin geriye çamur hallerine 
yani esfele Sa ilin durumuna 
düşeceklerdir. Çünkü onlar, 
Rabb’lerinin kendilerine ü lediği 
ruhunu, onlara bahşettiği en güzel 
sıfatlarını terk etmişler, yalnızca 
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çamur hallerini bırakmışlardır. 
Oysa Rabb’lerine iman edenler, 
hem kendilerine lütfedilen 
güzel sıfatları muhafaza edip 
geliştirmişler, hem de Rabb’lerinin 
kendilerine vereceği mükâfatlara 
ulaşmışlardır.

Nitekim yüce Allah (cc) insanı, 
tüm bu anlamları ile en güzel 
biçimde yarattığını bildirmektedir.

 “Andolsun insanı en güzel 
biçimde yarattık.” (Tin, 4)

İnsanı insan yapan özellik, 
yukarıda sayılan özellikler 
yanında insanı asıl güzelleştiren 
husus, hiç kuşkusuzdur ki, en 
güzel isimler kendisinin olan 
yüce Allah’ın bu sıfatlarından 
bir kısmını yaratılışında insana 
bahşetmesidir.

“En güzel isimler Allah’ındır, 
o halde onlarla O’na davet edin 
ve O’nun isimleri hakkında 
eğriliğe sapanları bırakın; 
yakında onlar yaptıklarıyla 
c e z a l a n d ı r ı l a c a k l a r d ı r . ” 
(A’raf, 180)

İnsanı güzelleştiren, insan 
olma sıfatını sürdürmesine neden 
olan, onun en güzel biçimde 
olmasını sağlayan tüm özellikler 
elbette onu yaratan Rabb’i 
tarafından kendisine verilmiştir. 
İnsan, Rabb’i tarafından kendisine 
verilen bu özellikleri üzerinde 
bulundurduğu sürece insan 
olacak, bu özellikleri terk ettikçe 

de adım adım insanlığından 
sıyrılacak ve esfele Sa ilin denilen 
derekeye düşecektir.

“Sonra onu aşağıların aşağısına 
geri çevirdik.” (Tin, 5)

Yüce Allah (cc), insanı kendisine 
kulluk etsin diye yaratmıştır; 
bu nedenle yarattığı kullarında 
Kendisine kulluk yapacak bazı 
özellikler bulunmalıdır ki, kulluk 
yapabilsinler. Bu özellikler, 
elbette yüce Allah’ın kendisinde 
var olan özelliklere uyumlu 
olmalıdır, aksi halde kulluk 
görevi yerine getirilemez. Bunu 
örneklendirecek olursak:

Soylu, oldukça varlıklı, kibar ve 
yardımsever bir kimse, hizmetine 
alacağı kişilerde, kendisini 
küçük düşürecek vası ların 
bulunmamasına dikkat eder 
ve hizmetine alacağı kişilerin, 
kendi soyluluğuna yaraşır 
biçimde hareket edecek kimseler 
olmalarına dikkat eder. Soylu 
kimselere hizmet edecek kişiler, 
o soylu kimseye yaraşır şekilde 
konuşacak, buna göre hareket 
edecektir; aksi halde o soylu kişiye 
hizmet edemez, işine son verilir.

Kendisi, tüm güzellikleri 
sıfatlarında barındıran yüce 
Allah (cc), yalnızca kendisine 
kulluk yapmaları için yarattığı 
insanlara da sıfatlarından bir 
kısmını vererek en güzel şekilde 
yaratmıştır. Çünkü güzel olana 
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ancak güzel olanlar yakışır.
“Ben cinleri ve insanları, bana 

kulluk dışında (bir nedenle) 
yaratmadım.” (Zariyat, 56)

İnsanı, insan yapan, onu 
güzelleştiren özellikler, aslında 
insana yaratılışta bahşedilen 
özelliklerden gelmektedir. Bu 
özellikler, yüce Allah’ın sıfatlarının 
yansımalarıdır. Yüce Allah (cc), 
Allah ismi celili ve kendisine 
has sıfatları dışında kalan bazı 
sıfatlarından kullarına bir miktar 
bahşetmiş, onları, Kendisine 
kulluk yapacakları seviyeye 
çıkarmıştır.
İnsan, Rabb’inin Halifesidir
Yüce Allah’ın, insana kendine ait 

bazı sıfatlarından bahşetmesinin 
elbette çok önemli nedenleri 
vardır. Bu nedenlerden ilki, 
yukarıda da ifade edildiği üzere, 
kendisine kul olacağı için insanı, 
kendi şanına yaraşır özelliklerle 
donatarak yüceltmiştir. İkincisi, 
insana verilen halifelik görevi 
nedeniyledir.

“Bir zamanlar Rabb’in, 
meleklere: ‘Şüphesiz Ben, 
yeryüzünde bir halife yaratacağım’ 
demişti; dediler ki: ‘Orada 
bozgunculuk yapacak, kan dökecek 
birisini mi var edeceksin; biz seni 
hamd ederek takdis ediyoruz’ 
dediler. (Rabb’in): ‘Elbette Ben, 
sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim’ 
dedi.” (Bakara, 30)

İnsana, Rabb’i tarafından 
halifelik görevi verilmiştir; 
Halife, aslın temsilcisidir, onun 
bizzat yapacaklarını, onun adına 
yapacak ya da söyleyecektir. Bu 
nedenle aslın kimi özelliklerini 
üzerinde taşımalıdır ki, onun 
adına iş yapabilsin. Yüce Allah 
(cc), Halife kıldığı insana 
Kendisine ait sıfatlarından 
bazılarını bahşetmiş, onu Halife 
olarak görevlendirmiştir.

Yüce Allah’ın, insana bahşettiği 
sıfatlarının ilki, hiç kuşkusuzdur 
ki ilimdir. Yüce Allah (cc) insana, 
bütün isimleri öğreterek ilk 
görevini vermiş oldu.

“Ve Âdem’e bütün isimleri 
öğretti, sonra onları meleklere 
gösterdi, ‘İşte, dedi, şayet doğru 
söyleyenler iseniz, onların 
isimlerini bana haber verin.” 
(Bakara, 31)

Yüce Allah (cc), insana Kendi 
sıfatlarından bazılarını vermiştir

Ve insan yeryüzüne Rabb’inin 
halifesi olarak gönderildi; insan, 
yeryüzünde halifesi olduğu Rabb’i 
adına hareket ederek yeryüzünü 
O’nun adına imar edecektir. Bu 
nedenle insana, Kendisine ait olan 
sıfatlardan bazılarını vermiş, onu 
bazı özelliklerle donatılmıştır. Bu 
sıfatlar:

Er-Rahman: Yüce Allah (cc), 
Kendisi Rahman olduğu, kullarına 
merhamet ettiği için kullarına da 
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bu sıfatından lütfetmiş, onların 
birbirlerine ve yarattıklarına karşı 
merhametli olmalarını istemiştir.

“Bu yüzden istedik ki Rabb’leri, 
onun yerine onlara ondan 
daha hayırlısını, daha temiz ve 
merhametçe daha yakın olanı 
versin.” (Kehf, 81)

“Muhammed Allah’ın 
Rasulü’dür; onunla beraber olanlar, 
kâ irlere karşı şiddetli, kendi 
aralarında merhametlidirler…” 
(Fetih, 29) 

“Andolsun kendi nefsinizden 
bir Rasul geldi; sıkıntınız ona ağır 
gelir, size düşkün, Mü’minlere 
şe katli, merhametlidir.” (Tevbe, 
128)

Rasulullah (as) da: “İnsanlara 
merhamet etmeyene Allah 
merhamet etmez” buyurarak 
insanların merhametle muamele 
etmelerini istemiştir. Rasulullah 
(as), yanına gelen bir bedevinin: 
“Ey Allah’ın Resulü! çocukları 
öper misiniz? Vallahi biz onları 
öpmeyiz” dedi. O da, “Aziz ve 
Yüce olan Allah senin kalbinden 
merhameti çıkarınca ben sana ne 
yapabilirim” buyurdu.

El-Melik: Mülkün, kâinatın 
sahibi olan yüce Allah (cc), 
kullarına da mülk edinme 
duygusu vermiş, bu mülklerini 
nasıl kullanacakları ile ilgili 
esasları insanlar bildirmiş, 
onları mülkleri üzerinde melik 

yapmıştır. İnsanlar, dünyada 
mülkler edinerek yerleşik hayata 
geçmişler, kendilerine ait mallara 
sahip olmuşlardır.

Es-Selâm: Selam, insanların 
birbirlerine karşı selamette 
oldukları duygusunu veren bir 
vasıftır, bu nedenle insanlar, 
karşılaştıklarında selam verir, 
bu hitapla insanların, kendisi 
yanında selamette olduklarını 
bildirir, ilişkilerini barış içerisinde 
sürdürürler.

El-Mü’min: Güven veren, emin 
kılan, koruyan yüce Allah (cc), 
iman eden kullarının da emin 
olmalarını, insanlara güven 
vermelerini, emin kimseler 
olmalarını buyurmuştur.

“Şüphesiz ben, sizin için emin 
bir Rasulüm.” (Şuara, 107)

Mü’min sıfatı, insanın 
Rabb’ine karşı sonsuz güvenini 
ortaya koyduğu gibi, bu sıfatı 
taşıyan Mü’minler de içerisinde 
yaşadıkları toplum bireylerine 
güven vermek durumundadırlar. 
Bu nedenle Mü’min bir kimse, 
hiçbir şekilde insanları 
kandırmaz, onlara yalan söylemez, 
mal ve canlarına zarar veremez. 
Rasulullah (as): “Mü’min, halkın, 
can ve mallarını kendisine karşı 
emniyette bildikleri kimsedir” 
buyurmuştur.

Yüce Allah (cc), kullarına her 
konuda nasıl güven veriyor ve 
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emin ise, Allah’a kulluğu şiar 
edinmiş kimseler de insanlara 
karşı emin olmalı, insanlar, her 
konuda ona güvenmelidirler.

El-Müheymin: Yüce Allah (cc) 
kullarını görüp gözeten olduğu 
gibi O’na kulluk edenler de, bu 
sıfat gereğince bakmakla yükümlü 
oldukları, idareleri altında 
bulunan insanları ve toplumdaki 
düşkünleri görüp gözeten 
kimseler olmalıdırlar. Böylece 
yüce Allah’ın lütfu ile insanlar 
toplumda korunacaklardır.

El-Aziz: İzzetli, güçlü, şere li 
ve üstün olan yüce Allah (cc), 
kullarının da izzetli ve onurlu 
olmasını istemiş, onları da, izzet 
ve şeref sahibi olacakları bir 
vasıfta yaratmıştır.

“Ey iman edenler, sizden kim 
dininden dönerse, işte yakında 
Allah bir toplum getirecektir ki, 
onları sever, onlar da O’nu severler; 
Mü’minlere karşı yumuşak, 
kâ irlere karşı izzetlidirler; 
Allah yolunda cihad ederler, 
kınayanların kınanmasından 
korkmazlar. Bu, Allah’ın lütfudur, 
onu dilediği kimseye verir; Allah, 
büyüktür, bilendir.” (Maide, 54)

Tarihi süreçte insanlar, hep 
izzet ve onurları için çalışmışlar, 
bunun için mücadele etmişlerdir. 
Münafıklar, üstünlüğün 
kendilerinde olduğunu iddia 
etmişler, ancak yüce Allah 

(cc) üstünlüğün, izzet ve 
şere in Kendisinde, Rasulü’nde 
ve Mü’minlerde olduğunu 
bildirmiştir.

Dediler ki: ‘Andolsun Medine’ye 
dönersek, izzetli olanlar, zelil olanı 
oradan çıkaracaktır; izzet, Allah’a, 
O’nun Rasulü’ne ve Mü’minlere 
aittir, lakin münafıklar bilmezler.” 
(Müna ikun, 8)

El-Halik: Şüphesiz yoktan 
var edip yaratmak yalnızca 
yüce Allah’a aittir! O, kullarını 
da, kâinatta yarattığı eserlerine 
bakarak var ettiği şeylerden kimi 
eserler yapacakları özelliklerle 
donatmıştır. İnsanlar, Rab’lerinin 
kendilerine yaratılışlarında 
verdiği yaratıcılık vası larını 
kullanarak yeryüzünde çeşitli 
eserler meydana getirmişlerdir.

“Yeryüzünde dolaşmadılar mı 
ki, kendilerinden olan kimselerin 
akıbetinin nasıl olduğunu 
görsünler! Onlar, kuvvet ve 
yeryüzündeki eserleri bakımından 
kendilerinden daha üstün idiler, 
fakat Allah, onları günahları ile 
yakaladı; onları Allah’tan koruyan 
da olmadı.” (Mü’min, 21)

El-Musavvir: Yarattıklarını 
en güzel bir şekilde yaratıp 
şekillendiren yüce Allah (cc), 
kullarına da bu sıfatından 
lütfetmiştir. İnsanlar, Rabb’lerinin 
yarattığı muazzam sanatı tasvir 
ederek kendileri de bazı şeyler 
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yapmışlar ve onları şekillendirerek 
güzelleştirmişlerdir. Uçak 
ve benzeri şeyler yapanlar, 
Rabb’lerinin yarattığı kuşlardan 
esinlenmişlerdir.

El-Vehhâb: Kullarına her 
nimeti karşılıksız veren, hibe 
eden, ihsanda bulunan yüce Allah 
(cc), bu sıfatından da kullarına 
bahşetmiş, onları da, insanlara 
ve diğer yaratılanlara ihsanda 
bulunacakları, hediye verecekleri 
özelliklerle donatmıştır. 

“…Mü’min bir kadın, kendisini 
Nebi’ye hibe eder ve Nebi de 
kendisini nikâhlamak isterse helal 
kıldık…” (Ahzab, 50)

Rasulullah (as), hediyeleşmeyi 
tavsiye etmiş, Mü’minlerin 
hediyeleşmelerini istemiştir. 
“Hediyeleşin, çünkü hediye, 
aradaki muhabbeti artırır” 
buyurmuştur

Er-Rezzak: Yüce Allah 
(cc) Er-Rezzak’tır ve bütün 
mahlûkatın rızkını karşılıksız 
verir, ihtiyaçlarını karşılar; ancak 
kullarının rızıklarını vermeye 
halife kıldığı insanı görevlendirmiş, 
insanın eliyle diğer insanlara 
ve diğer yarattıklarına verdiği 
rızkı ulaştırmıştır. Ancak gerçek 
Rezzak’ın kendisi olduğunu 
unutmamalarını da bildirmiştir.

“(Miras) taksiminde akrabalar, 
yetimler ve miskinler hazır 
bulunursa, artık onları da ondan 

rızıklandırın ve onlara güzel söz 
söyleyin.” (Nisa, 8)

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

El-Fettah: Kullarına her türlü 
kolaylığı yaratan, müşkülleri 
çözen, darlıktan kurtaran yüce 
Allah (cc), bu sıfatından da 
insanlara bahşetmiş, onları, 
zorlukların üstünde gelmeye 
muvaffak kılmıştır. Fethetme 
ve fatih kavramları, bu sıfatın 
içerisindedir ve yüce Allah (cc) 
Mü’min kullarını, zorlukları 
aşarak insanları, bulundukları şirk 
ve küfürden kurtarmaya memur 
kılmış, onları fatihler yapmıştır.

“Şüphesiz sana apaçık bir fetih 
ihsan ettik.” (Fetih, 1)

El-Âlim: El Âlim olan yüce 
Allah (cc), kendi ilminden 
kullarına da lütfetmiş, onları da 
kimi konularda ilim sahibi kılarak 
âlim yapmıştır. Bu ilmi ilk alan da 
Hz. Âdem (as) olmuştur.

“…Şüphesiz, kulları içinde ulema 
(ilim sahipleri) Allah’tan çekinir…” 
(Fatır, 28)

Es-Semi sıfatı ile her şeyi en iyi 
işiten yüce Allah (cc), kullarını da 
işitici ve El Basir sıfatı ile görücü 
kılmıştır.
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“Şüphesiz biz insanı, karışık bir 
nutfeden yarattık, onu imtihan 
ediyoruz, onu işitici, görücü kıldık.” 
(İnsan, 2)

El-Hakem olan mutlak 
Hâkim, Hakkı batıldan ayıran, 
Hak ile hükmeden yüce Allah 
(cc), dünya hayatında kulları 
arasında ortaya çıkan sorunların 
çözümünde Mü’min kullarını 
bu sıfatla sıfatlandırarak Hak ile 
hükmetmelerini istemiştir.

“Şüphesiz Biz, insanlar 
arasında Allah’ın gösterdiği şekilde 
hükmetmen için Kitabı sana Hak 
ile indirdik; hainlere taraf olma!” 
(Nisa, 105)

El-Adl olan yüce Allah (cc), 
kullarına da bu sıfatı bahşetmiş, 
onların adil olmalarını, 
adaletle hükmetmelerini, en 
zor durumlarda bile adaletten 
ayrılmamalarını istemiştir.

“Ey iman edenler, Allah için 
adaletle şahitliği ikame edenler 
olun; bir kavim üzerindeki kininiz 
sizi adaletsiz yapıp size cürüm 
işletmesin, adil olun, o takvaya 
daha yakındır. Allah’tan korkun, 
şüphesiz Allah, yaptıklarınızı haber 
almaktadır.” (Maide, 8)

“Ey iman edenler, Allah için 
adâleti ikame eden şahitler olun; 
velev ki kendinizin, anne babanızın 
ve yakınlarınızın aleyhinde 
olsun, şayet zengin veya fakir de 
olsalar (adil olun), çünkü Allah, 

ikisine daha yakındır. Öyleyse 
hevanıza uymayın, gerçekten 
adil olun ve eğer tevil ederseniz 
ya da çekinirseniz muhakkak ki 
Allah yaptıklarınızdan haberdar 
olandır.” (Nisa, 135)

El-Berr: İyilik ve ihsanı 
bol olan, iyilik ve ihsan sahibi 
sıfatına sahip olan yüce Allah 
(cc), kullarının da lütuf ve ihsan 
sahibi olmalarını istemiş, sahip 
oldukları değerlerle insanlara 
iyilik etmelerini istemiş, onlara 
cenneti müjdelemiştir.

“Allah sizi, din hakkında 
sizinle savaşmayan ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayan 
kimselere iyilik etmekten, onlara 
adaletli davranmaktan menetmez; 
şüphesiz Allah, adalet yapanları 
sever.” (Mümtehine, 8)

“Şüphesiz iyiler, gerçekten 
nimet içindedirler.” (Mutaf i in, 22)

El-Habir:  her şeyden haberdar 
bulunan yüce Allah (cc), kullarını 
da kimi olaylardan haberdar 
etmiş, onları bilgilendirmiştir.

“Biz, bu Kur’an’ı vahyetmekle 
sana kıssaların en güzelini 
anlatıyoruz; şüphesiz sen ondan 
önce bilmeyenlerden idin.” (Yusuf, 
3)

El-Halim: Kullarına karşı 
halim olan yüce Allah (cc), onların 
işledikleri suçları cezalandırmakta 
acele etmemiş, El-Gafur sıfatı 
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gereğince af ve mağ iretle onların 
birçoğunu bağışlamış, kullarının 
da bağışlayıcı olmalarını 
istemiştir.

“…Gerçekten İbrahim, çok içli 
ve yumuşak (halim) huyluydu.” 
(Tevbe, 114)

“Onlar ki, büyük günahlardan ve 
çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları 
zaman onlar bağışlarlar.” (Şura, 
37)

El-Hafız sıfatı ile yarattıklarını 
koruyan yüce Allah (cc), kullarını 
da bu sıfata sahip duygularla 
yaratmış, onların, dinleri 
başta olmak üzere mal, can 
ve namuslarını korumalarını 
istemiştir.

“(Yusuf) dedi ki: ‘Ülkenin 
hazineleri üzerine beni tayin et, 
şüphesiz ben iyi muhafaza etmesini 
bilirim.” (Yusuf, 55)

El-Kerîm, Keremi, lütuf ve 
ihsanı bol, karşılıksız veren, 
çok ikram eden yüce Allah 
(cc), kullarının da aynı şekilde 
olmalarını, sahip oldukları 
değerlerden ihtiyaç sahiplerine 
ikramda bulunmalarını istemiştir.

“Andolsun Âdemoğullarını 
kerim kıldık, karada ve 
denizde onları taşıdık ve temiz 
olanlarından onları rızıklandırdık 
ve yarattıklarımız şeylerden 
birçoğu üzerinde mükemmel bir 
şekilde üstün kıldık.” (İsra, 70)

“Mısır’da onu satın alan kimse, 
hanımına dedi ki: ‘Onu bir yere koy, 
ikram et,” (Yusuf, 21)

El-Vedud sıfatı ile kullarını 
seven ve Kendisi sevilmeye en 
layık olan yüce Allah (cc), bu 
duyguyu kullarına da vererek 
onların da Kendisini ve birbirlerini 
sevmelerini istemiştir.

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

El-Veli sıfatı ile Mü’minlerin 
velisi, dostu olan yüce Allah (cc), 
kullarının da o sıfatla birbirlerini 
veli edinmelerini istemiş, onlara 
bu sıfatı bahşetmiştir.

“Şüphesiz sizin veliniz, ancak 
Allah, O’nun Rasulü ve iman 
edenlerdir; onlar ki, namazlarını 
kılarlar, zekâtlarını verirler ve 
onlar rükûa varırlar.” (Maide, 55)

“Mü’min erkekler ve Mü’min 
kadınlar, birbirlerinin velisidirler, 
iyiliği emrederler, kötülükten 
menederler, namazı kılarlar, zekâtı 
verirler, Allah’a ve Rasulü’ne itaat 
ederler. İşte onlara Allah rahmet 
edecektir, şüphesiz, Allah üstündür, 
Hâkimdir.” (Tevbe, 71)

Es-Sabur: kullarının onca 
küfür, şirk ve isyanlarına rağmen 
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onlara hemen ceza vermeyen yüce 
Allah (cc), kullarına da bu sıfatı 
vermiş ve sabredenleri sevdiğini, 
onlarla beraber bulunduğunu 
bildirmiştir.

“Ey iman edenler, sabırla 
yardım (salat) isteyin, muhakkak 
ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” 
(Bakara, 153)

“Ve sizi korku, açlık, mallarınız, 
canlarınız ve ürünlerinizden 
eksiltmek gibi şeylerle deneriz; 
sabredenleri müjdele.” (Bakara, 
155)

El-Vekil: Kendisine tevekkül 
edenlerin işlerini en iyi neticeye 
ulaştıran; insanlar için dünya ve 
ahirette Allah’a karşı koruyacak, 
vekil edinilecek edecek hiçbir 
güç yoktur. İnsanlar, ancak dünya 
hayatlarında bu vekillik sıfatını 
kullanabilirler. Vekâlet verme, 
vekil olma kavramları el-Vekil 
sıfatının bir tezahürüdür ve ancak 
dünya işleri ile sınırlıdır.

El-Vali: Bütün kâinatı 
idare eden; kuşkusuz kâinatın 
yöneticisi yalnızca yüce Allah’tır. 
Dünya hayatında insanların sevk 
ve idaresini üzerlerinde alanlar, 
yüce Allah’ın, el-Vali sıfatından 
bahşettiği kimselerdir.

El-Müntekim: Zalimlerin 
cezasını veren, intikam alan 
yüce Allah (cc), Kendisini inkâr 
eden zalimlere karşı Mü’minleri 
görevlendirmiş, Allah’ın halifeleri 

olan Mü’minler, mazlumların 
intikamını zalimlerden 
almışlardır. Ancak zalimler de bu 
sıfattan hareketle Mü’minlerden 
intikam almışlardır.

“Onlardan, aziz, hamde layık 
Allah’a iman etmelerinden başka 
sebeple intikam almadılar.” (Buruc, 
8)

El-Afüvv: Affı çok olan, 
günahları affetmeyi seven 
yüce Allah (cc), kullarına da bu 
sıfatından bahşetmiş, onların da 
bağışlayıcı olmalarını istemiştir.

“Kötülüğün karşılığı onun 
misli bir kötülüktür; fakat kim 
affeder ve barışırsa onun mükâfatı 
Allah’a aittir, şüphesiz O,  zalimleri 
sevmez.” (Şura, 40)

El-Hadi: Hidayet veren, 
indirdiği vahiyle kullarına 
yol gösteren yüce Allah (cc), 
elçilerini de yol gösterici birer 
hadi olarak göndermiştir. Elçiler, 
birer hadi ((yol gösterici) olarak 
insanları doğru yola tabi olmaya 
davet etmişler ve onların nasıl 
hidayet bulacakları konusunda 
aydınlatmışlardır.

“Musa kavminden bir topluluk, 
Hak ile hidayete iletiyor ve onunla 
adalet yapıyorlardı.” (A’raf, 159)

“Yarattıklarımız içinden bir 
ümmet de, Hak ile hidayete iletiyor 
ve onunla adalet yapıyorlardı.” 
(A’raf, 181)
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El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi, 
varisi olan yüce Allah (cc), 
kullarını da dünya hayatında bazı 
şeylere varis kılmıştır.

“Musa, kavmine dedi ki: 
‘Allah’tan yardım isteyin ve 
sabredin, şüphesiz yeryüzü 
Allah’ındır, onu kullarından 
dilediği kimseyi varis kılar, akıbet 
Muttakilerindir!” (A’raf, 128)

El-Mâni: Dilemediği şeye 
mani olan, engelleyen yüce Allah 
(cc), bu sıfatından da kullarına 
bahşetmiş, onlara da bazı şeyleri 
men etme yetkisi vermiştir.

“İşte ne zamanki babalarına 
döndüler, dediler ki: ‘Ey babamız, 
ölçek bizden men edildi…” (Yusuf, 
63)

Yukarıda verilen bazı 
örneklerden de anlaşılacağı 
üzere yüce Allah (cc), Kendisine 
kulluk yapmaları için yarattığı 
ve yeryüzüne halifesi olarak 
gönderdiği insanları, yaratılış 
fıtratlarıyla birlikte Kendisinin 
bazı sıfatları ile donatarak en güzel 
bir biçimde şekillendirmiştir.

İnsan, Rabb’inin kendisine 
bahşettiği sıfatları üzerinde 
taşıdığı, bu sıfatları kendisine 
gönderilen Kur’an’la geliştirip 
muhafaza ettiği sürece yaratıldığı 
en güzel sıfatını koruyacak, şere li 
bir kimse olarak yaşayacaktır.

İnsan, Rabb’ine iman edip 
Kur’an’a uygun yaşadığı sürece 
şere lidir.

Yüce Allah (cc), Kendisine 
kulluk yapmaları için yarattığı 
insanlara, Kendi sıfatlarından 
bazılarını vererek onları 
şere lendirip yüceltmiştir. 
Rab’lerinin kendilerine verdiği 
bu vası ları korudukları sürece 
insanlar, yaratılış fıtratlarındaki 
Ahsen’i takvime uygun yaşayacak, 
en güzel halini ve yüceltildiği 
konumunu koruyacaktır.

İnsan, kelime anlamındaki 
cana yakın, girişken, samimi, 
alışkın olmak, aşina, tanıdık; fark 
etmek, evcilleşmek, ehlileşmek, 
nazik olmak, aşina olmak, zari lik, 
nezaket, eğlendirmek, dostluğu 
sürdürmek, görmek, dinlemek, 
gözönüne almak özelliklerini, 
Rabb’inin kendisine bahşettiği 
vası larla beraber üzerinden 
taşıdığı sürece Rabb’i yanında 
değerli olacaktır.

İnsan, Rabb’ine iman edip 
Kur’an’a uygun yaşadığı sürece 
Rabb’inden kendisine verilen 
vasıf ve özellikleri koruyacak, 
şere li olacaktır. Çünkü bütün 
şeref ve izzet yalnızca yüce 
Allah’ın yanındadır, bu nedenle 
O’na gereğince iman edilip kulluk 
yapıldığı sürece o yücelik ve 
şeref korunacaktır. Çünkü Kur’an 
şere lidir ve ona sarılanlar da 
şere lidirler.
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“Kim izzetli olmak istiyorsa, o 
halde izzet tamamen Allah’ındır; 
güzel söz O’na çıkar, salih amel onu 
yükseltir…” (Fatır, 10)

İnsana verilen tüm sıfat ve 
özellikler, insanı insan yapan 
değerler, özellikler ve vası lardır. 
İnsan, bu özellikler ve sıfatları 
ile Rabb’ini bilecek, O’na iman 
ederek kulluk yapacak, bu sıfat 
ve özellikleri üzerinde muhafaza 
ettiği sürece Rabb’inin övgüsüne 
mazhar olacak, O’nu razı edecek 
ve O’nun vadettiği mükâfatlara ve 
cennete kavuşacaktır.

İnsanlık vasfını yitirip esfele 
Sa iline düşenler

“Sonra onu aşağıların aşağısına 
çevirdik.” (Tin, 5)

İnsan, yaratılışta kendisine 
bahşedilen, ona en güzel olma 
vasfını kazandıran sıfat ve 
özellikleri kaybettiği sürece 
ilk yaratılıştaki insan olma 
güzelliğini kaybedecek ve giderek 
en aşağı seviye olan esfele sa iline 
düşecektir. Bunlar:
İzzeti başka yerde arayanlar
İnsanlar, yüce Allah’ın 

kendilerine verdiği değer ve şere i 
terk edip başka yerde izzet ve 
şeref aramaya başladıklarında 
doğal olarak bulundukları şere li 
yeri terk edeceklerdir. Yüce Allah 
(cc) kullarını, başka yerde ve 
kişilerin yanında izzet ve şeref 

aramamaları konusunda uyarmış, 
onları bundan sakındırmıştır.

 “Allah’tan başka ilahlar 
edindiler ki, kendilerini izzetli 
kılsın; kesinlikle bunların 
tapmalarını inkâr edecekler ve 
onlara karşı hasım olacaklardır.” 
(Meryem, 81-82)

“Onlar Mü’minleri bırakıp 
kâ irleri dostlar ediniyorlar, izzeti 
onların yanında mı arıyorlar! 
Şüphesiz bütün izzet Allah’ındır.” 
(Nisa, 139)

“Bunun üzerine iplerini ve 
asalarını attılar ve dediler ki: 
‘Fir’avn’ın şere ine, elbette biz galip 
geleceğiz’ dediler.” (Şuara, 44)

İnsan, sahip olduğu değerleri 
terk ettikçe insan olma 
özelliğinden, Rabb’inin kendisine 
bahşettiği sıfatlardan ve şereften 
uzaklaşacak, yaratıkların en 
aşağı tabakası olan esfele sa iline 
düşecektir. Bu tıpkı iyi bir makama 
gelen bir kimsenin, dürüst çalışıp 
bu makamda bulunduğu sürece 
unvan, şeref ve itibarını koruması, 
makama yakışmayan söz ve 
tavırlar içerisine girdiğinden 
makamından azledilmesi gibidir.

Yüce Allah’a kulluktan 
uzaklaşanların sıfatları

Yüce Allah (cc), kendilerine 
bahşettiği onurlu insan olma 
haysiyetlerini, kendilerine 
özgü kimi nedenlerle terk eden 
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kimselere, sıfatlarla vermiştir. 
İnsani özelliklerini, Rab’lerinden 
kendilerine bahşedilen sıfatları 
terk ederek Rab’lerine iman 
etmeyen, başkalarına kulluğu 
yeğleyen, kimi çıkarları nedeniyle 
Hakkı ortaya koymayan kişileri şu 
vası larla tanımlamıştır.

Rab’lerine iman etmeyenler, en 
aşağılıklardır

Yüce Allah’a iman etmek, 
yaratılışın gereği, insan 
olabilmenin ve insani özellikleri 
korumanın gereğidir. İnsanlar, 
Rab’lerine iman edip O’nun 
bildirdiği esaslar doğrultusunda 
yaşadıkça şere li bir kimse olarak 
hayatlarını devam ettirecekler, 
aksi halde akletmeyen 
hayvanlardan daha aşağı bir 
duruma düşeceklerdir.

“Yoksa sen onların çoğunun 
gerçekten işittiklerini ya da 
aklettiklerini mi sanıyorsun! 
Şüphesiz onlar, ancak hayvanlar 
gibidir, bilakis onlar, yolca daha 
sapıktır.” (Furkan, 44)

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

“Andolsun cin ve insanlardan 
çoğunu cehennem için çoğalttık; 
onların kalpleri var, onunla 
anlamazlar; onların gözleri var, 
onunla görmezler ve onların 
kulakları var, onunla işitmezler. 
İşte onlar, hayvanlar gibidirler, 

bilakis onlar, daha sapıktır, işte 
onlar, ga il olanlardır.” (A’raf, 179)

Hayvanlar, Rab’lerinin 
kendilerini yarattığı özelliklere 
uygun hareket eden varlıklardır, 
ancak onlar, insanlara indirilen 
vahiyden sorumlu olmayan, 
bu yüzden yapıp ettiklerinden 
sorumlu tutulmazlar. Ancak insan 
denilen varlık, her düşünce, söz ve 
davranışından sorumlu tutulmuş, 
kendisine indirilen vahye uygun 
hareket etmesi istenmiştir. 
Kendilerinden istenilenle 
doğrultusunda hareket etmeyen 
kimseler, insan olma özelliklerini 
yitirmiş, hayvanlardan daha aşağı 
bir derekeye düşmüştür.

Kulluğu başkasına hasredenler, 
maymunlar ve domuzların 
seviyesindedirler.

İnsan, Rabb’ine kulluk yapmak 
için en güzel sıfatlarla donatılmış 
bir şekilde yaratılmıştır. Yaratılış 
amacını yitiren, hevasını ya da 
başkalarını ilah edinip ona göre 
hayatını düzenleyen kimse, en 
seviyesiz bir duruma düşmüştür.

Yüce Allah’ın koyduğu 
kurallara aykırı hareket etmek, 
yüce Allah’a isyan ve tuğyandır, 
tuğyan eden kimse tağuttur. İşte 
bu tağutu tanımak, ona itaat 
etmek de yüce Allah’a isyan 
ve sapıklıktır; yüce Allah (cc), 
insanları bundan sakındırmak 
için elçilerini göndermiş, onların 
tağutu reddetmelerini istemiştir.
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“Andolsun biz, her millet içinden: 
‘Allah’a kulluk edin, tağuttan 
kaçının’ diye bir Rasul gönderdik; 
Allah, onlardan kimine hidayet etti, 
onlardan kimi üzerine de sapıklık 
hak oldu. İşte yeryüzünde gezin de 
bakın, yalanlayanların sonu nasıl 
olmuş!” (Nahl, 36)

Yüce Allah’a iman etmenin ilk ve 
en önemli aşaması hiç kuşkusuzdur 
ki, tağutu reddetmektir. Tağut 
reddedilmeden yüce Allah’a, 
O’nun indirdiği Kur’an’a, Tevhidi 
esaslara iman etmek, yüce Allah’a 
kulluk yapmak mümkün değildir. 
Bu nedenle yüce Allah (cc), her 
millete rasuller göndererek 
tağuttan kaçınmalarını istemiştir.

“Dinde zorlama yoktur, 
doğruluk, sapıklıktan elbette 
seçilip belli olmuştur; kim tağutu 
inkâr eder ve Allah’a iman ederse, 
muhakkak ki o, kopmayan, sağlam 
bir kulpa yapışmıştır. Allah 
işitendir, bilendir.” (Bakara, 256)

Tağut nedir sorusunu yine yüce 
Allah (cc) vermektedir ki tağut, 
yaratılış gayesini unutarak, Rabb’i 
tarafından kendisine gönderilen 
vahyi, kendisini yeterli görerek 
azgınlaşan ve hüküm koymada 
adeta Rabb’ine hasım kesilen kişi, 
grup ve devletlerdir.

“Dikkat edin, şüphesiz insan 
tuğyan eder; kendisini müstağni 
gördüğünde.” (Alak, 6-7)

“Düşünmüyor mu insan, bizim 
kendisini nasıl bir nutfeden 
yarattığımızı da, şimdi o, apaçık 
bir hasım oldu! Kendi yaratılışını 
unutarak bize bir örnek verdi, 
dedi ki: ‘Şu çürümüş kemikleri kim 
hayat verecek!” (Yasın, 77-78)

İşte böyle Rabb’ine karşı 
asi olup tuğyan edenler, en 
aşağılık seviyededirler. Bunlara 
itaat edenler de işte onlar gibi 
esfele Sa iline düşmüş, sıfat 
olarak maymunlar ve domuzlar 
seviyesine düşürülmüşlerdir.

“De ki: ‘Size haber vereyim 
mi Allah katında cezası bundan 
daha kötü olanı; Allah’ın, üzerine 
lanet ve gazap ettiği, maymunlar, 
domuzlar ve tağuta itaat eder 
kıldığı kimse, işte onların yeri 
daha kötüdür ve onlar düz yoldan 
sapmışlardır.” (Maide, 60)

Kulluk, asıl itibarı ile yalnızca 
yüce Allah’a yapılır, bunun 
göstergesi de yüce Allah’tan 
başkalarının istek ve arzularını 
kabul etmemek, onları reddetmek 
ve gönderilen vahye uygun 
hareket etmektir. Bu esastan 
hareket etmeyenlerin sıfatları 
maymunlar ve domuzlar gibidir.

Ayetleri bildikleri halde ona 
uymayanlar

Yüce Allah (cc) ayetlerini, 
insanlar onlara göre hareket 
etsinler, hayatlarında yaşasınlar 
diye gönderiyor. Bu nedenle 
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Kur’an, hayatın her alanına hitap 
edecek şekilde apaçık bir şekilde 
indirilmiştir. Ayetleri okudukları 
halde onlara göre hareket etmeyip 
kendi arzularını ölçü edineler, 
başkalarının istek ve arzularına, 
beşeri sistemlerin kurallarına 
göre hareket edenleri yüce Allah 
(cc), salyalarını akıtıp soluyan 
köpeklere benzetmektedir.

“Onlara, kendisine ayetlerimizi 
verdiğimiz fakat onlardan çıkıp 
ayrılan, bu yüzden şeytana tabi olup 
böylece azgınlardan olan kişinin 
haberini oku! Eğer dileseydik 
elbette onu, onlarla yükseltirdik, 
fakat o, yere saplandı ve hevesinin 
peşine düştü, onun durumu, tıpkı 
şu köpeğin durumuna benzer ki, 
üstüne varsan da dilini sarkıtıp 
solur, onu bıraksan da dilini 
sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi 
yalanlayan toplumun durumu 
budur, bu kıssayı anlat, belki 
düşünürler.” (A’raf, 175-175)

Günümüzde Hakkı bildikleri 
halde değişik kaygı ve endişelerle 
korku ve çekingelerle o 
doğrultuda hareket edip onu 
insanlara ulaştırmayanlar, ayette 
salyasını akıtıp soluyan köpeğe 
benzetilmektedir.
Şeytana tabi olanlar
Hak yoldan sapıp esfele Sa iline 

düşenlerden bir grubu da, Allah’ın 
indirdiği Kur’an’ı görmezden 
gelip hevalarına uyanlar 

oluşturmaktadır. Bunlardan bir 
kısmı, önceleri Kur’an okudukları 
halde sonradan onu terk edenler, 
bir kısmı da, Kur’ani gerçekler 
ortada iken onları görmezden 
gelip hevalarına uyanlar 
oluşturmaktadır.

Kur’an’ı bildikleri halde onun 
hükümleri doğrultusunda hareket 
etmeyenlere yüce Allah (cc), bir 
şeytanı musallat eder, şeytan onu 
doğrul yoldan saptırır ancak o 
kendisini doğru yolda zanneder.

“Kim Rahman’ın zikrini 
görmezden gelirse ona bir şeytanı 
göndeririz; artık o, onun yakını 
olur. Gerçekten onlar (şeytanlar), 
onları yoldan çevirirler, ancak 
onlar hidayette olduklarını 
zannederler.” (Zuhruf, 36-37)

Söyleyip yaptıkları kimi İslâmi 
konularla avunan, ancak gerçekte 
şeytana tabi olan böyle kimseler, 
Kıyamet gününde de yüce Allah’a 
yemin ederek doğru yol üzerinde 
bulunduklarını zannedeceklerdir.

“Allah onların hepsini tekrar 
dirilteceği gün, size yemin ettikleri 
gibi O’na da yemin edecekler 
ve kendilerinin bir şey üzerinde 
sanacaklardır. Dikkat edin, 
gerçekten onlar yalancılardır. 
Şeytan onları kuşatmış, 
böylece onlara Allah’ın zikrini 
unutturmuştur; işte onlar, şeytanın 
hizbidir, bilin ki, şüphesiz şeytanın 
hizbi hüsrana uğrayanlar onlardır. 
(Mücadele, 18-19)
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Günümüzde söyleyip 
yaptıkları birkaç İslâmi konu ile 
kendilerini aldatanlar. Gerçekte 
dünya hayatına yönelmiş, şeytana 
tabi olmuş kimseler olarak esfele 
Sa iline düşenlerdir.

Kitap yüklü merkepler
Kur’ani bir bilgiye sahip 

oldukları halde bu bilgilerini 
insanlara ulaştırmayanları ve 
kendilerine ulaşan Tevhidi 
esasları kabul etmeyip ondan 
kaçanları yüce Allah (cc), kitap 
yüklü merkeplere ve aslandan 
kaçan eşeklere benzetmektedir.

“Kendilerine Tevrat yükletilip 
de sonra onu taşımayanların 
durumu kitaplar taşıyan eşeğin 
durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini 
yalanlayan topluluğun durumu 
ne kötüdür! Allah zalimler 
topluluğunu doğru yola eriştirmez.” 
(Cuma, 5)

“O halde ne oluyor onlara 
ki öğütten yüzçeviriyorlar! 
Onlar, aslandan ürküp kaçan 
yaban eşekleri gibidirler.” 
(Müddessir, 49-51)

Ne kadar Kur’ani bilgiye sahip 
olurlarsa olsunlar, sahip oldukları 
Kur’ani bilgiler doğrultusunda 
hareket edip onu insanlara 
ulaştırmayanlar ve Tevhidi 
esaslardan kaçanlar, Allah’ın 
ayetlerini yalanlayan, insani 
vası larını yitirmiş, kimselerdir.

Maymunlaşanlar

Kur’ani gerçekleri eğip bükerek 
kendilerine bir çıkış yolu bulmaya 
çalışanları ve bunlara karşı sessiz 
kalıp Hakkı anlatmayanları yüce 
Allah (cc) her türlü şaklabanlığı 
yapan şahsiyetsiz aşağılık 
maymunlara benzetmektedir.

“Onlara, deniz kıyısında bulunan 
kenti sor, o zaman Cumartesi 
haddi aşıyorlardı; Cumartesi 
günü balıklar, onlara akın akın 
gelirdi, Cumartesi dışındaki 
günde gelmezlerdi; böylece Biz 
onları, fasık olduklarından dolayı 
deniyorduk. O zaman onlardan 
bir topluluk dedi ki: ‘Allah’ın 
helak edeceği yahut şiddetli bir 
azapla azap edeceği bir kavme 
niçin öğüt veriyorsunuz?’ dediler 
ki: ‘Rabb’inize bir mazeret beyan 
etmek ve umulur ki korunurlar.’

Ne zaman ki, kendilerine 
hatırlatılan şeyi unuttuklarında, 
kötülükten men edenleri kurtardık; 
zulmedenleri de, fasık olmaları 
nedeniyle çetin bir azap ile 
yakaladık. Ne zaman ki, yasak 
kılınan şeylerde haddi aştılar, 
onlara: ‘Aşağılık maymunlar olun!’ 
dedik.” (A’raf, 163-166)

İnsanlık vası larını yitirmiş bu 
aşağılık maymunlar, yaptıkları 
iillerle haddi aşmış sapmış, esfele 

Sa iline düşmüşlerdir.
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Lanetlenen kimseler
İnsanlık vasfını yitirmiş en 

düşük kimseler, hiç kuşkusuzdur 
ki, Allah’ın ayetlerini kendi 
çıkarları uğruna az bir değere 
satan, dini ticari bir meta olarak 
gören, kimi çıkarları, korku ve 
endişeleri nedeniyle Allah’ın 
indirdiği Kitap’tan bir şey gizleyen 
bel’amlardır. Yüce Allah (cc) 
bunlara lanet etmekte, bütün 
lanet edebilenlerin de onlara lanet 
ettiklerini bildirmektedir.

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

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

Bel’amlar, şeytanın insana 
benzeyen yardımcılarıdırlar; 
onlar, söyleyip yaptıkları ile 
Hidayet karşılığında sapıklığı, 
mağ iret karşılığında da azap satın 

almışlardır. İşte onlar için acıklı ve 
sürekli bir azap vardır.

Esfele Sa iline düşenler, 
hayvanlardan daha aşağılık bir 
durumdadırlar

İnsan, Rabb’inin bir çok 
güzel vası ları yüklenerek en 
güzel biçimde yaratılmış, ancak 
bazı kimseler, yaratıldıkları 
bu güzel sıfatlardan sıyrılarak 
insan olma vası larını kaybetmiş 
kimseler olarak esfele Sa iline 
düşmüşlerdir.

Yaşanılan hayata bakıldığında 
ve bizzat gözlemlenip şahit 
olunduğu üzere insani 
vası larından sıyrılmış 
kimseler, hayvanlardan daha 
aşağılık yaratıklardır. Bunlar 
örneklendirilirse esfele Sa iline 
düşenlerin seviyeleri daha net 
anlaşılacaktır.

İnsan dışında her varlık, 
yaratılış fıtratına göre hareket 
eder

Doğada bulunan en 
küçüğünden en büyüğüne kadar 
tüm yaratıklar, yaratılış fıtratlarına 
göre hareket eder, o hayat üzere 
ölürler. Bunların içerisinde 
tek istisna insan diye yaratılan 
varlıktır. İnsan, yaratılış fıtratını 
terk ederek ya kendi arzularını 
ilah edinip ona tapar ya da kendi 
cinsinden olan başa kişilere tabi 
olup onları ilah edinir. Bu nedenle 
insan, yaratıklar içerisinde 
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Rabb’ine isyan edip esfele Sa iline 
düşmüş tek yaratıktır.
İnsan nankördür
Hiçbir hayvan, nankörlük 

yapıp kendisini besleyen 
sahibine saldırmaz, tam aksine 
sahibini sever ve ona kendisini 
sevdirmeye çalışır. Ancak insanî 
sıfatlarından sıyrılmış kişiler, 
başta kendilerini yoktan var eden, 
çeşitli nimetlerle besleyen, havayı, 
güneşi, Ay’ı, yeryüzünde bulunan 
birçok nimeti karşılıksız olarak 
bahşeden Rab’lerine nankörlük 
yaparak isyan eder. O’nu inkâr 
edip tanımaz.

Oysa kadın olsun, erkek olsun 
ya da çocuk olsun, kendilerini biraz 
yeterli görünce hemen eşlerine, 
anne babalarına karşı terbiyesizlik 
yapmaya, onlara hakaret etmeye 
ve hatta saldırmaya başlarlar. 
Anne babasını katledenlerin her 
gün haberlere konu olması, insanı 
ne denli seviyesizleştiğini ortaya 
koymaktadır.
İnsan merhametsizdir
En vahşi hayvanlar bile 

yavrularını korur gözetirler, 
küçük yavrulara dokunmazlarken 
esfele Sa iline düşmüş kişilerden 
bazıları, küçücük masum 
çocukları katletmekten çekinmez, 
kimi kadınlar, kendilerinden bir 
parça olan çocuklarını ya doğurur 
doğurmaz ya da bir müddet sonra 
sokağa atıp bırakırlar.

Küçük bir çıkar için en 
yakınlarını bile hiç acımadan 
vahşice öldürmekten çekinmeyen 
insan görüntülü yaratıklar, 
doğadaki yaratıklardan daha aşağı 
durumdadırlar.

İnsan, hırs ve tamah sahibidir
Doğadaki hemen tüm 

yaratıklar, ihtiyaçları kadar 
avlanır, karınlarını doyurduktan 
sonra artanı, başka hayvanlar 
yararlansın diye bırakır giderler. 
Oysa kendilerini insan sanan 
gerçekte ise esfele Sa iline düşmüş, 
se ih, bencil olan kimseler, 
ihtiyaçlarından fazlasını biriktirir, 
yığar, saklar, diğer insanların açlık 
içerisinde kıvranmasına aldırış 
etmezler.

Doymak bilmeyen açgözlü 
kimseler, daha fazla biriktirmek 
adına diğer insanların maddi 
ve manevi değerlerini istismar 
edip sömürürler, onların perişan 
olup bir lokma ekmeğe muhtaç 
olmalarına sebep olurlar. Bu 
hırs ve tamah, hiçbir hayvanda 
bulunmayan bir duygudur.

Esfele Sa iline düşmüş kimseler, 
daha sayılamayacak kadar çok 
konuda hayvanlardan çok daha 
aşağılık bir durumdadırlar. Bunlar, 
yaratıldıkları en güzel sıfatı terk 
etmiş, Rab’lerinin hükümlerini 
tanımayan aşağıların aşağısına 
düşmüş kimselerdir.
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Hayat, insan için 
zorluklarla doludur; 
hiçbir şey kolay elde 

edilmemektedir. Bu, dünya hayatı 
ile ilgili konularda olduğu gibi 
yüce Allah’ın rızasının kazanılması 
hususunda da böyledir. İnsan, 
elde edeceği değere göre bedel 
ödemek durumundadır; değer 
ne oranda büyükse bedeli de o 
oranda büyüktür ve elde edilmek 
istenen değer için konulan bedel 
ödenmedikçe o değere ulaşılmaz.

Yüce Allah (cc), kendi rızasının 
ve buna bağlı olarak vereceği 
mükâfatın bedelini açık bir şekilde 
belirtmiş, bunun ödenmesi halinde 
rızasına ve vadettiği mükâfatlara 
ulaşılacağını bildirmiştir.

“Muhakkak ki Allah, 
Mü’minlerden canlarını ve 
mallarını, elbette cennet 
karşılığında satın almıştır. Allah 
yolunda savaşanlara, bu yüzden 
öldürenlere ve öldürülenlere 
Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da 
onun gerçek bir vaadidir, Allah’tan 
daha çok ahdinde vefalı olan 
kimdir! O halde O’nunla yaptığınız 

alışverişinize sevinin; işte o, büyük 
kurtuluştur.” (Tevbe, 111)

Tevhidi mücadele, başta ne is 
olmak üzere, dünyevi bütün 
değerlerin ortaya konulduğu, 
bedeli ağır olan bir mücadeledir. 
İnsanların, mallarını Allah için 
vermekten çekindikleri bir 
gerçek iken bir de çocuklarını ve 
eşlerini, iman ettikleri esaslar 
doğrultusunda feda etmeye hazır 
olmaları elbette kolay bir durum 
değildir.

İman etme hazzını tatmış, 
imani kimliğini kuşanmış, yüce 
Allah’ın ve O’nun dininin, bütün 
değerlerin üzerinde bir değer 
olduğuna iman etmiş kimseler için 
dünyevi değerlerin verilmesinin 
hiçbir zorluğu yoktur.

Beled suresi, ilahi mesajı 
yüklenenlerin, yaşadıkları 
topraklar üzerinde, içerisinde 
bulundukları toplumlara daveti 
ulaştırmalarını istemekte, 
insanlara daveti ulaştırmanın 
kolay olamayacağını, zor 
olduğunu, insanın bu zorluklar 
için yaratıldığını da bildirerek 

Tefsir
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bu mücadelenin zorluklarına 
dikkatleri çekmiştir.

İlahi mesajın, özellikle de bu 
mesaj içerisindeki Tevhidi ilkelerin 
insanlara duyurulması elbette 
kolay bir iş değildir. Hevalarını 
ilah edinen, başka kişilerin 
arzularını tek ölçü ve hayat 
prensibi olarak kabul edenleri, 
tapındıkları ve ölçü edindikleri 
değerlerinden vazgeçirip yalnızca 
Tek olan yüce Allah’ın ulûhiyetini 
kabul etmeye davet etmek, tarihi 
süreçte örnekleri görüldüğü üzere 
oldukça zor bir görevdir.

Bir mesajı taşıyan ve onu 
insanlara duyurmak isteyen 
kimse, öncelikle mesajını ortaya 
koyacağı toplumu, o toplumun 
düşünsel yapısını, değer 
yargılarını, kültürel ve geleneksel 
alışkanlıklarını çok iyi bilmelidir. 
Bu durum, bir tüccarın satacağı 
mal için iyi bir pazar bulup elindeki 
malı orada satması gibidir.

Tarihsel süreçte Risalet 
önderleri ve onların izinde giden 
Tevhid erleri, kendi toplumları 
içerisinde Tevhidi esasları ortaya 
koymuşlar, en yakınlarından 
başlayarak insanlara 
duyurmuşlardır. Bunun en önemli 
nedeni, daveti duyurdukları 
insanları yakından tanımaları ve 
onlarla nasıl diyalog kuracağını 
bilmeleridir.

İslâmi davetin ulaştırılacağı 
kimselerin, kendilerine bildirilen 
ilahi esasları hemen kabul edip 
teslim olmaları ve iman ettikleri 
esaslar doğrultusunda fedakârlık 
yapmaları, elbette kolay 
değildir. Risalet tarihinde, ilahi 
mesajı getiren elçilerin, daveti 
ulaştırdıkları insanlar tarafından 
nasıl karşılandıklarının birçok 
örneği görülmüştür.

Yüce Allah (cc) ve O’nun dini 
uğrunda fedakârlık yapmak, 
imanın hazzını tatmayan, gerçek 
imanın ne olduğunu bilmeyenlere 
ağır gelir. Onlar, şu geçici dünya 
hayatını ebedi zannederek onu 
ihya etmeye ve bu dünyada rahat 
bir yaşam sürmeye çalışırlar.

Beled suresi, yaratılış gayesini 
ve Rab’lerini unutan, kendilerini 
her şeyin üstünde görenlerin 
durumuna dikkatleri çekmektedir. 
Sure, Rab’lerinin kendilerine 
bildirdiği gerçekleri görmezden 
gelerek Allah yolunda infak 
yapmayan, yoksula, yolda kalmışa 
yardım etmeyenleri kınamakta, 
yapılması gerekenin ne olduğunu 
bildirmektedir.

İslâmi daveti yüklenen 
Müslümanlar, bütün zorlukları 
gözönünde bulundurarak 
yaşadıkları topraklar üzerinde 
Tevhidi esasları ortaya koyacaklar, 
insanları bu esasları kabul 
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etmeye davet edeceklerdir. 
İnsanların bütün karşı çıkışlarına 
rağmen Müslüman davetçiler, 
bu zor görevi yani sarp yokuşu 
tırmanmak zorundadırlar, aksi 
halde davete muhatap oldukları 
halde reddedenlerin durumuna 
düşerler.

Beled suresi, insanların 
yapmakta zorlandıkları işleri sarp 
yokuş olarak tanımlamış ve bunun 
nasıl aşılacağını göstermiştir. 
Bu sarp yokuşu tırmananlar, 
Rab’lerinin rızasını kazanmış 
kişiler olacaklar, bu sarp yokuşu 
tırmanmayanlar ise, yüce Allah’ın 
gönderdiği ayetleri inkâr etmiş 
kimseler olarak cehenneme 
kapatılacaklardır.

Surenin Açıklaması

1-2- Hayır, yemin ederim 
bu beldeye ve sen bu beldede 
ikamet ediyorsun.

Sure, yaşanılan belde 
ve insanlara yemin ederek 
başlamaktadır ki, bu ikisi 
arasında bir ilişki vardır. Bunun 
anlamı, yaşanılan belde ve insan, 
davetin ortaya konulacağı yer ve 
davetin muhataplarıdırlar. Risalet 
önderleri, yaşadıkları beldede 
davetlerini ortaya koymuşlar ve 
tanıdıkları insanlara davetlerini 
ulaştırmışlardır.

Her davetçi, yaşadığı toplum 
içerisinde daveti ortaya koyar

Yüce Allah (cc), Risalet 
önderlerini hep içerisinde 
yaşadıkları toplumdan çıkarmış, 
elçilerini başka toplumlara 
davetçi olarak göndermemiştir. 
Bu nedenle elçilere karşı çıkanlar, 
elçilerin kimlik ve kişiliklerini hiç 
sorgulamamış, getirdiği mesajı 
sorgulamışlardır.

“Andolsun ki Allah, Mü’minlere, 
lütufta bulundu; zira onlara, kendi 
içlerinden bir Rasul gönderdi ki, 
onlara O’nun ayetlerini okuyor, 
onları temizliyor, onlara Kitabı 
ve Hikmeti öğretiyor. Şüphesiz 
önceden sapıklık içinde idiler.” 
(Al-i İmran, 164)

“Nitekim içinizden, size 
ayetlerimizi okuyan, sizi 
temizleyen, size Kitabı, hikmeti 
öğreten sizden bir Rasul gönderdik 
ki, bilmedikleriniz şeyleri size 
öğretiyor.” (Bakara, 151)

“Kendilerine Kitap verdiğimiz 
kimseler onu, oğullarını tanıdıkları 
gibi tanırlar, ancak yine de 
onlardan bir grup, Hakkı, bildikleri 
halde gizlerler.” (Bakara, 146)

“Andolsun biz, Nuh’u kavmine 
gönderdik, onların içinde bin 
seneden elli yıl eksik kaldı, nihayet 
onları, zulmederlerken tufan 
yakaladı.” (Ankebut, 14)
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Davetin, yaşanılan beldede 
ve toplumda ortaya konulması, 
davetçiler ve davet için çok 
önemli bir husustur. Bunun 
nedeni, davete muhatap olanların, 
davetçiyi tanımadıkları gibi bir 
mazereti ileri sürerek daveti 
reddetmelerinin önüne peşinen 
set çekilmesi, böylece insanların, 
ister istemez yapılan davetle 
yüzyüze kalmalarının sağlanması 
içindir.

Davetçilerin yaşadıkları 
beldede ve kendi toplumlarında 
daveti ortaya koymaları, o 
toplumun gerçeklerini yakından 
bilmeleri bakımından çok 
önemlidir. Çünkü kimin ne 
düşündüğünün, hangi karaktere 
ve ahlaka sahip olduğunun, 
onların, bilgi ve kişiliğinin 
bilinmesi davetin kime nasıl 
ulaştırılacağı konusunda 
davetçiye yol gösterecektir.

Davetçinin, bilmediği 
tanımadığı bir toplumda davetini 
ortaya koyması, yanlış kişilerle 
muhatap olmasına, belki de 
davetinin akamete uğramasına 
neden olacaktır. Bu nedenle yüce 
Allah (cc), her topluma kendi 
içlerinden elçiler göndermiştir.

Davet görevi, zor bir görevdir

Yüce Allah (cc), insanın 
bulunduğu yere ve içerisinde 

yaşadığı topluma dikkatleri 
çektikten sonra insana yaratılışını 
hatırlatarak onu bekleyen 
zorluklara işaret etmektedir.

3-4- Ve babaya ve çocuğa, 
gerçekten Biz insanı, zorluk 
içinde yarattık.

İnsanın zorluk içinde 
yaratılması ifadesi bu surede, 
yaratılış aşamasındaki evrelerle 
değil, insanın yaratıldıktan 
sonra sürdüreceği hayat ile 
ilgilidir. Bu, insanın keyif çatmak 
için yaratılmadığını, başıboş 
bırakılmayacağını, mücadele 
dolu bir hayatın içerisinde 
bulunduğunu ortaya koymaktadır.

İnsanın içinde yaratıldığı 
zorluk, öncelikle dünya hayatı 
içerisinde hayatını sürdürmesinde, 
daha sonra Rabb’inin kendisine 
yüklediği sorumluluğu yerine 
getirmesinde karşılaştığı sorunlar 
ve zorluklardır.

“İnsan, muhakkak başıboş 
bırakılacağını mı sanıyor!” 
(Kıyamet, 36)

Yüce Allah (cc), insana 
cennette yaşama fırsatı vermiş, 
belli kurallar içerisinde hareket 
etmesi halinde orada sürekli 
kalacağını kendisine bildirmişti. 
İnsan cennette kalsaydı hiçbir 
zorlukla karşılaşmadan hayatını 
sürdürecekti.
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“Ve dedik ki: ‘Ey Âdem, sen 
ve eşin cennette oturun, oradan 
dilediğiniz yerden bol bol yiyin 
ve şu ağaca yaklaşmayın, 
yoksa zalimlerden olursunuz!” 
(Bakara, 35)

“Bunun üzerine dedik ki: ‘Ey 
Âdem, gerçekten bu, sana ve eşine 
düşmandır, sakın sizi cennetten 
çıkarmasın sonra bedbaht olursun; 
şüphesiz orada senin için acıkmak 
yok ve çıplak kalmak yoktur, elbette 
sen orada susamayacaksın ve 
kuşluk güneşini hissetmeyeceksin.” 
(Taha, 117-119)

İnsan, kendisine verilen bu 
sonsuz nimetlerden, konulan 
kurallara aykırı hareket ederek 
mahrum kalmıştır. Ondan sonra 
gönderildiği dünyada hem 
zorluklarla karşılaşmış, sıkıntılı 
bir hayat sürmeye başlamış, hem 
de daha sonra yaratılan diğer 
insanlarla birbirlerine düşman 
olmuş, kin ve düşmanlıkla dolu 
bir hayat sürmeye başlamıştır. 
Bu durum, insanın kendi elleriyle 
kazandığından başka bir şey 
değildir.

“Nihayet şeytan ikisini oradan, o 
içinde bulundukları yerden böylece 
çıkardı, dedik ki: ‘Birbirinize 
düşman olarak inin ve sizin için 
yeryüzünde bir süreye kadar 
yerleşme ve faydalanma vardır.” 
(Bakara, 36)

“(Allah) buyurdu ki: ‘Birbirinize 
düşman olarak inin ve sizin için 
yeryüzünde bir süreye kadar 
yerleşme ve faydalanma vardır; 
orada yaşayacak, orada ölecek 
ve yine oradan çıkarılacaksınız!’ 
dedi.” (A’raf, 24-25)

Yeryüzüne gönderilen insanın 
daha sonra gelen nesilleri, 
şeytanın da kandırması ile kimi 
çıkarlar uğruna birbirlerine 
düşman olmuşlar, birbirleriyle 
savaşmışlar, huzursuzluk 
içerisinde bir hayat sürmüşlerdir. 
Mal biriktirme ve üstün olma 
duygusu, insanı, başkalarına 
zulmetmeye yönlendirmiş ve 
başkalarının haklarını gasp 
etmesine neden olmuştur.

İnsan için diğer bir zorluk, 
yüce Allah’ın kendisine bildirdiği 
hükümler doğrultusunda yaşama 
ya da yaşamama duygusudur. 
İnsanlardan kimi, Rab’lerinin 
kendilerine bildirdiği hükümlerin 
gereklerini yerine getirmekte 
oldukça zorlanmış, bu hükümlerin 
gereğini yerine getirmeyerek 
Rab’lerine isyan etmişlerdir. Yüce 
Allah (cc), indirdiği hükümlere 
iman etmeyenleri zorlu bir hayata 
sürükleyecektir.

“Bana bırak, tek olarak 
yarattığım kimseyi ki ona, gittikçe 
artan mal, gözönünde oğullar 
verdim ve ona bir döşeyiş döşedim, 



Beled 
Suresi

Temmuz
Ağustos

Eylül

2017 - 52

56

Kur’ani

mücahede

tefsir

sonra muhakkak artırmamı 
umuyor.

Hayır, Doğrusu o, ayetlerimize 
direndi; onu dik bir yokuşa 
sardıracağım.” (Müddessir, 11-17)

“Ve kim de cimrilik eder ve 
müstağni olursa ve en güzeli 
yalanlarsa, işte ona en zoru 
kolaylaştırırız.” (Leyl, 8-10)

İnsan, yoktan var edildiğini, 
yaratılış gayesini ve kendisini 
yaratan Rabb’inin ona her şeyi 
sınırsız bir şekilde verdiğini 
unutarak kendisini her şeyi 
yapmaya muktedir sanmış 
ve Rabb’inin hükümlerini 
tanımayarak isyan etmiştir. Bunun 
sonucunda yüce Allah (cc) o insan 
için cehennemi hazırlamıştır.

Yüce Allah’ın hükümlerini 
kabul etmeyenler için zorluklar 
olduğu gibi ilahi mesajı kabul 
edenler için de zorluklar ve 
sıkıntılar vardır. Onlar, Rab’lerini 
razı etmek için indirilen Tevhidi 
esasların gereğini yerine 
getirirlerken oldukça büyük 
sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar.

“Yoksa sizden önce geçen 
kimselerin örneği size gelmeden 
cennete gireceğinizi gerçekten 
zannediyor musunuz? Onlara, 
sıkıntı dokundu, zor durumda 
kaldılar ve sarsıldılar ki, hatta 

Rasul ve onunla birlikte iman 
edenler: ‘Allah’ın yardımı ne 
zaman?’ dediler. İyi bilin ki, 
şüphesiz Allah’ın yardımı yakındır.” 
(Bakara, 214)

İnsanlar, dünya hayatına 
gönderildikten sonra burada 
başıboş bırakılmamış, uyacakları 
kurallar açık bir şekilde 
kendilerine bildirilmiştir. 
Bildirilen ilahi hükümlere iman 
edenler, iman ettikleri bu ilahi 
hükümleri insanlara ulaştırmak 
için çalışacak, bu uğurda canlarını, 
mallarını ve dünyevi bütün 
değerlerini feda etmeye hazır 
olacaklardır.

Tevhidi esasları insanlara 
duyuran Müslümanlar, toplumsal 
ve siyasal tepkilerle karşılaşacak, 
bu uğurda sıkıntılara düşecek, 
baskı ve zulüm görecek, işkenceye 
uğrayacak, malları ellerinden 
alınacak, ailesi ve çocukları 
da baskı görecek ve zulme 
uğrayacaktır.

“Ve sizi korku, açlık, mallarınız, 
canlarınız ve ürünlerinizden 
eksiltmek gibi şeylerle deneriz; 
sabredenleri müjdele.” 
(Bakara, 155)

“Yoksa siz, Allah, sizden cihat 
edenleri belirtmeden, sabredenleri 
belirtmeden gerçekten cennete 
gireceğinizi mi sandınız!” (Al-i 
İmran, 142)
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Yaratılışını unutan insanın 
Rabb’ine karşı tuğyanı

Tarihi süreçte ve günümüzde 
bazı kimseler, Rab’lerinin 
kendilerine bildirdiği kuralları 
tanımamış, O’na isyan etmiş, 
kendilerini her şeyi yapmaya 
muktedir görerek azmışlardır.

Müstağnilik, yüce Allah’ı inkâr 
olduğu gibi aynı zamanda bir 
hastalık ve akıldan yoksunluktur 
da. Basit bir maddeden yaratıldığı, 
za iyet sahibi, aciz ve eksik olduğu 
halde insanın kendi durumunu 
düşünmemesi, akıldan yoksun 
olmaktan başka bir şey değildir.

5- Hiç kimsenin kendisine güç 
yetiremeyeceğini mi sanıyor!

Aynı şekilde hiçbir şeye sahip 
olmadığı, Rabb’i tarafından 
kendisine her şey verildiği halde 
bunları kendisinden bilmesi de 
insanın Rabb’ine isyanından 
başka bir şey değildir.

“O ki, kalemle öğretti; insana 
bilmediklerini öğretti. Dikkat 
edin, şüphesiz insan tuğyan eder; 
kendisini müstağni gördüğünde.” 
(Alak, 4-7)

Tarihi süreçte, yaratılışlarını 
unutup Rab’lerine isyanda 
sınır tanımayan birçok zorba 
çıkmış, sahip oldukları nimetleri 
kendilerinden bilip azmışlardır. 

Bunların en azgınları Fir’avn, 
Haman ve Hz. İbrahim (as)’a karşı 
çıkan Nemrut’tur.

“Fir’avn kavmine seslenip dedi 
ki: ‘Ey kavmim, Mısır mülkü ve 
şu altımdan akıp giden ırmaklar 
benim değil mi, görmüyor 
musunuz,’ yahut ben, şundan daha 
hayırlı değil miyim; o ki, aşağılık 
ve nerdeyse söz anlatamayacak 
durumda!” (Zuhruf, 51-52)

“Fir’avn dedi ki: ‘Ey ileri 
gelenler, sizin için benden başka 
bir ilah bilmiyorum, ey Haman, 
haydi benim için çamurun üzerinde 
ateş yak, bana bir kule yap, belki 
Musa’nın ilahına çıkarım, ben onu 
yalancılardan sanıyorum.’

O ve askerleri yeryüzünde 
haksız yere büyüklük 
tasladılar ve kendilerinin 
bize döndürülmeyeceklerini 
zannettiler.” (Kasas, 38-39)

“Görmedin mi Rabb’i hakkında 
İbrahim’le tartışan kimseyi ki 
Allah, gerçekten ona mülk vermişti! 
İbrahim: ‘Benim Rabb’im O’dur ki 
yaşatır, öldürür’ dediği zaman (o), 
‘Ben de yaşatır, öldürürüm’ dedi. 
İbrahim dedi ki: ‘Bak, şüphesiz 
Allah, güneşi doğudan getirir, 
haydi sen de onu batıdan getir!’ 
kâ ir kimse şaşırıp kaldı. Allah, 
zalim toplumu doğru yola iletmez.” 
(Bakara, 258)
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Azgınlığın ve nankörlüğün 
sınırı yoktur; azıcık bir nimete ya 
da güce kavuşan bazı kimseler, 
kendilerini müstağni görerek 
azmışlar, kimileri hevalarını, 
kimileri koydukları kural ve 
hükümlerle kendilerini ilah olarak 
görmeye başlamışlardır. Bugün de 
durum farklı değildir; küfür, şirk 
ve isyanlarında sınır tanımayan 
kimseler, yüce Allah’ın indirdiği 
hükümleri tanımayarak kendileri, 
hüküm koyup insanlar üzerinde 
ilahlık taslamaya kalkışmışlardır.

Yüce Allah’ın hükümleri hiçe 
sayılarak yapılan yasalar, insanlar 
üzerinde ilahlık taslamaktan 
başka bir şey değildir. Günümüzde 
özellikle sistemin kurucusunun 
putları önünde yapılan tapınma 
merasimleri, Fir’avn benzeri bir 
beşeri ilah edinmekten başka bir 
anlam taşımamaktadır. Bunlar, 
Rab’lerine dönmeyeceklerini 
sanmakta bu nedenle de 
azgınlıklarına doludizgin bir 
şekilde devam etmektedirler.

Azgınlık ve isyanlarında sınır 
tanımayarak, insanlar üzerine 
hüküm koymaya kalkışanlar, 
bu yaptıklarının hesabını 
vermeyeceklerini, yaptıklarının 
yanlarına kâr kalacağını zan 
etmektedirler. Oysa her şeyi bilen 
ve yapılan her şeyin hesabını 
soracak olan yüce Allah (cc), daha 
önceki zalim despot inkârcıları 

helak ettiği gibi, sonradan gelen 
bütün zalimleri de helak edecek ve 
onlar, ahiret hayatında da azabın 
en şiddetlisine itileceklerdir.

Yüce Allah’ın verdiği mal ile 
Rab’lerini razı etmek yerine 
azgınlık yolunu seçenler, 
kimi zaman verdikleri azıcık 
yardımları çok görerek sanki bir 
lütufta bulunmuş gibi övünüp 
böbürlenmektedirler.

6-7- O, diyor ki: ‘Ben birçok 
mal harcadım,’ kimse onu 
görmedi mi sanıyor!

Yapılan bir hayır ile övünmek 
ya da infak edilen insanlar üzerine 
üstünlük sağlamak, yapılanların 
boşa gitmesine neden olur. Yüce 
Allah (cc), yaptıkları infakları 
başa kakanların ve övünenlerin, 
yaptıklarının boşa gittiğini ve 
övünen kimseleri sevmediğini 
bildirmektedir.

“Ey iman edenler, insanlara 
gösteriş için malını infak edip 
Allah’a ve ahiret gününe inanmayan 
adam gibi, başa kakmak ve 
eziyet ederek sadakalarınızı boşa 
çıkarmayın. Öylesinin durumu, 
üzerinde toprak bulunan kayaya 
benzer ki, bir yağmur isabet 
etti mi, onu sert bir taş halinde 
bırakır; onlar, kazandıklarından 
hiçbir şey elde edemezler. Allah, 
kâ ir topluma hidayet vermez.” 
(Bakara, 364)
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“Allah’a kulluk edin, O’na hiçbir 
şeyi şirk koşmayın, ana babaya, 
akrabaya, yetimlere, yoksullara, 
yakın komşuya, uzak komşuya, 
yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, 
ellerinizin altında bulunanlara 
iyilik edin. Allah, kendini beğenip 
övünenleri sevmez.” (Nisa, 36)

İnsan, kendisine ait hiçbir 
şeyin olmadığını, her şeyin Rabb’i 
tarafından kendisine verildiğini 
bilmeli, Rabb’ine şükrederek sahip 
olduğu her şeyi O’nun belirlediği 
esaslara uygun kullanmalıdır. Bu 
mal, servet için böyle olduğu gibi 
bedeni özellikler için de böyledir.

8-9- Vermedik mi ona iki göz, 
bir dil ve iki dudak!

Yüce Allah (cc), insanları 
yaratmış, onlara görme ve 
konuşma özelliklerini vermiş, 
bunları niçin kullanacakları, 
nasıl hareket edecekleri ile ilgili 
kurallarını bildirmiştir. Başıboş 
ve eğlence için yaratılmayan 
insanlara bildirilen bu kurallar, 
onların yeryüzünde nasıl hareket 
edecekleri ve ne söyleyecekleri ile 
ilgilidir.

Kur’an’da göz, kulak ve 
kalpler, birçok yerde beraber 
anılırlar; gözler, kulağın duyduğu 
hakikatleri kalbe aktarır, kalbin 
onu kabullenmesinde rol oynar. 
Bu nedenle yüce Allah (cc) 

insanlara gözler, kulaklar ve 
kalpler verdiğini bildirmektedir.

“De ki: ‘Sizi inşa eden, size 
işitme, gözler ve gönüller veren 
O’dur; pek az şükrediyorsunuz!” 
(Mülk, 23)

“O’dur ki, sizin için işitme, 
gözler ve gönüller inşa etti, pek az 
şükrediyorsunuz!” (Mü’minun, 78)

“Allah sizi, annelerinizin 
karınlarından hiçbir şey bilmezken 
çıkardı, sizin için işitme, gözler 
ve gönüller yarattı, umulur ki 
şükredesiniz.” (Nahl, 78)

Gözler, insana verilen 
nimetlerin en önemlilerindendir; 
insanın kişiliğini, duygularını, 
tavırlarını en iyi yansıtan bir 
uzuvdur. Hakkın görülmesinde, 
kabul edilmesinde, yüce Allah’a 
karşı ibadetlerin yerine getirilmesi 
sırasında duyguların ifadesinde 
gözler, en önemli şahittir.

“Rasule indirileni duydukları 
zaman, tanıdıkları Haktan dolayı 
gözlerinin yaşla dolduğunu 
görürsün; derler ki: ‘Rabb’imiz, 
iman ettik, bizi şahitlerle beraber 
yaz!” (Maide, 83)

“De ki: ‘Ona iman edin yahut 
iman etmeyin; şüphesiz, daha 
önce kendilerine ilim verilenlere 
okunduğu zaman çeneleri üzerine 
secdeye kapanırlar ve ağlayarak 
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çeneleri üzerine kapanırlar ve 
onların derin saygısını artırır.” 
(İsra, 107-109)

Gözler, mutluluk ve sevinç 
duygularının en güzel şekilde ifade 
edildiği uzuvlardır. İnsan mutlu 
olunca bu mutluluk gözlerine 
yansır ve ilk önce orada görülür.

“Ve onlar derler ki: ‘Rabb’imiz, 
eşlerimizi ve zürriyetimizi göz 
aydınlığı olarak bize ihsan et 
ve bizi muttakilere önder yap!” 
(Furkan, 74)

“Gözlerin aydınlığından onlar 
için ne gizlendiğini bir ne is asla 
bilemez, (bu), yapmış oldukları 
şeylere karşılıktır.” (Secde, 17)

“Onların üzerinde altından 
tepsiler ve kupalar dolaştırılır 
ve orada canlarının arzuladığı, 
gözlerin hoşlandığı şeyler vardır 
ve siz orada ebedi kalacaksınız.” 
(Zuhruf, 71)

Gözler, Hakkın kabul 
edilmesinde ve inkârında da en 
önemli rolü oynamaktadır. Yüce 
Allah (cc),  inkâr eden kâ irlerin 
durumunu şöyle açıklıyor.

“Andolsun onlara imkân 
vermiştik, dolayısıyla size de 
imkânlar vermiştik; onlara 
kulaklar, gözler ve gönüller 
yaratmıştık, fakat kulakları, 
gözleri ve gönülleri onlara o 

şeyden kazandırmadı. Zira Allah’ın 
ayetlerini inkâr ediyorlardı ve 
kendisiyle alay etmekte oldukları 
şey, onların akıbeti oldu.” 
(Ahkâf, 26)

“Allah, onların kalplerine ve 
kulaklarına mühür vurmuş ve 
gözlerine de perde indirmiştir; 
onlar için büyük bir azap vardır.” 
(Bakara, 7)

“Sağırdırlar, dilsizdirler, 
kördürler; bu yüzden onlar 
dönmezler.” (Bakara, 18)

Gözler, şahitlik yapma 
konusunda da çok önemli bir 
göreve sahiptir. İnsanın dünyada 
yaptığı işler konusunda gözler, 
dünya ve ahirette şahitlik 
yapacaklardır.

“Nihayet oraya geldikleri 
zaman kulakları, gözleri ve 
derileri, yapmış oldukları 
hakkında onların aleyhine şahitlik 
eder. Kendi derilerine dediler ki: 
‘Neden aleyhimize şahitlik ettiniz?’ 
dediler ki: ‘Bizi Allah konuşturdu, 
O ki, her şeyi konuşturuyor ve O, 
sizi ilk defa yaratandır ve O’na 
döndürüleceksiniz.

Siz kulaklarınızın, gözleri-
nizin ve derilerinizin, 
aleyhinize şahitlik etmesinden 
sakınmıyordunuz, lakin gerçekten 
Allah, yaptığınız şeylerin çoğunu 
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bilmeyeceğini zannediyordunuz.” 
(Fussilet, 20-22)

Gözlerin birçoğu, gördükleri 
halde kördürler; yaşadıkları süre 
içerisinde yüce Allah’ın yarattığı 
binlerce ayeti, mucizeyi ve 
harikaları görmelerine rağmen, 
yüce Allah’ın yarattığı bu eserleri 
idrak edip görmeyenler, kör 
olduklarını ortaya koyuyorlar.

“Andolsun cin ve insanlardan 
çoğunu cehennem için 
çoğalttık;(*179) onların kalpleri 
var, onunla anlamazlar; onların 
gözleri var, onunla görmezler 
ve onların kulakları var, onunla 
işitmezler. İşte onlar, hayvanlar 
gibidirler, bilakis onlar, daha 
sapıktır, işte onlar, ga illerdir.” 
(A’raf, 179)

“Onlar ki, beni anmağa karşı 
gözleri perdeliydi ve dinlemeğe 
tahammül edemezlerdi.” 
(Kehf, 101)

“Kâ ir kimseler, bağırıp 
çağırmadan başka bir şey 
işitmeyen kimsenin misali 
gibidir; sağırdırlar, dilsizdirler ve 
kördürler, onun o yüzden onlar 
akletmezler.” (Bakara, 171)

“Biz ona vermedik mi iki 
göz, bir dil, iki dudak!” Gözlerin 
görüp algıladığı Tevhidi esasların 
insanlara duyurulması görevi, 

dudaklar ve dil ile yerine 
getirilecektir. Bu elbette kolay bir 
görev değildir; Tevhidi esaslara 
insanların davet edilmeleri, 
onlardan cahili tüm adetlerini, 
alışkanlıklarını ve değer verdikleri 
her şeyi bırakıp tek olan yüce 
Allah’a iman etmelerinin istenmesi 
oldukça zorlu bir görevdir.

Tevhidi esasları reddedenler, 
kendilerini iman etmeye 
çağıran kişilere bütün güçleri ile 
saldıracaklar, baskı ve işkence 
yapacaklardır. İnsanların Tevhidi 
esaslara davet edilmeleri, yüce 
Allah’ın bildirdiği gibi sarp bir 
yokuşu andırmaktadır ve bu sarp 
yokuşu tırmanmak her kişinin 
isteyip yapacağı bir iş değildir.

İki Tepe, Sarp Yokuş

Davet görevi yerine getirilirken 
davetçinin, canı başta olmak 
üzere, dünyevi bütün değerlerini 
gerektiğinde feda etmesi, bu 
uğurda kimi zaman eziyet 
görmesi, işkenceye uğraması 
sözkonusudur. Bunlar, ne is 
açısından sarp bir yokuştur ki, bu 
sarp yokuşu tırmanmak ve aşmak, 
ancak güçlü bir irade, imani ve 
manevi bir kuvvetle mümkün 
olabilir.

Tarihi süreçte nice Risalet 
önderi rasuller ve Tevhid erleri 
Tevhidi esasların insanlara 
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duyurulması uğrunda işkenceler 
altında canlarını vermiştir. 
Onlar, önlerindeki sarp yokuşu 
tırmanmak uğruna her türlü baskı 
ve işkenceyi göze almışlardır. 
Bu nedenle davet görevi surede, 
sarp bir yokuşa benzetilerek 
verilmektedir.

10-12- Ona iki açık yol 
gösterdik; fakat o, sarp yokuşa 
atılamadı; bilir misin nedir sarp 
yokuş!

İki tepe, iki sarp yokuş; bu sarp 
yokuştan biri Tevhidi esasların 
insanlara duyurulması, ikincisi, 
Allah yolunda sahip olunan 
malların, paraların ve bütün 
değerlerin infak edilmesidir. Davet 
ve infak, insanın nefsine ağır gelen 
ve onun önünde sarp yokuş gibi 
duran iki konudur. Bu iki konu da 
ancak gereği gibi iman etmekle 
çok kolayca aşılabilecektir.

13-16- Köle azat etmek yahut 
açlık gününde yedirmektir, 
akraba olan yetimi ya da hiçbir 
şey sahip olmayan yoksulu,

İnfak etmek, her nefse kolay 
gelen bir şey değildir; ancak niçin 
infak ettiğinin bilincinde olan, 
infak etmenin bir ibadet, yüce 
Allah’ın gönderdiği hükümleri 
kabul ve tasdik etme anlamı 
taşıdığını ve rızasını kazanmaya 
vesile olduğunu bilen kimseler 
infak edebilirler.

İnfak etmek, Kur’ani ifade 
ile en güzel söz olan Kelime-i 
Tevhidi tasdik etmektir. İnfak 
etmemek ise Kelime-i Tevhidi 
inkâr etmek, tanımamaktır ki 
yüce Allah (cc) bu kişilere eşkıya 
demektedir. Kural tanımayan 
kimselere eşkıya denildiği gibi 
yüce Allah’ın indirdiği Tevhidi 
esasları tanımayan, hayatlarını 
O’nun gönderdiği hükümlere göre 
düzenlemeyenler de Şaki yani 
eşkıya denilmektedir.

“Ama kim de cimrilik eder, 
kendini müstağni görürse ve en 
güzeli yalanlarsa, ona da en zoru 
kolaylaştırırız.” (Leyl, 8-10)

“Böylece sizi, alev saçan bir 
ateşle uyardım; ona, asi olandan 
başkası giremez, o ki, yalanlandı ve 
döndü.” (Leyl, 14-16)

Gereği gibi ya da hiç iman 
etmeyenler için infak etmek, 
Allah yolunda mal harcamak 
çok zor bir iştir. Bu kimseler için 
mal, canlarından daha ileridir ve 
tabir yerinde ise onlar, canlarını 
verir mallarını vermezler; onların 
birçoğu, dünya hayatında yüce 
Allah (cc) tarafından helak 
edilmişlerdir.

Rab’leri tarafından verilen 
mal ve sermayeyi kendilerinin 
zannedenler, Kıyamet gününde, 
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içerisinde ebedi kalmak üzere 
cehenneme sürülecekler ve Allah 
yolunda vermedikleri malları da 
onların azaplarını artırmaktan 
başka bir işe yaramayacaktır.

 “O ki, mal toplayıp onu 
saydı durdu; malının, kendisini 
gerçekten ebedi yaşatacağını 
sanıyor. Kesinlikle o, Hutame’ye 
atılacaktır; bilir misin Hutame 
nedir, Allah’ın tutuşturulmuş 
ateşidir ki, gönüllerin üzerini 
sarar; muhakkak ki o, onların 
üzerine kapatılacaktır, uzatılmış 
direkler arasında.” (Hümeze, 2-7)

İnfak Etmek, iman etmenin 
göstergesidir

İnfak etmek, zorla yapılabilecek 
ve zekâtta olduğu gibi devlet 
tarafından alınabilecek bir şey 
değildir. İnfak, gönülden ve hiçbir 
sıkıntı duyulmadan yapılır ki bu, 
yüce Allah’a iman etmenin, O’ndan 
ve gönderdiği hükümlerden razı 
olmanın göstergesidir.

İnfak etmek insanın, kendisinde 
bulunan mal ve sermayenin 
Rabb’i tarafından emaneten 
verildiğinin bilincinde olması, bu 
mal ve sermayeyi kazandıracak 
güç ve aklı veren yüce Allah’a 
şükretmesidir. İnfak etmek, her 
türlü günah ve hatalardan arınıp 
temizlenmektir.

İman edenler için infak, 
yüce Allah’a yaklaştıran, O’nun 
rızasını kazandıran bir ibadettir. 
Bu nedenle onlar, hiçbir sıkıntı 
duymadan, yalnızca Rab’lerinin 
rızasını kazanmak için gönül 
hoşnutluğu ile infak ederler. Yüce 
Allah (cc), isteyerek gönülden 
infak edenleri övmüş ve onların 
da yakında razı edileceklerini 
bildirmiştir.

 “O ki, malını vererek temizlenir 
ve onun yanında, hiç kimsenin 
karşılık verilecek bir nimeti 
yoktur, yalnız yüce Rabb’inin 
yüzünü/rızasını arzu ederler, 
yakında kendisi de razı olacaktır.” 
(Leyl, 18-21)

İman noktasında za iyet 
içerisinde bulunanlar, iman 
ettiklerini iddia etmelerine 
rağmen Allah yolunda infak 
etmezler ve infak etmemek için 
binbir mazeret ileri sürerler. Bu 
kimseler, Kur’an’da kınanmış ve 
bunların cehenneme girecekleri 
bildirilmiştir.

 “Aksine, doğrusu siz, yetime 
ikram etmiyorsunuz, yoksula 
yedirmeğe teşvik etmiyorsunuz, 
mirası hırslı bir yiyişle yiyorsunuz, 
malı, sevdikçe seviyorsunuz.” 
(Fecr, 17-20)

“Çukura yuvarlandığında 
malının kendisine hiçbir faydası 
yoktur.” (Leyl, 11)
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“Ve o gün, cehenneme 
getirildiğinde; o gün insan anlar, 
anlaması onun için nasıl faydası 
olsun ki!” (Fecr, 23)

“Onların malları ve evlatları, 
Allah’tan kendilerine hiçbir şey 
sağlayamaz; işte onlar, ateş 
halkıdır, onlar orada sürekli 
kalacaklardır.” (Mücadele, 17)

İnfak etmek istemeyen imanı 
zayıf kimseler, basit nedenler 
ileri sürerek kendilerine bir çıkış 
yolu bulmaya çalışırlar. Onlar, 
kazançlarının yeterli olmadığını, 
kazandıklarının ancak kendilerini 
zor geçindirdiğini, borçları 
olduğunu vb. mazeretler ileri 
sürerler.

Gerçek iman sahipleri, 
hiçbir mazeret ileri sürmeden, 
kazançlarının azlığına bakmadan 
Allah yolunda infak ederler ki, 
yüce Allah (cc) onları sevdiğini 
bildirmiş ve övmüştür.

“Onlar, bollukta ve darlıkta infak 
ederler, ö kelerini yutkunurlar, 
insanları affederler; Allah da güzel 
davrananları sever.” (Al-i İmran, 
134)

İnfak etmekte ölçü bellidir; 
malların en iyisinden vermek, 
az vermemek, infak ederken 
kibirlenip böbürlenmemek, başa 
kakmamaktır. Ancak bu durumda 

verilen infak yüce Allah’ın rızasına 
muvafık olabilir ve ancak yüce 
Allah (cc) böyle infak edenlerden 
razı olabilir.

“Ey iman edenler, kazandık-
larınızın ve yerden sizin için 
çıkardığımız şeylerin temizlerinden 
infak edin; sakın kendiniz, göz 
yummadan alamayacağınız pis 
şeyleri sadaka vermeye kalkmayın. 
Bilin ki Allah elbette zengindir, 
övülmüştür.” (Bakara, 267)

“Sevdiğiniz şeylerden infak 
edinceye kadar asla birre/
imana ulaşamazsınız, ne infak 
ederseniz mutlaka Allah onu bilir.” 
(Al-i İmran, 92)

Yüce Allah (cc), hangi mallardan 
infak edileceğini belirtmiş, buna 
göre hareket edilmesini istemiştir. 
Gerçek imana ancak kazanılan ve 
elde edilen malların iyilerinden ve 
sevilenlerinden infak edilmesi ile 
ulaşılacağı belirtilmiştir.

İnfak edilecek malların, nasıl 
verilmesi gerektiği ile ilgili 
ölçüleri de koyan yüce Allah (cc), 
bu ölçülere uyulması halinde 
sadakaların bir anlam ifade 
edeceğini de bildirmiştir.

“Şayet sadakaları açıktan 
verirseniz ne güzel, eğer onları 
gizleyerek fakirlere verirseniz 
bu, sizin için daha hayırlıdır ve o, 
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sizin günahlarınızdan bir kısmını 
kapatır. Allah yaptığınız şeylerden 
haberdardır.” (Bakara, 271)

“Onlar ki, mallarını gece 
gündüz, gizli ve açık infak ederler, 
onların, Rab’leri yanında mükâfatı 
vardır, onlara korku yoktur ve 
onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara, 
274)

Rab’lerinin hoşnutluğunu 
kazanmak için infak edenler, 
sarp yokuşu, hiçbir yorgunluk 
hissetmeden aşmışlar ve 
Rab’lerinin kendileri için 
müjdelediği mükâfatları elde 
etmişlerdir.

Tevhidi esasların ortaya 
konulmasındaki zorluk

17- Sonra iman edenlerden 
olmak, sabrı tavsiye etmek ve 
merhameti tavsiye etmektir.

Sarp yokuştaki ikinci tepe, hiç 
kuşkusuzdur ki, Tevhidi esasları 
insanlara duyurmaktır. Tevhidi 
esasların insanlara duyurulması 
elbette kolay bir görev değildir. 
Risalet tarihine bakıldığında 
bu görevin ne denli zor ve çetin 
olduğu açıkça görülecektir.

Davet görevindeki zorluk, 
iman ettikten hemen sonra 
kişinin nefsi ile yaptığı mücadele 
ile başlar, kişinin, sosyal çevre 
ile karşı karşıya gelmesi, sosyal 

çevre tarafından dışlanması, alay 
edilmesi, hakarete uğraması ile 
devam eder, son olarak bu zorluk, 
siyasal egemen güçlerle ve onların 
temsilcileri ile karşı karşıya 
gelmesi, onlar tarafından baskıya, 
zulme ve işkenceye uğraması, 
zindanlara girmesi ve nihayet 
öldürülüp şehit edilmesidir.

Davetin ortaya konulması, 
kişinin önünde bulunan ne is, 
sosyal ve siyasal putun yıkılıp 
aşılması ile mümkün olabilir.

Davet görevinin üstlenmesinde 
insanın kendi nefsini aşması, 
oldukça zor olan ilk aşamadır. Bu 
ilk aşamadaki zorluğu,  Risalet 
önderlerinden Hz. İbrahim (as), 
Hz. Musa (as) ve Hz. Muhammed 
(as)’ın, vahye ilk muhatap 
oluşlarında çok açık bir şekilde 
görülmektedir.

Hz. İbrahim (as), kendi 
kendisini ikna etmesi oldukça 
uzun sürmüş, ancak tam mutmain 
olduktan sonra davet görevine 
başlamıştır.

“Böylece İbrahim’e, kesin iman 
edenlerden olması için göklerin ve 
yerin melekûtunu gösteriyorduk.

Gece onun üzerini kapladığı 
zaman bir yıldız gördü; dedi ki: 
‘Benim Rabb’im bu,’ fakat battığı 
zaman: ‘Batanları sevmem’ dedi. 
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Ay’ı, doğduğu zaman görünce 
dedi ki: ‘Benim Rabb’im bu,’ 
fakat battığı zaman dedi ki: 
‘Şayet Rabb’im, bana hidayet 
vermeseydi, gerçekten dalalete 
sapan toplumdan olurdum.’

“Güneşi doğarken gördüğü 
zaman dedi ki: ‘Benim Rabb’im bu, 
bu daha büyük’ fakat battığı zaman 
dedi ki: ‘Ey kavmim, ben sizin ortak 
koştuğunuz şeylerden uzağım. 
Şüphesiz ben Hanif olarak yüzümü, 
gökleri ve yeri yoktan yaratana 
çevirdim ve ben müşriklerden 
değilim!” (En’am, 75-79)

Bu gerçekleri görüp idrak 
eden Hz. İbrahim (as), kalbinde 
en küçük bir tereddüde yer 
vermemek için çalışmış ve tam 
mutmain olmak için yüce Allah’tan 
bazı deliller istemiştir.

“İbrahim bir zaman: - ‘Rabb’im, 
ölüleri nasıl dirilttiğini bana 
göster!’ demişti.

- (Rabb’i); dedi ki, ‘İnanmadın 
mı?’

- (İbrahim): ‘Bilakis (inandım), 
lakin kalbim tatmin olsun’ dedi.

- (Rabb’i),‘O halde kuşlardan 
dördünü tut, onları kendine alıştır, 
sonra her dağın başına onlardan 
bir parça koy, sonra onları kendine 
çağır; koşarak sana gelecekler; bil 
ki, Allah üstündür, hâkimdir’ dedi.” 
(Bakara, 260)

Hz. Musa (as) da, davet görevi 
kendisine verildiğinde, bir 
sürü mazeretler ileri sürmüş, 
ancak yüce Allah’ın kendisini 
destekleyeceğine tam iman 
ettikten sonra davete başlamıştır.

“Bir zamanlar Rabb’in Musa’ya 
seslendi: ‘O zalimlerin topluluğuna 
git, Fir’avn’ın kavmine, 
korunmayacaklar mı’ diye.

Dedi ki; ‘Rabb’im, doğrusu 
ben, beni yalanlayacaklar diye 
korkuyorum.” (Şuara, 10-12)

(Musa) dedi ki: ‘Rabb’im, 
doğrusu ben, onlardan bir kişi 
öldürmüştüm, beni öldürecekler 
diye korkuyorum.” (Kasas, 33)

“Korkma, muhakkak ki üstün 
gelecek sensin, sen’ dedik!” 
(Taha, 68)

“Onlara yardım ettik, böylece 
üstün gelenler kendileri oldular.” 
(Saffat, 116)

Hz. Muhammed (as) da, 
kendisine ilk vahiy geldiğinde 
koşarak evine gitmiş, titremeye 
başlamış ve üstüne yorganlar 
örttürerek yatmıştır.

“Açmadık mı Biz senin için 
göğsünü; indirdik senin yükünü 
ki o, belini bükmüştü; senin şanını 
yücelttik! Muhakkak ki, güçlükle 
beraber bir kolaylık vardır, elbette 
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güçlükle beraber bir kolaylık 
vardır, öyleyse kaldığın zaman 
tekrar başla ve Rabb’ine rağbet et.” 
(İnşirah, 1-8)

Bütün bu Kur’ani örnekler de 
gösteriyor ki, Tevhidi esasları 
ortaya koyup insanları bu 
gerçekleri kabul etmeye davet 
etmek oldukça zor bir görev ve 
sorumluluktur. Ancak gereği gibi 
iman edildikten sonra bütün 
zorluklar aşılmış ve Tevhidi 
mücadele başlamıştır.

Günümüzde birçok kimsenin, 
Kur’an okuduklarını iddia 
etmelerine rağmen Tevhidi bir 
davetin ve hareketin ortaya 
konulmamasının temelinde işte 
bu sarp yokuşa tırmanmama 
nedeni vardır. Bu kimseler, Kur’an 
okumalarına ya da tefsir yapıp 
insanlara anlatmalarına rağmen 
Tevhid konusunu çarpıttıkları ve 
yalnızca ibadi konular üzerinde 
durdukları için insanların 
yanında ve siyasal egemen 
güç nezdinde hiçbir sıkıntıları 
bulunmamaktadır.

İşte ancak bu sarp yokuşu ve iki 
tepeyi, Rab’lerinin yardımlarıyla 
aşanlar, Rab’lerini rızasına 
ulaşacak ve vadedilen mükâfatlara 
kavuşacaklardır.

18- İşte onlar sağın ashabıdır.

İnfak etmeyen, Tevhidi esasları 
insanlara duyurmayanlar, sarp 
yokuşu tırmanmamış, kimileri 
yokuşun başında, kimileri 
yarısında, kimileri ise belli 
bazı noktalarda kalmış, sonra 
yokuş aşağı cehenneme kadar 
yuvarlanmışlardır. Onlar, o 
cehennemde sürekli kalacak, 
ateş üzerlerine kapanacak, onları 
bırakmayacak ve oradan bir daha 
çıkamayacaklardır.

19-20- Ayetlerimizi inkâr 
eden kimseler, onlar, solun 
ashabıdır; onların, üzerlerine 
bir ateş kapanacaktır!

Dünya hayatındaki küçücük 
bir zorluğu göze almayanlar, 
yüce Allah’a iman edip O’nun 
yolunda infak etmeyenler, ebedi 
ve daha zorlu bir ateşe doğru 
hızla gitmektedirler. Üç günlük bir 
dünya hayatı için ebedi bir azabı 
ve cehennemi göze almak, ancak 
akıllarını kullanmayan, aşağıların 
aşağısına düşen kimselerin 
yapabilecekleri bir şeydir.



Ey Müslüman!

“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için 
Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için 

onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış 
dururken üzerlerinde Allah’ın adını anın. Yanları 
üzeri düşüp canları çıkınca onlardan sizde yiyin, 

istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakirede 
yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin 

hizmetinize verdik.” Hac 36
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Hz. İsmail’e benzer biri olmalı,
Hiç gözünü kırpmadan kendini adamalı,
Ona daha demeden gerçeği kavramalı,
Hak uğruna canını hayatını koymalı.

Hz. Yusuf gibi çok erdemli olmalı,
Babasını sevmeli, kalbi özlem dolmalı,
Yıllar geçse aradan onu unutmamalı,
Hükümdar olsa bile atasını saymalı.

Onda olsun en güzel hasletlerin tüm hepsi
Tevhid önderlerinin sarsılmaz akidesi,

Hz. Yusuf gibi bir ahlâk numunesi,
Hz. İsmail’in tevekkül abidesi,

Babası şöyle desin işte benim evladım,
O benim ciğerparem, hem kolum, hem 

kanadım
Bu biricik oğlumu Hak yoluna adadım

Hakkı ortaya koyup yürüsün adım adım,

Allah’a teslim olmuş Abid bir kul olmalı,
Her zorluk karşısında Hak üzere durmalı,

Hak için hayatını Rabb’ine adamalı,
Gece gündüz demeden Tevhidi anlatmalı.

Her Fir’avn’ın önünde birer Musa olmalı,
Küfrün meydanlarında bir Muhammed olmalı,
Putperest bir toplumda bir İbrahim olmalı,

Her söz ve iiliyle tüm putları yıkmalı.

Kralların tahtını sarsan bir genç olmalı,
Ashabı Kehf gençleri takip eden olmalı,
Şehirde davet yapan elçilerden olmalı,
Şehit edilse bile Hak’ta sabit durmalı.

Her iş ve her konuda Kur’ani düşünmeli,
Münafık olanların peşine düşmemeli,
Tevhidi esasları gündeme getirmeli,
İşkence görse bile gerçeği söylemeli.

Nice oğullar vardır, anne babaya asi,
Öyle evlatlar var ki, eşkıya numunesi,

Zerre kadar bulunmaz imanın emaresi,
Allah’a isyan eder, hayırsızın birisi.

Hz. Nuh Rasuldü, oğlu isyankâr kâ ir,
İman etmek yerine kendini etti tek ir,

Hak yolundan sapıtmış, olmuş azgın bir facir,
Düşünmez ki dünyada üçbeş günlük misa ir,

Asi olan evladı Allah nasip etmesin,
Şeytanın peşi sıra cehenneme gitmesin,
Anneler ve babalar onlara üzülmesin,

Sonra yüreklerinde acılar hissetmesin.

(*) Özür!
Kur’ani Mücahede dergimizin 51. Sayısında 

yayınlanan şiirimizin başlığı KADIN olması gerekirken 
basım hatası olarak Benim Sadık Sırdaşım şeklinde 
yayınlanmıştır. Okuyucularımızdan bu hata için özür 
diliyoruz.



BİR MÜSLÜMANIN 
SAMİMİYET YEMİNİ

Bu yemin, imanı ve yüreği olanlara bir davet ve duyurudur.
İman etmek, bir sözel bir iddia ya da söylem değil, düşünce, söz ve 

eylemsel boyutu ile ortaya konulan bir yaşam ve harekettir. Kur’an’da 
386 ayette bildirilen “iman edip salih amel işleme” gerçeğinin 
dayandığı temel esas, imanın ancak eylemle doğrulanacağıdır.

Tüm Risalet önderlerinin ve Tevhid erlerinin düşünce planında 
kabullendikleri, kalpleriyle iman ettikleri, sözleriyle söyleyip 
onayladıkları ve hareketleriyle gereğini yaptıkları Tevhidi 
esaslar, günümüz Mü’min davetçiler için vazgeçilmez en esaslı 
ilkedir. Mü’minler, bu ilkeleri hiçbir sıkıntı duymadan, gönülden 
kabullenemedikçe iman etmiş olamaz, iman etmedikçe de davetçi 
olamaz, davetçi olamayınca da, Sünnetullahta mücadele eden Risalet 
önderlerinin ve Tevhid erlerinin yolundan gidemez.

Sünnetullahta’ki davet metodu, günümüz Tevhid erlerine, 
samimi olmanın en güzel örneklerini ve Tevhidi mücadelenin nasıl 
yapılacağı ile ilgili yöntemleri sunar; hemen akabinde de bu örnekler 
alınıp mücadele yöntemlerine uygun hareket edilmedikçe Allah’ın 
yardımının olmayacağını ve cennete girilmeyeceğini bildirir.

Günümüzde İslâm adına ortaya çıkan sözümona İslâmi 
hareketlerin çıkmazı, Tevhidi esasları dilleriyle söyleyip pratikte  bu 
esaslar doğrultusunda hareket etmemeleridir. Bu İslamcılar, kendi 
yanlarından ve hevalarından uydurdukları kimi düşünceleri Kur’an’a 
zorla tasdik etmeye kalkışmaktadırlar. Ancak Kur’an’ın onaylamadığı 
bu hevai hareketler, sahiplerini Tevhidi esaslardan ve bunun 
sonucunda yüce Allah’ın rızasından uzaklaştırmakta ve onlara yanlış 
üzerine yanlışlar yaptırmakta, yanlışlara battıkça da hem kendilerine 
hem de İslâm’a zarar vermektedirler.

Tevhidi esaslara gerçekten iman edip teslim olan, yaşamlarını bu 
esaslara göre düzenlemek isteyen bir kimsenin öncelikle bu yemin 
metnindeki vahyi esasları hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmeleri 
gerekir.



Kendi özgür irademle “işittim itaat ettim” diyerek kabul ettiğim 
(5/7), bu esasların gereklerini yerine getireceğime (23/8). Bu nedenle 
öncelikle 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 mallardan, evim ve barkımdan 
değer verdiğim dünyevi her şeyden üstün tutacağıma (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 duymayacağıma 
(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 davetimin 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 itne kalmayıp din yalnız Allah’ın 
oluncaya kadar çalışacağıma (8/39); bu uğurda başıma geleceklere 
sabrederek direneceğime, daima cihada hazırlıklı ve uyanık bulunup 
Allah’tan ittika edeceğime (3/200), kâ ir zorbalara taviz vermeden 
(68/9) safımı netleştirerek kâ irlere 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 rahmet ver, 
şüphesiz sen bağışlayansın” deyip (3/8) Allah’tan yardım dileyeceğime 
Allah’ı ve Mü’minleri şahit tutarak söz veriyorum.



Bu yemin metni, ilk defa 1983 yılında hazırlanmış 1995 yılında daha da 
geliştirilerek Mücahede Yayınlarından çıkan “Sünnetullah’ta Davet Metodu ve 
EVRENSEL MESAJ” adlı kitabımın 210-211. sayfalarında yayınlanmıştır. Açıkgöz 
geçinen kimileri, bu metni kendilerine mal etmeye çalışmışlarsa da bu metnin 
tarafımdan yazıldığını bilen bilinçli Müslümanların konunun farkına varmalarıyla 
yalan üzerine yaktıkları mumları sönüvermiştir.

Bunu neden yazma gereğini duyduğuma gelince; yazılarımın ismim verilerek ya 
da verilmeden paylaşılmasından elbette mutluluk duyarım. Bu, Tevhidi esasları hayat 
prensibi olarak alan ve bu esasların yayılmasını isteyen her Müslümanın mutluluk 
duyacağı bir durumdur. Ancak bu yemin metnini kendilerine mal edip yayınlayan 
kişiler, hem Tevhidi esasları gereği gibi kabullenmemişler, hem de haset ve kıskançlık 
krizi içerisinde benim aleyhimde ileri geri konuşmaktan haya etmeyen kimselerdir. 
Bu nedenle bu durumu Müslüman kamuoyuna duyurmayı görev bildim.

Uyarı:
Bu yemin metni, görüldüğü üzere Kur’an ayetlerinden hazırlanmış ve yüce Allah 

(cc) şahit tutulduğu gibi aynı zaman da yüce Allah’a bir söz vermedir de. Bu nedenle 
yüce Allah (cc) şahit tutularak yapılan bu yeminin gereğini yerine getirmeyecek olan 
kimselerin, hoşlarına gidiyor diye bu yemini yapmaya kalkışmaları onları büyük 
bir sorumluluk altına sokacak, yüce Allah (cc) yanında onları, Allah’ın ayetlerini 
inkâr eden yalancılar durumuna sokacaktır. Nitekim daha önceki yıllarda bu yemini 
yaptıkları halde bu yemine muhalif hareket edenlerden bazıları, dünya hayatında 
dinlerinden dönerek mürtet olmuş, kimileri Müslümanların mallarını gasp ederken 
kimileri de sapmış. ırkçı ve şovenist olmuşlardır. Ahirette ise, Kur’an’ın bildirdiği 
üzere bunlar, dinlerinden dönen mürtet ve fasıklar olarak cezalarını göreceklerdir.

Bu yemin metnini, iman etmenin ve imanları doğrultusunda yaşamanın 
hazzına varan Tevhidi Müslümanların, okuyup kabul ve tasdik etmelerinden sonra 
Allah’a verdikleri sözün gereği olarak en yakınlarından başlayarak Tevhidi esasları 
anlatmaları onları Rablerinin rızasına ulaştıracak ve yüce Allah’ın yardım ve 
inayetiyle Rabb’imin dilediği bir zamanda arzuladıkları dünya ve ahiret saadetine 
ulaşacaklardır. Unutulmasın ki Allah (cc), kendi dinine yardım edene yardım edendir.

“Ey iman edenler, eğer siz, Allah’a yardım ederseniz O, size yardım eder; ayaklarınızı 
sağlam tutar..” (Muhammed, 7)

“Allah sizden, iman edip salih amel işleyenlere vadetmiştir; onlardan öncekileri, 
yeryüzünde halife yaptığı gibi, onları da halife yapacak, onlar için razı olduğu dinlerini 
kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının ardından güvene erdirecektir. Onlar, 
bana kulluk edecekler, bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar ve kim bundan sonra 
inkâr ederse işte onlar, fasıklardır.” (Nur, 55)

İşte yüce Allah’ın vaadi budur ve Allah (cc) vaadine sadıktır. O halde Müslümanlar 
da Allah’a verdikleri sözde dursunlar ve Allah’a verdikleri sözün gereğini yerine 
getirsinler.

Selam Tevhidi esasları hayat prensibi edinen ve hidayet üzere hareket edenlerin 
üzerine oldun.

Ramazan Yılmaz


