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İnsanı Yücelten Faziletler; Saygı, Ahlak ve Dürüstlük
İnsan, yüce Allah’ın, en güzel 

biçimde yarattığı en güzel 
varlıktır; bu nedenle yüce Allah 
(cc), en güzel şekilde yarattığı 
insana, sorumluluk yükleyerek 
onu kendisine muhatap almış, 
yüceltmiştir.

“Gerçekten insanı en güzel 
biçimde yarattık!” (Tin, 4)

“Ben cinleri ve insanları, bana 
kulluk dışında (bir nedenle) 
yaratmadım.” (Zariyat, 56)

İnsana, yaratılışında kimi 
özellikler veren yüce Allah 
(cc), onu, bu özelliklerini 
kullanmasında serbest 
bırakmıştır. İnsan, kendisine 
verilen özellikleri iyi ve güzel 
bir biçimde kullandığında 
kurtuluşa erecek, aksine hareket 
etmesinde dünya ve ahirette 
ziyana uğrayacaktır.

“Nefse ve onu düzenleyene, 
böylece ona, günahı ve takvayı 
ilham edene, gerçekten onu 
temizleyen kimse kurtulmuştur 

ve elbette onu örten kimse, ziyana 
uğramıştır.” (Şems, 7-10)

İnsanın, Rabb’i indinde 
kendisini yüceltmesi ve 
insanların yanında saygınlık 
kazanması ancak kendi 
iradesinde ve kendi elindedir. 
İnsanın, Rabb’i yanında kendisini 
yüceltmesi, Rabb’ine, O’nun 
bildirdiği esaslar içerisinde 
kulluk yapması ile mümkün iken 
insanların yanında saygınlık 
kazanması ancak insanlara 
karşı saygılı olması, her konu 
ve durumda ahlaki değerler 
içerisinde hareket etmesi ve 
her zaman dürüst olması ile 
mümkündür.

Saygı, ahlak ve dürüstlük, 
insan için birer cevherdir; 
bunlara sahip olanlar, her zaman 
ve mekânda sevilir, sayılır ve 
onlara değer verilir. Bu nedenle 
insanın kendisini yüceltmesi de 
aşağılık bir duruma düşürmesi 
de ancak insanın kendi elinde ve 
iradesindedir.
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Saygı

İnsanda var olan bir haslet, 
bir değer yargısı ve bir davranış 
biçimidir! Aileyi ve toplumu 
bir arada tutan, insanları 
birbirlerine sevdirip saydıran 
bu haslet, üzerinde bulunduğu 
kişiyi de yüceltip saygın kılar.

Bir Haslet, Bir Özellik 
Olarak Saygı

Saygı, insanda bulunan, 
insanı insan yapan, onu saygın 
kılıp yücelten en önemli haslet, 
en değerli vasıf, insanın kişiliğini 
oluşturan manevi rütbesidir; 
bu rütbeye sahip olanlar, 
buna uygun hareket ettikleri 
sürece kişilik sahibi, şahsiyetli 
olur, insanlardan saygı görür, 
sevilirler.

Saygı, öncelikle insanın 
kendisinden başlar, kendilerine 
saygı duyanlar, kendilerini 
çevrelerinde, toplum içerisinde 
küçük düşürecek söz ve 
davranışlardan kaçınırlar, 
başkalarına karşı ölçülü ve 
dikkatli hareket ederler.

Saygın kimseler, vakarlıdırlar, 
ancak hiçbir şekilde kibirli 
değildirler. Bu nedenle söz ve 
davranışlarında ölçülüdürler.

Saygının kişiye kazandırdığı 
saygınlık ve vakardan mahrum 
olanlar, hangi konumda, hangi 

unvanda bulunursa bulunsunlar, 
çevrelerinde sevilmezler, saygı 
görmezler.

Değer Yargısı Olarak Saygı

Kişinin, kendisi de dâhil olmak 
üzere, çocuk, genç yaşlı ayırımı 
yapmadan herkesin, kişilik 
ve şahsiyet sahibi olduklarını 
kabul etmesi, onlara o duygu 
ile yaklaşması, onlara, bu kişilik 
ve şahsiyetlerini gözönünde 
bulundurarak değer vermesidir.

Değer yargısı olarak 
saygı, cansız varlıklara karşı 
da gösterilir; kişinin, canlı 
varlıkların da birer ne is 
taşıdıklarını bilip onları 
kendi konumları içerisinde 
değerlendirmesi, onları 
aşağılamaması, onlara karşı 
sevgi ve merhametle yaklaşması 
gerekir.

Rasulullah (as)’ın, şöyle 
buyurduğu nakledilir. “Allah, 
merhametli olanlara rahmetle 
muamele eder. Öyleyse, sizler 
yeryüzündekilere karşı 
merhametli olun ki, semada 
bulunanlar da size rahmet 
etsinler. Rahim (akrabalık 
bağı) Rahman’dan bir bağdır. 
Kim bunu korursa Allah 
onunla (rahmet bağı) kurar, 
kim de koparırsa, Allah 
da ondan (rahmet bağını) 
koparır.”
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Rasulullah (as)’ın, göktekiler 
diye tanımladığı, ayetlerde 
de açıkça bildirildiği üzere 
meleklerin, Rab’lerinden 
mağ iret dilemeleridir.

“Üstlerindeki gökler, (az daha) 
yarılacaktı; melekler, Rab’lerini 
hamd ile tesbih ederler ve yerdeki 
kimseler için mağ iret dilerler. 
İyi bilin ki muhakkak ki Allah, 
Ğafur’dur, Rahim’dir.” (Şura, 5)

“Arşı taşıyan kimseler ve onun 
çevresinde bulunan kimseler, 
Rab’lerini hamd ile tesbih ederler, 
O’na iman ederler ve iman eden 
kimseler için mağ iret dilerler: 

‘Rabb’imiz, rahmet ve ilminle 
her şeyi kuşattın; tevbe eden 
kimselere ve Senin yoluna tabi 
olanlara mağ iret et ve onları, 
cehennem azabından koru.

Rabb’imiz, And cennetlerine 
koy ki Sen, onlara vadettin; 
onların babalarından, eşlerinden 
ve zürriyetlerinden salih 
kimseleri de. Şüphesiz Sen, Aziz, 
Hâkim olan Sensin ve onları 
kötülüklerden koru ve Sen, kimi o 
gün kötülüklerden korursan, işte 
gerçekten ona rahmet etmişsin 
ve işte o, büyük bir kurtuluştur.” 
(Mü’min, 7-9)

Bu, elbette büyük bir 
kurtuluştur ki ona, ancak 
gerçekten iman edenler ve iman 
ettikleri esaslara gereğince tabi 
olanlar kavuşturulur.

Değer yargısı olarak saygı, 
kişinin kullandığı eşyalarını, 
sahip olduğu araçlarını özenli ve 
düzgün kullanması, onlara değer 
vermesi, saygı göstermesidir. Bu 
ise, cimrilik ve israf etmemek 
şeklinde kendisini gösterir.

“Elini boynuna bağlanmış 
kılma ve tamamen eli açık olma; 
sonra kınanır, pişmanlık içinde 
oturur kalırsın.” (İsra, 29)

 “Onlar ki, infak ettikleri 
zaman israf etmezler ve cimrilik 
yapmazlar; o arada dengeli 
olurlar.” (Furkan, 67)

Davranış Biçimi Olarak 
Saygı

Saygının en önemli göstergesi, 
diğer insanlara, çevreye ve 
topluma karşı gösterilen tavır 
ve davranıştır. Kişinin, kendi 
nefsine, diğer insanlara, canlı 
ya da cansız varlıklara karşı 
gösterdiği davranış biçimi, 
duyarlılığı, onun saygınlığının en 
önemli göstergesidir.

Saygın kişinin, bir kimseye, bir 
şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü 
davranması, yaşlılara gösterdiği 
hürmet ve saygısı, arkadaşlarına 
karşı küçük, düşürücü kaba 
ifadelerden kaçınması, küçükleri 
rencide edici söz ve davranışları 
ile hor ve hakir görmemesi, 
kim olursa olsun, onlarla alay 
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etmemesi onun, davranış olarak 
gösterdiği saygıdır.

Kur’an, saygın kimselerde 
bulunması gereken özellikleri 
şöyle belirtir.

“İnsanlardan yanağını çevirme 
ve yeryüzünde böbürlenerek 
yürüme, zira Allah, böbürlenip 
övünenlerin hiçbirini sevmez. 
Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini 
de kıs; zira seslerin en çirkini 
eşeklerin sesidir.” (Lokman,18-19)

“Yeryüzünde böbürlenerek 
yürüme; zira sen yeri yaramazsın, 
boyca da dağlara erişemezsin!” 
(İsra, 37)

Saygın kimseler, insanlara 
saygı gösterdiği için onlardan 
yüzçevirmez, insanlara karşı 
büyüklenmez, insanların birer 
şahsiyet sahibi olduklarını bilir, 
bu nedenle onlara karşı sesini 
yükseltmez. Bu tavrı kişinin karşı 
saygı duymasına neden olur 
ki aslında kişi, kendisine olan 
saygısı oranında başkalarına 
saygı gösterir.

Saygın kimseler, hiç kimseye 
karşı böbürlenmez, kendilerini 
üstün görerek hareket etmezler. 
Onlar, kendilerini incitecek söz 
ve davranışlarda bulunanlara 
karşı bile kendilerine yakışan 
saygınlıkları ile karşılık verir, 
onların seviyesine düşerek 

onlara karşılık vermezler, 
saygınlıklarını bozmazlar.

“Rahman’ın kulları onlardır 
ki, yeryüzünde mülayim yürürler, 
cahiller kendilerine hitap 
ettikleri zaman ‘Selâm’ derler.” 
(Furkan,63)

Kur’an, Mü’minlerin saygın 
kimseler olduklarını, bu nedenle 
her hareketlerine saygınlıklarına 
yaraşır bir tavır sergilediklerini 
bildirir ve o saygın kimseleri 
över.

Saygın kimseler, bilmedik-
leri konularda konuşmazlar; 
çünkü onlar, bilmedikleri 
konuda konuşmaları halinde 
öncelikle bilenlere saygısızlık 
yapacaklarını, onların haklarına 
tecavüz etmiş olacaklarını, 
bilmeden konuşmanın ukalalık 
olacağını bilirler. Ukalalık, ancak 
kişiyi küçük düşürür, kendisine 
olan saygıyı yitirir.

“İşte siz böylesiniz; sizin bilginiz 
olan şey hakkında tartıştınız; 
fakat bilginiz olmayan şey 
hakkında neden tartışıyorsunuz! 
Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 
(Al-i İmran, 66)

Saygınlık, kişinin, 
bilgisi olmayan konularda 
tartışmamasını gerekli kılar, 
bilgisizce konuşanlar, gerçekler 
ortaya çıktığında mahcup 
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olurlar. Bu nedenle kendilerine 
saygısı olanlar, kendilerini küçük 
düşürecek, mahcup edecek bir 
duruma düşmekten kaçınırlar.

Saygın kimseler, bilmedikleri 
bir konuda konuşanların, 
haddi aşmış, ister istemez 
yalan söylemiş olacaklarını, 
söylediklerinden sorumlu 
tutulacaklarını bilir, bu 
nedenle bilmeden konuşarak 
saygınlıklarına gölge düşürmez, 
kendilerini sorumluluk altına 
sokmazlar.

“Hakkında ilmin olmayan bir 
şeyin ardına düşme, çünkü kulak, 
göz ve gönül, bunların hepsi 
ondan mesul olur.” (İsra, 36)

Saygın kimseler, hem 
inşaların yanında küçük düşmek 
istemezler, hem de söyleyip 
yaptıklarından Rab’leri yanında 
sorumlu olacaklarını bilirler. Bu 
nedenle bilmedikleri bir konuda 
ikir yürütmez, bilmedikleri 

şeylerin peşine düşmezler.

Saygı, tıpkı diğer vası ları 
gibi Müslümanların en önemli 
vası larındandır ki yüce Allah 
(cc),  saygılı olanları övmüş, 
onlar için büyük bir mükâfatın 
olduğu bildirilmiştir.

“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 
koruyan kadınlar, Allah’ı çok 
zikreden erkekler ve çok zikreden 
kadınlar; Allah onlar için bağış ve 
büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 
(Ahzab, 35)

Bireyleri birbirlerine karşı 
saygılı olan toplumlarda, sevgi 
de var olur ve o toplumlarda 
huzur ve mutluluk sürekli olur. 
Küçüklerin, büyüklerine saygı 
göstermesi, büyüklerin de 
küçüklerini sevmesi, toplumu 
birbirine kaynaştırır.

Saygı, insanlar arasında 
karşılıklı olması halinde bir 
anlam ifade eder; bu karşılıklı 
saygı eşler arasında ise, eşlerin 
birbirlerini sevmelerine, ailede 
huzur ve mutluluğun olmasına 
çocukların bu saygı ve sevgi 
ortamında yetişmelerine 
neden olur. Böylece toplumda 
birbirlerine saygılı olan bireyler 
yetişir.

Yüce Allah (cc), eşlerin 
birbirlerine ve birbirlerinin 
haklarına saygılı olmalarını 
istemekte, onlara bu konuda 
hatırlatmalarda bulunmaktadır.
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“…Elbette kadınların, bir 
hakları olduğu gibi; erkeklerin 
de onlar üzerinde bir hakları 
vardır ve erkekler onlar üzerinde 
bir derece fazladır. Allah azizdir, 
hâkimdir.” (Bakara, 228)

Saygı, evlilik hayatında en 
temel esastır; saygı üzerine 
oluşturulan bir evlilik hem 
sürekli olur, hem o yuvada 
huzur bulunur. Saygı, yuvayı 
ayakta tutan en önemli temeldir. 
Bu temel üzerine bina edilen 
yuva, toplumsal yapının temel 
direklerinin sağlam olmasını 
sağlar.

Eşlerin birbirlerinin haklarına 
saygı gösterdiği huzurlu bir 
ortamda yetişen çocuklar 
hem toplumsal hayatta saygın 
kimseler olarak yerlerini alırlar, 
hem de hayatta başarılı kimseler 
olurlar, aksi halde bunalımlı bir 
kişiliğe sahip olurlar.

Ahlak

Ahlak; huy, karakter, 
kanaat, moral, söz, tutum ve 
davranışların tümüne verilen 
genel bir tanımdır. İlkokullarda 
karnelere yazılan “hal ve 
gidiş” ifadesi, bir yerde kişinin 
ahlaki durumunun kısaca 
tanımlanmasıdır.

Ahlak, dini ya da hukuki bir 
terim değil genel toplumsal bir 

tanımlama, bir kanaat, bir olgu 
ve bir değer yargısıdır. Genel 
olarak kişilerin davranışlarını 
belirleyen toplumsal değer 
yargısı da denilebilir. Bu nedenle 
ahlaki olarak iyi olmayan tutum 
ve davranışların, hukuki olarak 
bir müeyyidesi yoktur, sadece 
toplum tarafından kınanır.

İnsanların, huy ve karakterleri, 
söyleyip yaptıkları, tutum ve 
davranışları, onların ahlaki 
boyutlarını ortaya koyar. Kişiler, 
huy ve karakterlerini, söz ve 
iillerini, tutum ve davranışlarını 

olumlu ya da olumsuz, hangi 
yönde kullanıyorlarsa ahlaki 
durumları ona göre tanımlanır.

Saygılı, dürüst, kibar, yalan 
söylemeyen, toplumun genel 
kabullerine aykırı söz ve 
davranışlar içerisine girmeyen, 
başkalarının sahip olduğu 
şeylere göz dikmeyen, insanları 
arkalarından çekiştirmeyen, 
yardımsever, sözünde sadık, 
güvenilir kimseler, ahlaklı olarak 
tanınır. Bunların tersini yapanlar 
ise, toplumda ahlaksız olarak 
kabul görür.

Ahlaki za iyet içerisinde olan 
kimseler, insanlar tarafından 
sevilmezler, toplumdan 
dışlanırlar. Bu nedenle bu 
kimseler, sürekli bir huzursuzluk 
ve bunalım yaşarlar.
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Yüce Allah (cc),  Rasulullah 
(as)’ın büyük bir ahlak üzerinde 
bulunduğunu ve kendisine 
büyük ve kesintisiz bir mükâfatın 
verileceğini bildiriyor. 

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

Hz. Aişe (r.anha)’ya Rasulullah 
(as)’ın ahlakının ne olduğu 
sorulduğunda, “Onun ahlakı 
Kur’an’dı, siz Kur’an okumuyor 
musunuz?” diye cevap verir. 
Rasulullah (as), her söz ve işini 
Kur’an’a göre söyleyip yapıyordu. 
Bu da gösteriyor ki, ahlak, kişinin 
her türlü söz, tavır ve davranışı, 
karakter ve kişiliğidir.

Ahlak, toplumları ayakta 
tutan, toplumun huzur ve 
mutluluğunu devam ettiren ya 
da bir toplumun yok olmasına 
neden olan en önemli değer 
yargısıdır. Bir toplumda ahlaki 
değerler bozulmuş ve çürümüşse 
o toplumun yıkılması mukadder 
olur. Hz. Lut (as)’ın kavmine 
taş yağdırtıp yıkan en önemli 
neden onların ahlaki değerler 
bakımında çökmesidir.

Dürüstlük

Dürüstlük, kişinin, özü ve 
sözünün bir olması, olduğu 
gibi görünmesi, göründüğü gibi 

olmasıdır. Dürüstlük, tıpkı bir 
cam gibidir, iki tarafı net görülen, 
bir tarafında bir leke varsa 
diğer tarafından da fark edilen 
tertemiz bir cam, işte dürüst 
kimse böyle olandır.

Dürüstlük, kişinin, yalan 
söylememesi, riyakârlık 
yapmaması, insanları kandır-
maması, kimi çıkarları ya da 
korkuları için bildiği gerçekleri 
gizlememesidir. Kısacası insanın, 
dosdoğru olması, her türlü kötü 
vası lardan uzak durmasıdır. 
Yüce Allah (cc), şöyle buyuruyor.

“Öyleyse emrolunduğun gibi 
doğru ol; seninle beraber tevbe 
edenlerle haddi aşmayın, zira 
O, yaptıklarınızı görmektedir.” 
(Hud, 112)

Dürüstlük, adaletin ayakta 
tutulmasının temeli ve en 
önemli nedenidir. Hakkın, eğilip 
bükülmeden ortaya konulması, 
ancak dürüstlük kavramı ile 
mümkün olabilir. Bu nedenle 
yüce Allah (cc), adaletin ayakta 
tutulması için kişilerin dürüst 
olmalarını istemektedir.

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

“Ey iman edenler, Allah için 
adaleti ayakta tutan şahitler 
olun, bir kavme karşı olan kininiz 
size suç işletmesin, ancak adalet 
üzerinde olun, adil davranın; 
o, takvaya daha yakındır. 
Allah’tan korkun, şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızı haber almaktadır.” 
(Maide, 8)

Dürüst kimseler, hiçbir 
nedenle yalan söylemez, 
doğruları gizlemez; hatta öyle 
ki gerektiğinde kendisinin, 
anne babasının, en yakınlarının 
aleyhinde bile olsa, dürüst olmalı, 
gerçekleri söylemelidir. İşte 
böyle kimseler, takva sahipleri 
olarak Rab’lerinin rızasını 
kazanacaklardır.

Dürüstlük, insanın cevheridir; 
o kimde bulunuyorsa o kimse, 
tıpkı içerisinde kandiller yanan, 
etrafına ışıklar dağıtan, uzaktan 
bile görüldüğünde çok güzel 
görünen aydınlık bir saraya 
benzer. Dürüstlükten mahrum 
olan kimseler de, ışıkları sönmüş, 
harabe olmuş, insanı ürküten, 
itici ve soğuk bir eve benzerler.

Yüce Allah (cc), dürüst 
olmadıkları için gerçekleri 

gizleyenleri kâ irler ve zalimler, 
dürüst olmayıp kişilere göre 
ikiyüzlü davrananları münafık, 
dürüstlüğü önemsemeyen, 
istediği gibi hareket edenleri 
fasıklar olarak vası landırırken 
dürüstlüğü bir karakter 
haline getirmiş olanlara da 
Müslümanlar demiş onlara, 
emrolundukları gibi doğru 
olmalarını bildirmiştir.

Dürüst kimseler, kendilerine 
verilen bir emanete ihanet 
edemez, hak sahiplerine 
haklarını verir ve şahitliği 
gizleyemezler. Böylece dürüst-
lüklerinden dolayı insanların 
güven ve sevgisini kazanırlar, 
saygı duyulurlar. İşte onlar, 
ahlakı güzel olan, saygın ve 
dürüst kimselerdir.

Saygı, ahlak ve dürüstlük, 
birbirlerini tamamlayan üç güzel 
haslettir. Bunların üçüne bir 
arada sahip olanlar, insanların 
en güzelleri, en iyileri, en saygın 
olanlarıdırlar. Bunlardan biri 
olmazsa kişi eksiktir demektir, 
bu nedenle aslolan her üç sıfatı 
birden üzerinde bulundurmaktır.
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Kur’ani Kavramları 

Gerçek Anlamlarıyla Kullanmak-1
Kur’an’ın net anlaşılması, 

buna bağlı olarak Tevhidi 
esasların açıkça öğrenilmesi 
ve yüce Allah’a hakkıyla 
iman edilmesi, ancak Kur’ani 
kavramların gerçek anlamları 
ile bilinmesi halinde mümkün 
olabilir. Tarihsel süreçte 
insanlar, kendilerine ulaşan 
ilahi duyuruları net anlıyor, ona 
göre  tavır belirliyor, iman ve 
küfürlerini ona göre ortaya 
koyuyorlardı.

Risalet tarihi boyunca 
Tevhidi mücadelede, Hak 
batıl, Tevhid şirk taraftarları, 
kendilerine ulaştırılan ilahi 
mesajın kendilerinden ne 
istediğini, nasıl bir sorumluluk 
altına gireceklerini biliyor, 
iman ya da inkârlarını ona göre 
belirliyorlardı. Bu süreç, son 
Nebi Hz. Muhammed (as)’a 
kadar devam etmiş, insanlar, 
tavırlarını bilinçli bir şekilde 
ortaya koymuş, konumlarını ona 
göre belirlemişlerdi.

Hz. Muhammed (as) ve Hulefai 
Raşidin döneminden sonra 
saltanat, çıkar, kavim, kabile ve 
ırkî taassubun ön plana çıkması, 

saltanat ve dünyevi ihtirasların 
her şeyden önemli görülmesi 
üzerine Kur’ani kavramların 
anlamları ile oynanmaya, 
kavramların anlamları ona göre 
değiştirilmeye başlanmış, öyle ki, 
daha da ileri gidilerek Rasulullah 
(as) üzerine iftira atılarak yalan 
sözler uydurulmuştur.

“Sözlerini bozmaları sebebiyle 
onları lanetledik ve kalplerini 
katı yaptık; kelimelerin yerlerini 
değiştirdiler, o nedenle öğütlenen 
şeyi muhafaza etmediler ve 
unuttular. Onlardan pek azı 
hariç, onların hainliklerine 
daima muttali olursun, bu 
yüzden onlardan vazgeç ve 
yüzçevir, şüphesiz Allah, güzel 
davrananları sever.” (Maide, 13)

Mezhep ve Grup Taassubu, 
Kur’ani Kavramlardaki Anlam 
Değişikliğini Hızlandırmıştır

Mezhepçiliğin ortaya çık-
ması, grup taassubunun dini 
hassasiyetten önemli görülmesi, 
Kur’ani kavramlarda yapılan 
tahribatı daha da artırmış, 
uydurulan sözlerle Rasulullah 
(as) adeta yüce Allah’a karşı bir 
muhalif gibi gösterme çabasına 
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girilmiştir.
Kur’an’a karşı açıkça cephe 

alma cesareti göstermeyen 
mezhepçi ve grupçu sapıklar, 
Rasulullah (as)’a atfen 
uydurdukları yalanlarla 
Kur’an’ın mana ve mesajını, 
kavramların gerçek anlamlarını, 
isteklerine uygun değiştirmeye 
çalışmışlardır. Bu dönemlerde 
yapılan meal ve tefsirlerin 
birçoğu, bu değiştirilen Kur’ani 
kavramların etkisinde kalınarak 
yapılmış, bu nedenle Kur’ani 
mesaj, ilk nazil olduğu dönemden 
çok farklı ve Tevhidi içerikten 
uzak bir şekilde insanlara 
ulaştırılmıştır.

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

Günümüze kadar gelen bu 
Kur’ani kavramlarının içlerinin 
boşaltılarak anlamlarının 
değiştirilmesi ya da gizlenmesi 
çabası ile yetinmeyen bilinçli 
bilinçsiz saptırıcılar, yüce Allah 
(cc), Rasulullah (as) ve İslâm 
gibi en temel kavramların bile 
anlamları ile oynamışlardır.

“Yalan söyleyip Allah’a iftira 
atan ya da O’nun ayetlerini 

yalanlayandan daha zalim 
kimdir! Şüphesiz zalimler, 
kurtuluşa ermezler.” (En’am, 21)

Bilinçli bilinçsiz saptırmalar 
sonucunda günümüzde anlaşılan 
Allah, Rasul, Din me humları 
ile Kur’an’ın ilk nazil olduğu 
dönemdeki Allah, Rasul ve İslâm 
kavramları taban tabana zıttırlar. 
Bu nedenle günümüzde yüce 
Allah’a iman ettiklerini iddia 
edenler, Kur’an’da gerçek anlamı 
ile bildirilen âlemlerin Rabb’i 
Allah’a değil, uydurulan bir Allah 
me humuna inanmaktadırlar.

Bel’amların, Kur’an’ın temel 
kavramlarını saptırmaları 
sonucunda insanlar, yüce Allah’ı 
(hâşâ) adeta sıradanlaştırıp 
kendilerinden biri gibi gördüler. 
Hatta kendilerinin her türlü 
gayri İslâmi ve gayri meşru 
iillerine rağmen kendilerini, 

yüce Allah’ın salih kulları olarak 
görüp cenneti garanti etmiş 
duygusuna kapıldılar.

“Kullarından bir parçayı O’na 
münasip gördüler, gerçekten 
insan apaçık bir nankördür.” 
(Zuhruf, 15)

“Allah’ın kadir olduğunu 
hakkıyla takdir edemediler, 
şüphesiz Allah çok güçlüdür, 
azizdir.” (Hac, 74)

“Allah’ı hakkıyla takdir 
edemediler, kıyamet günü yer, 
tamamen O’nun avucundadır, 
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gökler de sağ elinde dürülmüştür. 
O yücedir, onların ortak 
koştuklarından münezzehtir.” 
(Zümer, 67)

Günümüz insanında 
yüce Allah me humu, Mekke 
müşriklerinin anlayışından 
farksızdır. Bunlar da, tıpkı Mekke 
müşrikleri gibi yüce Allah’ın. 
dünya işlerine karışmayan, ancak 
gökten yağmuru yağdıran, nebatı 
bitiren bir yaratıcı olduğunu 
biliyor, ondan öte bunlar için bir 
anlam ifade etmiyor. Bunlar için 
Kur’an ise, anlaşılmadan okunup 
geçilen, okunurken sevap 
kazandıran bir kitaptan başka 
bir şey değildir.

Kur’ani Kavramların 
Anlamlarını Değiştirmek, 
Yüce Allah’a Karşı İsyandır

Yüce Allah (cc), Kitabını 
indirmiş, onda hiçbir eksiklik 
yapmamış, dinini tamamlamış 
ve tamamladığı dinden razı 
olmuştur. 

“Hamdolsun Allah’a ki, kuluna 
Kitab’ı indirdi ve ona hiçbir pürüz 
koymadı.” (Kehf, 1)

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

Yüce Allah’ın. apaçık bir 
şekilde indirdiği, herhangi 

bir eğrilik koymadığı, eksik 
yapmadığı, Kur’an ayetlerinin 
anlamını değiştirmeye kalkışmak, 
Kur’ani kavramları farklı 
yorumlayıp anlamlandırmak, 
anlamlarını değiştirmek yüce 
Allah’ın indirdiğini beğenmemek, 
O’na karşı isyan etmektir.

Farklı anlamlar yüklenmiş, 
anlamları gizlenmiş kavramlarla 
tefsir edilip açıklanan bir Kur’an 
ile anlatılmak istenen din, yüce 
Allah’ın razı olduğu İslâm dini 
değildir. Böyle bir din, tahrif 
edilmiş Yahudi ve Hrıstiyanların 
dinlerinden farksızdır. Tahrif 
edilmiş böyle bir dine inananlar, 
kesinlikle yüce Allah’ın Kur’an’da 
indirdiği İslâm’a iman etmemiş, 
doğal olarak da Müslüman 
olmamışlardır.

Kur’an kavramlarının 
anlamlarını değiştirmek, 
gerçek manalarını gizlemek, 
şeytanın görevini üstlenmektir. 
Şeytan (aleyhillane), yüce 
Allah’a yemin ederek O’nun 
doğru yolu üzerine oturup 
insanları saptıracağına yemin 
etmişti. Kur’an kavramlarının 
anlamlarını değiştirenler, Hakkı 
batılla bulayarak gerçekleri 
gizleyenler, Allah’ın doğru 
yolu üzerinde oturan şeytanın 
yardımcılarından başkaları 
değildir.
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“Dedi ki: ‘O halde beni 
azdırmana karşılık onlar için 
senin doğru yolunun üstüne 
oturacağım, sonra onlara, 
önlerinden, arkalarından, 
sağlarından, sollarından 
geleceğim ve onların çoğunu 
şükredenlerden bulmayacaksın!” 
(A’raf, 16-17)

“Senden önce hiçbir rasul 
ve nebi göndermemiştik ki o, 
temenni ettiği zaman, şeytan 
onun temennisine (bir düşünce) 
atmış olmasın; fakat Allah, 
şeytanın attığı şeyi siler, sonra 
kendi ayetlerini sağlamlaştırır. 
Allah, âlimdir, hâkimdir. Şeytanın 
attığı şeyi, kalplerinde hastalık 
olanlar ve kalpleri katılaşanlar 
için bir imtihan yapsın; zalimler, 
uzak bir ayrılık içindedirler.” 
(Hac, 52-53)

Şeytan dostlarının, Kur’ani 
kavramların anlamları ile 
oynayıp değiştirmeleri 
sonucunda Tevhidi esaslar 
Kur’an’da adeta yokmuş gibi 
insanlara anlatılmamış, bunun 
sonucunda da bu anlamları ile 
oynanmış meal ve tefsirleri 
okuyanlar, Tevhidi bilinçten 
yoksun, şirk ve küfür içerisinde 
bir inanca sahip olmuşlardır.

Günümüzdeki Tevhid şirk 
mücadelesi, yüce Allah’ın 
Kur’an’da bildirip razı olduğu 
İslâm dinine mensup olan 

Müslümanlarla Samiri soylu 
bel’amların, Kur’ani anlamlarını 
değiştirip sundukları ve adına 
İslâm dedikleri, fakat Kur’an’daki 
İslâm ile isim benzerliği dışında 
uzaktan yakından hiçbir ilgisi 
bulunmayan tahrif edilmiş dine 
mensup olan müşrikler arasında 
yapılmaktadır.

Müşrikler, yüce Allah’a, 
Kur’an’a, Rasulullah (as)’a 
ve İslâm’a iman ettiklerini 
iddia etmelerine rağmen 
üzerinde bulundukları tahrif 
edilmiş dinlerinden hareketle 
yüce Allah’ın Kur’an’da 
reddedilmesini emrettiği, 
reddedilmeden Kendisine iman 
edilmeyeceğini bildirdiği tağutu 
reddetmedikleri gibi üstüne 
üstlük savunucusu olmuşlar ve 
tağut yolunda Müslümanlarla 
mücadele edip savaşmaktadırlar.

“İman edenler Allah yolunda 
savaşırlar, kâ irler de tağut 
yolunda savaşırlar; o halde 
şeytanın dostlarıyla savaşın, 
şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.” 
(Nisa, 76)

Tevhid Şirk Mücadelesinde 
Kur’ani Kavramların Önemi

Tevhid-şirk, Hak-batıl 
mücadele tarihi boyunca, Hak-
batıl taraftarları, seçimlerini 
ve mücadelelerini, kabul ya 
da inkârlarını, dostluk ve 
düşmanlıklarını çok açık 
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bir bilgi ve bilinç içerisinde 
yapıyorlardı. Kur’an, Tevhid-şirk 
taraftarlarının mücadelelerini 
verirken onların, üzerinde 
bulundukları yolu bilinçli bir 
şekilde seçtiklerini de bildiriyor.

Tarihi süreçte Tevhidi esasları 
kabul eden Müslümanlar, kendi-
lerine gelen vahyi anladıkları 
için neyi, niçin kabul ettiklerini, 
bu kabulün kendilerine ne 
kazandırıp ne kaybettireceğini, 
kimleri dost bilip kimleri 
karşılarına alacaklarını çok iyi 
biliyor ve sa larını ona göre 
belirliyorlardı. Onlar, iman 
ettikleri esasların kendilerinden 
ne istediğini, bu uğrunda nasıl 
bir fedakârlıkta bulunacaklarını, 
iman edişleri nedeniyle 
başlarına nelerin gelebileceğini 
bilerek iman ediyorlardı.

Risalet tarihinde Tevhidi 
esaslara iman edenler, bilinçli 
bir şekilde iman ettiklerinden 
karşılaştıkları onca baskı, 
zulüm ve işkenceye, çektikleri 
acılara rağmen, iman ettikleri 
esaslardan zerre kadar taviz 
vermemiş, doğru bildikleri 
Hak yolda canları pahasına 
mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 
Onlar, Tevhidi esasları anlatıyor, 
insanları, Tek bir ilaha iman 
etmeye çağırıyor, onlara iyiliği 
emredip onları kötülüklerden 
men ediyorlardı.

“De ki: O Allah Bir’dir! Allah, 
Samed’dir, doğurmamış ve 
doğurulmamıştır, O’nun dengi 
olmamıştır.” (İhlas, 1-4)

 “İlahınız bir tek İlah’tır, O’ndan 
başka ilah yoktur, Rahman’dır, 
Rahim’dir.” (Bakara, 163)

Tarihi süreçte, tüm 
Risalet önderleri, bu çağrıyı 
tekrarlamışlar, insanları yalnızca 
yüce Allah’ı Bir’lemeye davet 
etmişlerdir. Tevhidi esasları 
reddedenler de, inkârlarını 
bilinçli bir şekilde yapıyor, 
neyi reddettiklerini, kayıp 
ve kazançlarını, dost ve 
düşmanlarını ona göre belirliyor, 
sa larını ona göre bilinçli olarak 
seçiyorlardı.

“Elbette biliyoruz, onların 
söyledikleri şeyler gerçekten 
seni üzüyor, doğrusu onlar seni 
yalanlamıyorlar, fakat o zalimler, 
Allah’ın ayetlerini bilerek inkâr 
ediyorlar.” (En’am, 33)

Risalet tarihinde, vahyi 
esasların kabul ve reddinin 
bilinçli yapılmasının nedeni, 
vahyi esasların, indiği dönem 
insanlarının kullandıkları dille 
ve anladıkları kavramlarla nazil 
olmasıydı. Bu nedenle onlar, ilahi 
mesajın kendilerini neye davet 
ettiğini çok iyi biliyorlardı.

İlk dönem Müslümanları, 
Kur’an’ı saf ve berrak anlamaları 
sonucunda Tevhidi esasların 
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mücadelesini yaparak Asr-ı 
Saadet diye anılan Altın Çağı 
meydana getirmişlerdir. 
Ancak ilk Müslümanların 
oluşturdukları Altın Çağ, o 
dönemle sınırlı kalmış, daha 
sonra böyle bir nesil ve çağ 
meydana gelmemiştir.

Önceki Müslümanların, birer 
iman abidesi olarak toplumları 
içerisinde bulunmaları, iman 
ettikleri Tevhidi esasları çok 
iyi kavramalarından, ilahi 
mesajın içeriğini gereği gibi 
bilmelerinden, inançlarına 
ait kavramları net olarak algı-
lamaları, hayatlarını inandıkları 
Tevhidi esaslar doğrultusunda 
düzenlemelerindendir. Bu 
nedenle onlar, Tevhidi mücadele-
lerinde başarılı olmuş, derin izler 
bırakarak Rab’lerinin rızasını 
kazanabilmişler, yüce Allah 
(cc) da onlara yardımı etmiş, 
rahmet ve mağ iretini onlardan 
esirgememiştir.

Kur’ani Kavramlar
Tevhidi Esaslar
Tevhid, yüce Allah’ın, kişinin 

düşünce söz ve davranışı 
üzerinde tek İlah, Rab ve hakim 
olmasıdır. Tevhid inancına sahip 
olan bir kimse, hiçbir konuda 
ve hiçbir şekilde iman ettiği 
esasların dışında düşünemez, 
konuşamaz, hareket edemez; 
aksi halde Tevhid inancı 

zedelenir, kişi şirke düşer.
Tevhidi esaslara iman etmek, 

düşünce, söz ve davranışlar 
üzerinde yüce Allah’ın 
hükümlerinin, hiçbir sıkıntı 
duyulmadan, hakim kılınması, 
düşünce, söz ve davranışların, 
yüce Allah’ın Kur’an’da bildirdiği 
esaslara kayıtsız şartsız teslim 
olunması halinde mümkün 
olabilir.

 İman eden bir kimsenin, 
düşünce, söz ve davranışları 
üzerinde kendi arzuları ve hevesi 
de dahil, Allah’ın hükmüne 
rağmen başkalarına söz hakkı 
vermesi, onlara göre düşünüp 
konuşması ve hareket etmesi 
ya da düşünce planında başka 
kişi ve ideolojilere yer vermesi 
apaçık şirktir ki böyle kimseler, 
düşünsel şirktedirler. Yüce Allah 
(cc), özellikle insanların kendi 
hevalarını ilahlaştırmalarına 
dikkatleri çekmiş ve onları 
uyarmıştır.

“Gördün mü o hevasını ilah 
edinen kimseyi, şimdi sen mi ona 
vekil olacaksın!” (Furkan, 43)

Yüce Allah’ın hükümlerine 
rağmen bu hükümleri bildikleri 
halde görmezden gelerek kendi 
arzularını, kimi düşüncelerle 
tatmin etmeye çalışanlar, 
Kur’an’ın tümünü bilseler de 
onlar, hevalarını ilah edinmiş, 
Kur’an’dan sapıp esfele Sa iline 
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derekesine düşmüşlerdir. Günü-
müzde sayıları oldukça kabarık 
olan bu kimseler yüce Allah (cc) 
şu örneği vermektedir.

“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)

Arzularını ilah edinen 
kimseler, Kur’an’ı bizzat 
okumalarına, kimi Müslümanlar 
tarafından değişik şekillerde 
uyarılmalarına rağmen bu 
uyarılara icabet edip tevbe 
ederek hallerini düzeltmek 
yerine kendi hevalarına uymayı 
tercih ederek sapıklardan 
oluyorlar.

“O halde eğer sana icabet 
etmezlerse artık bil ki onlar, 
ancak hevalarına tabi oluyorlar. 
Allah’tan bir yol gösterici olmadan 
kendi hevasına tabi olandan daha 
sapık kimdir! Muhakkak ki Allah, 
zalimler toplumuna hidayet 
vermez.” (Kasas, 50)

Kendilerine yapılan Kur’ani 
uyarılara rağmen sahip oldukları 
Kur’ani ilme uymayıp hevalarını 
ilah edinenler, kendilerini Hak 
üzerinde zannetseler bile yüce 
Allah (cc) onların, kulaklarını ve 
kalplerini mühürler, gözlerine de 
perde çeker, artık onlar hidayet 
bulamazlar.

“Gördün mü o hevasını ilah 
edinen, Allah’ın, bir ilim üzerine 
saptırdığı, kulağının ve kalbinin 
üzerini mühürlediği, gözünün 
üzerine de bir perde çektiği 
kimseyi! Şimdi Allah’tan sonra 
kim hidayet verecek!  Hiç mi 
düşünmüyorsunuz!” (Casiye, 23)

Yukarıdaki ayetler, A’raf suresi, 
175-176. ayetlerinde örneği 
verilen kişi gibi vahyi bilgiye 
sahip olanları anlatmaktadır 
ki, Casiye 23. ayette bunların 
bir ilim üzerinde saptıklarına 
dikkatler çekilmektedir.

Kur’an, buna bağlı olarak 
Tevhidi esaslar, kişilerin 
arzularını tatmin eden, 
onlara maddi manevi kazanç 
sağlayan, onların övünüp 
böbürlenmelerine yarayan 
bir kitap değil, ona iman eden 
ve Tevhidi esasları savunan 
kişilerin, onlar uğrunda hayatları 
da dahil, bütün değerlerini 
feda edilecekleri bir Kitap ve 
mücadele metodudur.
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Kur’an ve Tevhid, oldukça 
pahalı bir sözdür, kişilere bedel 
ödeten, uğrunda can, mal ve 
dünyevi bütün değerlerin 
feda edildiği yüce bir Kitap 
ve kavramdır. Kur’an’ın 
kendilerinden istediği bedelleri 
vermeyen, vermeye hazır 
olmayan, kendi hevalarını 
tatminden başka bir şey 
düşünmeyenler, ne Kur’an’a, 
ne de Tevhidi esaslara iman 
etmişlerdir. Onlar, kendi 
arzularını tatmin etmek için 
Kur’an’a da Tevhidi esaslara 
da slogandan öte iman 
etmemişlerdir. Onların durumu, 
taşıdığı yüklerin farkında 
olmayan eşekler gibidir.

“Tevrat’ın sorumluluğu veri-
lenlerin, sonra onu nakletme-
yenlerin misali, yük götüren 
eşeğin misali gibidir. Allah’ın 
ayetlerini yalanlayan kimselerin 
misali ne kötüdür; Allah, zalimler 
toplumuna hidayet vermez.” 
(Cuma, 5)

Kur’an’daki bütün ayetleri 
kafalarına doldursalar bile 
bu ayetlerin istediği şekilde 
düşünüp hareket etmeyenlerin 
durumu gerçekten çok kötüdür. 
Bunlar, kendilerini doğru yol 
üzerinde zanneden aslında 
hidayet bulmayan sapıklardır.

Tevhidi mücadelenin, 
Sünnetullahta cari olduğu 

şekliyle sürdürülebilmesi, 
ancak Kur’ani kavramların, asıl 
anlamlarına uygun biçimde 
anlaşılması, onlara, Risalet 
önderleri ve Tevhid erleri gibi 
iman edilip yaşanması, böylece 
insanlara ulaştırılması halinde 
mümkün olabilir. Tevhidi 
esasların, insanlara ulaştırılması, 
öncelikle bu esaslara iman 
ettiklerini söyleyen kişilerin, bu 
esasları çok iyi bilmeleri, tüm 
düşünce, söz ve davranışlarını 
bu esaslara göre düzenlemeleri 
gerekir. Aksine davranış, 
sapıklıktan başka bir şey değildir.

Tevhidin Anlamını 
Değiştirmek, Yüce Allah’a Şirk 
Koşmaktır

Tevhidin anlamı, bütün açıklığı 
ve netliği ile Kur’an’da ortaya 
konulmuş, apaçık bir şekilde 
açıklanmış ve insanlardan buna 
göre iman edilmesi istenmiştir. 
Kur’an’ın apaçık beyanına 
rağmen Tevhidin anlamını 
değiştirmek, gerçek anlamı 
dışında bir anlam yüklemeye 
kalkışmak, yüce Allah’a karşı 
savaş açmak, şirk koşup küfür ve 
sapıklığa düşmektir.

Tüm Risâlet önderleri ve 
Tevhid erleri insanları, yalnızca 
Rab’lerini tek ilah olarak 
kabul etmeye, O’nun dışındaki 
tüm otoriteleri reddetmeye 
davet etmişlerdir ki, zaten 
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Kelime-i Tevhidin anlamı da 
budur. Yüce Allah (cc), tağutun 
reddedilmesini Kendisine 
iman etmenin ilk şartı olarak 
kabul etmiş, bütün rasullerini, 
insanlara bu gerçeği anlatmaları 
için göndermiştir.

“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)

Bütün Risâlet önderleri ve 
onların izlerini takip eden Tevhid 
erleri, Tevhidi esasları insanlara 
duyururlarken öncelikle tağutun 
reddedilmesini istemişlerdir.

 “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)

Kur’an’ın bu apaçık 
beyanından rahatsızlık duyan 
tağuti sistemler, bel’amları 
vasıtasıyla öncelikle Tevhid ve 
tağut kavramlarının manalarını 
değiştirmişlerdir. Bel’amlar 
Tevhidi, bir yaşam biçimi olarak 
değil sözel olarak Kelime-i 

Tevhidi tekrarlamaktan ibaret 
şeklinde vermişler, bu kelimeyi 
tekrarlayıp duranların cennete 
gideceğini iddia etmişlerdir.

Bel’amlar, tağutun anlamını 
da şeytan olarak vermişler, 
yüce Allah’ın ayetlerini hiçe 
sayan tağutu ve temsilcilerini 
sözkonusu bile yapmamışlardır. 
Bunun sonucunda tağuta 
iman ve kulluk ettikleri halde 
kendilerini Müslüman zanneden 
yığınlar türemiştir.

Tevhidin ne olduğunun 
bilinip ona iman edilmesinin 
ilk şartı Kur’ani kavramların, 
asıl anlamlarına uygun 
biçimde bilinmesidir. Ancak bu 
durumda Kur’an net anlaşılacak 
ve insanlar ancak o zaman 
Rab’lerine gerçekten iman etmiş 
olacaklardır.

Kur’an net anlaşıldıkça, 
insanlar Kur’ani mesajı, Tevhidi 
ilkeleri daha net anlayacak, 
içerisinde bulundukları 
sapıklık, dalalet, cehalet ve 
bağnazlıktan kurtulacak, gerçek 
bilgiye ulaşarak küfür, şirk ve 
sapıklığın karanlıklarından 
vahyin aydınlığına çıkacaklardır. 
Böylece Uluhiyet, Rububiyet, 
Meliklik ve Ubudiyette Rab’leri 
yüce Allah’ı Tek ilah olarak kabul 
edecek, onun dışındaki tüm 
sahte ilahları reddeceklerdir.
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Tevhid, Tağuti Sistemlere 
Payanda Olarak Kullananların 
Durumu

Bütün Risâlet önderleri 
ve onların izlerini takip eden 
Tevhid erleri, Tevhidi esasları 
insanlara duyururlarken hiçbir 
şekilde tağuti sistemlerden izin 
almamışlar, onlarla ortak bir 
noktada buluşmamışlardır. Hele 
hele tağuti sistemlerin kendi 
içlerindeki mücadelelerinde 
hiçbir şekilde taraf olmamışlardır. 
Çünkü Tevhidi esaslara göre 
tağutun her türü, reddedilmesi 
gereken bir sapıklık ve Allah 
düşmanıdır.

Tağutlar arasında tercih 
yapmak, herhangi bir konuda 
onlara destek olmak, Tevhidi 
esaslardan sapmak, tağutun 
safında olmak, şirk ve küfre 
saplanmaktır. Tevhidi mücadele, 
tağutların safında, onlara 
payanda olarak ortaya konulacak 
bir mücadele değil tağutu, bütün 
unsurları ile yeryüzünden 
kaldırıp yok etmektir.

Tağutlar arasında tercih 
yapanlar, Tevhidi esasları 
sloganik bir ifadeden öte 
anlamamışlardır. Tağutların bir 
kısmını ehven diye kabul edip 
onlardan görünler, öncelikle yüce 
Allah’ın, tağutun reddedilmesini 
emreden ayetlerini inkâr etmiş, 
Nahl suresi 36. ayette tanımlanan 

sapıklardan olmuşlardır.
Tağutları sını landırarak 

birisine payanda olup onun 
yanında yer alıp sonra da 
hiçbir şey olmamış gibi özel 
sohbetlerinde insanlara 
tağutun reddilmesi gerektiğini 
söyleyenlerin durumu, Bakara 
suresinde tanımlananların 
durumu gibidir.

“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)

Tevhid, tağutu bütün yönleri 
ile reddetmeyi gerekli kılar; 
bunu yapmayanlar, Tevhide 
iman etmemiş, Tevhid ifadesini 
kimi duygularını tatmin etmek 
ve maddi-manevi kimi çıkarlar 
elde etmek için çalışan, insanları 
bu nedenle kandıran Tevhidi 
asıl olarak inkâr eden çıkarcı, 
ikiyüzlü, İslâm’ın onurundan 
mahrum kimselerdir.

Tevhidi mücadelenin 
ilk önceliği tağutun 
reddedilmesidir! Risalet 
tarihinde Tevhidi mücadeleyi 
sürdüren Risalet önderleri ve 
Tevhid erleri, hiçbir konuda 
ve durumda tağut ile birlikte 
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hareket etmemişler, tağutların 
bu konudaki taleplerini çok net 
bir şekilde reddetmişler, bunun 
hiçbir şekilde ve şartta mümkün 
olamayacağını kâ irlere 
bildirmişlerdir. Hz. İbrahim 
(as)’ın, Hz. Şuayb (as)’ın ve Hz. 
Muhammed (as)’ın bu konudaki 
örneklikleri ortadadır.

Tağutu açıkça 
reddetmeyenlerin Tevhidi 
söylemleri sloganik, şekli 
görüntüleri insanları aldatmaya 
yönelik şeytani bir tuzaktan 
başka bir şey değildir. Yüce Allah 
(cc) bunlara karşı Müslümanları 
uyarmaktadır.

“Onları gördüğün zaman 
bedenleri hoşuna gider, 
eğer konuşsalar sözlerini 
dinlersin, onlar, dayatılmış 
kütük gibidirler, her bağırtıyı 
kendi aleyhlerinde sanırlar. 
Onlar düşmandır, onlardan 
sakın. Allah onları gebertsin, 
nasıl da döndürülüyorlar!” 
(Müna ikun, 4)

Tevhidi, Grup, Kişi, Gazete 
ve Dergilere İsim Olarak 
Vermek, Hakkı Suiistimaldir

Tevhid, bir inanış ve yaşam 
biçimidir; bu nedenle isim olarak 
kullanılamaz. Tevhidi, grup, kişi, 
gazete ve dergilere isim olarak 
vermek, Hakkı suiistimal, Hakkı 
batılla karıştırmak, Tevhidin asıl 
anlam ve mesajını saptırmaktır 

ki bu, yüce Allah’a karşı apaçık 
isyan, şirk ve küfürdür. Risalet 
tarihinde Risalet önderleri, 
Tevhidi, kendilerine isim olarak 
değil, mücadele metodu olarak 
almışlardır.

Tevhidin asıl anlamının 
ve içeriğinin ne olduğunu 
anlatıp bu konuda mücadele 
etmeyenler, Tevhid kavramının 
içini boşaltarak bu kutlu 
kavramı bazı kimselere, dergi ve 
gazetelere isim olarak vermişler, 
böylece insanları, Tevhidin asıl 
anlamından mahrum bırakıp 
onları Tevhidin lafzı ile oyalama 
ve kandırma yolunu seçmişlerdir. 
Böyle kimseler, Tevhidi esaslara 
gerçekte iman etmemiş, Tevhid 
düşmanlarıdırlar.

Tevhid düşmanlarının, Kur’ani 
gerçekleri bulandırma, vahyi 
esasları asıl manaları dışında 
manalandırmaya çalışmaları, 
geçmiş dönem Tevhid 
düşmanlarını fersah fersah 
geride bırakmış, en onursuz, 
en şahsiyetsiz yöntemlerle 
sürdürülmektedir. Kur’an’ın 
anlaşılmasını istemeyenler, 
değişik yöntemlerle insanların 
Kur’an’ı anlamalarına engel 
olmak için Tevhid kavramını 
sürekli olarak bulandırmaya, 
anlamını değiştirip çarpıtmaya 
hâlâ çalışmaktadırlar.
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Günümüzde, Tevhidi ilkeleri 
bulandırma, Kur’ani kavramları 
karıştırma çalışmaları, 
isimlerinin başına Tevhid 
sözünü koyan çeşitli gruplar 
tarafından en sinsi şekilde devam 
etmektedir. Bunlarla beraber 
İslâm düşmanı tağuti sistem, bu 
sistemi ayakta tutan putperest 
particiler, sistemin kiralık 
ajanları Prof. ünvanlı kişiler, 
şirk ve küfür yuvası vakı lardaki 
Samiri soylu bel’amlar, Diyanet 
şebekesi, cehalet içerisinde 
yüzen tarikat şeyhleri ve sistemin 
dördüncü gücü olan basın da var 
güçleri ile Tevhidi bulandırmaya 
çalışmaktadırlar.

Kur’an’ın anlaşılmasını 
istemeyen unsurların en 
tehlikelisi, hiç kuşkusuzdur ki, 
Kur’an çalışmaları yaptıklarını 
ileri sürüp Kur’ani kavramların 
anlamlarını ve mesajını 
çarpıtan, Hakkı batılla bulayıp 
Tevhidi gerçekleri gizleyen 
tağuttan icazetli şirk ve küfür 
yuvalarında yuvalanan Samiri 
soylu bel’amlardır. Bunlar, 
içerisinde bulundukları şirk 
ve küfür, insanlar tarafından 
anlaşılmasın diye Kur’an’ı ve 
Tevhidi söylemi kılıf olarak 
kullanmaktadırlar. Bu bel’amlar, 
tağuti sistemin payandası, 
şeytanın insanlara sağdan 
yaklaşan temsilcileridirler.

Sünnetullahın değişmez bir 
gerçeğidir ki, Tevhid-şirk, Hak-
batıl mücadelesi her dönemde 
olduğu gibi bugün de devam 
etmektedir. Bu nedenle Tevhidi 
esasların düşmanı olan küfür 
ve şirk cephesi, küfürlerini 
icra ederlerken, Hakkın 
temsilcileri olan Tevhid erleri de, 
insanları Tevhidi esaslara davet 
etmeye, onları tağuti sistemi 
reddetmeye, Samiri soylu 
bel’amların çarpıtmalarından 
kaçınmaya davet görevlerini 
sürdüreceklerdir.

Tevhid-şirk, Hak-batıl müca-
delesinde zafer, kâ irlerin, müşrik 
ve bel’amların tüm çabalarına, 
ağızlarıyla Allah’ın nurunu 
söndürmek isteme gayretlerine 
rağmen, Tevhidi ilkelere davet 
edenlerin olacaktır. Bu, ilahi bir 
gerçek ve Kur’ani bir müjdedir.

“Ağızlarıyla Allah’ın 
nurunu gidermeyi gerçekten 
istiyorlar, Allah’ın takdir etmesi 
başkadır, O, nurunu gerçekten 
tamamlayacaktır, velev ki kâ irler 
hoş görmese de! O ki, Rasulü’nü 
hidayetle ve hak dinle gönderdi, 
her dinin üzerinde üstün kıldı, 
velev ki müşrikler hoş görmese 
de!” (Tevbe, 32-33)
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Özgürlük Hareketleri ile Toplumlar, 
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Yüce Allah’ın, Kur’an’da 
gönderdiği yazılı ayetleri olduğu 
gibi Kâinatta, göklerde ve yerde 
de ayetleri vardır. Yaratılan her 
şey, yüce Allah’ın ayetlerindendir, 
buna insan da dahildir. İnsanla-
rın ruhsal ve iziksel yaratılışla-
rındaki mükemmellikleri yanın-
da onların, değişik dil, renk ve 
karakterlerde yaratmaları da 
yüce Allah’ın ayetlerindendir. 

“Göklerin ve yerin yaratılma-
sı, dillerinizin ve renklerinizin 
muhtelif olması O’nun ayetlerin-
dendir; doğrusu bunda bilenler 
için gerçekten ayetler vardır.” 
(Rum, 22)

İman edenler, her hâlükârda 
yüce Allah’ın Kur’an’da gönder-
diği ve Kâinatta var olan ayet-
lerine iman eder, saygı duyarlar. 
Yüce Allah’ın ayetlerine saygı 
göstermek, O’na olan imanın 
gereğidir. 

Yüce Allah’a gerçekten iman 
eden Müslümanlar, yaratılan tüm 
canlılara karşı hayırla muamele 
ettikleri gibi insanların, değişik 
dil, renk ve karakterlerine saygı 
gösterir, onlar arasında herhangi 
bir ayırım gözetmezler. Çünkü 

onlar bilirler ki, renk ve dilleri 
farklı da olsa, tüm insanlar aynı 
ne isten gelme ve hepsi de yüce 
Allah’ın yarattıklarıdır.

“Ey insanlar, Rabb’inizden 
korkun; O ki sizi, bir tek ne is-
ten yarattı ve ondan eşini yara-
tıp ikisinden birçok erkekler ve 
kadınlar türetip yaydı; Allah’tan 
korkun ki, O’nunla birbirinizden 
dilekte bulunuyorsunuz ve yakın-
lık sağlıyorsunuz. Şüphesiz Allah, 
sizin üzerinizde gözetleyicidir.” 
(Nisa, 1)

İnsanlar arasındaki dil ve 
renklerinin farklı olması bir 
üstünlük, biri diğerini ötekileş-
tirmesi için değil, onların birbir-
lerini yakından tanımaları ve 
kaynaşmaları içindir. İnsanların 
dil ve renklerinin farklı olma-
sı onların, Rab’leri yanında biri 
diğerinden üstün olduğu anla-
mında da değildir. Yüce Allah (cc) 
yanında üstünlük ancak takva 
iledir, bunun dışında insanların 
Rab’leri yanındaki konumları 
aynıdır.

“Ey insanlar, şüphesiz Biz sizi, 
bir erkek ve kadından yarat-
tık ve birbirinizi tanımanız için 
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sizi ırklar ve kabileler yaptık; 
şüphesiz Allah yanında en üstün 
olanınız, en çok korunanınızdır; 
muhakkak ki Allah bilendir, haber 
alandır.” (Hucurat, 13)

Ayrı dil ve renklerde yara-
tılan insanlar, karakterlerine 
uygun bir coğrafyaya yerleştiril-
diler. Her toplum, vatan edindiği 
bölgede kendisini tanımlayan 
sıfat ve ismi ile yerleşik hayata 
geçti. İnsanlar, birbirlerini, kimin 
ne olduğunu, nerede ikamet etti-
ğini, yerleşik oldukları yerlere 
atfen tanımlamaya ve tanımaya 
başladılar.

“O ki sizi, bir tek ne isten inşa 
etti; sizin için bir kalış ve bir 
emanet yeri vardır. Gerçekten 
biz, anlayan bir toplum için ayet-
leri ayrıntılı olarak açıkladık.” 
(En’am, 98)

Aynı nefsi taşıyan, aynı duygu-
lara sahip olan, aynı yaratıcıya 
kulluk yapmakla mükellef tutu-
lan insanlar, zaman içerisinde 
Rab’lerine olan iman ve kulluk 
bilinçlerini yitirmeleri sonucun-
da biri diğerini, inanç, dil ya da 
renkleri nedeniyle hakir görme-
ye, kendisini ve mensup olduğu 
ırkı üstün görmeye başladı.

“Fakat onlar aralarında işlerini 
yazılmış kâğıtlar halinde param-
parça ettiler; her grup, kendi 
yanındaki şeylerle mutludur.” 
(Mü’minun, 53)

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

İnsanların, biri diğerini öteki-
leştirip ayrımcılığa tabi tutması 
cehaletin, inkârın ve haddi aşma-
nın onlara kazandırdığı kötü bir 
duygu idi.

Ayırımcılık ve Ötekileştir-
me Cehaletin Sonucudur

Rab’lerine gerçekten iman 
etmiş Müslümanlar, yüce 
Allah’ın değişik dil ve renklerde 
yarattığı insanlar arasında hiçbir 
şekilde ayırım yapmaz, onları 
dil ve renkleri konusunda hakir 
görmez, kınamazlar. Çünkü onlar, 
insanların değişik dil ve renklere 
sahip olmalarının yüce Allah’ın 
ayetlerinden olduğunu bilirler. 
Bu nedenle yüce Allah’ın ayetle-
rinden olan dil ve renklerinden 
dolayı insanları dışlamanın, asıl 
itibarı ile yüce Allah’ın bu ayet-
lerinden hoşlanmamak  ve inkâr 
etmek olduğunu bilirler.

Başka insanları dil ve renk-
leri konusunda hakir gören, 
onları küçümseyenler, aslında 
Rab’lerini inkâr etmiş kimseler-
dir. Bunlardan bazıları insanları 
dillerinden dolayı dışlayıp hakir 
ve düşman görürlerken bazıla-
rı da, Rab’lerini inkâr ettikleri 
için Rab’lerinin yarattığı insan-
ları hakir görüp zulmettiler. Bu 
nedenle onlar, yüce Allah’ın 
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azabını hak ettiler, ancak yüce 
Allah (cc) onlara, bu inkâr ve 
zulümlerinden vazgeçmeleri için 
fırsatlar verdi.

“İnsanlar, bir ümmetten başka 
değildi, ancak ihtilafa düştüler; 
şayet Rabb’inden önceden bir söz 
olmasaydı, ihtilaf ettikleri şeyler-
de aralarında mutlaka hüküm 
verirdi.” (Yunus, 19)

İnsanların, yaratılış mayala-
rı aynı olduğu gibi kulluk görev 
ve sorumlulukları da aynıydı, 
yaratılış fıtratları, duygu, düşün-
ce, istek ve arzuları da aynı olan 
insanlar arasında hiçbir fark 
yoktu ve tek bir ümmet idiler. 
Ancak kimileri, kendilerine gelen 
vahyi esasları yanlış yorumlama-
ları, bunun sonucunda kendile-
rini en doğru yolda, diğerlerinin 
sapıklık içerisinde olduklarını 
düşünmeleri, kimileri, kıskançlık 
ve çekememezlikleri yüzünden 
ayrılığa düştüler.

“İnsanlar, bir tek ümmet idi; 
böylece Allah, nebilerini, müjdeci-
ler ve uyarıcılar olarak gönderdi 
ve onlarla beraber, anlaşmazlı-
ğa düştükleri şeylerde, insanlar 
arasında hükmetmek için Kitab’ı 
Hak ile indirdi. O (kitap) verilen 
kimselerin ihtila ları başka değil 
apaçık deliller geldikten sonra 
aralarındaki aşırı isteklerinden-
dir. Bunun üzerine Allah, iman 
eden kimseleri, onda ihtilaf ettik-
leri şeyde Kendi izniyle Hakka 

iletti. Allah, dileyen kimseye hida-
yet eder, doğru yola iletir.” (Baka-
ra, 213)

Tefrika içerisine düşen 
toplumlardan güçlü olanlar, zayıf 
toplumlar üzerinde kendi hege-
monyalarını kurmak için baskı 
ve zorbalığa başvurdular, onlara 
ait haklarını ellerinden almaya 
başladılar. Önceleri inançsal bir 
hegemonya şeklinde başlayan 
bu ayırımcı, baskıcı zorbalıklar, 
giderek zayıf toplumların dille-
rini ve siyasal kimliklerini inkâra 
ve onlara bu haklarını kullanma-
larını yasaklamalara kadar gitti.

Dil ve Siyasal Kimliklerin 
İnkâr Edilmesi

20. yüzyıl başlarında emper-
yalizm, sömürü sınırlarını geniş-
letme çabası sonucunda kendi 
arzularına uygun sınırlar belirle-
meye başladı. Bunun sonucunda 
kimi yapay devletçikler oluştur-
du, kimi halkları da parçalara 
ayırarak başka devletlerin hege-
monyası altına soktu. Böylece 
karşısında duracak, kendisi-
nin başını ağrıtacak toplumları 
bölüp parçalayıp dağıttı.

Emperyalizmin o günkü güçlü 
devletleri olan İngiltere ve Fran-
sa, kendilerini temsilen atadıkla-
rı iki şe in ortak kararı ile Orta-
doğu sınırlarını, emperyalizmin 
çıkarlarına uygun bir biçimde 
cetvelle çizerek halkları bu sınır-
ların içerisine mahkûm ettiler.
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İngiltere’yi temsil eden Mark 
Sykes (Saykes) ve Fransa’yı 
temsil eden Francois GeorgesPi-
cot’un (Javırjık Liko) 1916 yılın-
da uzlaşarak kimi yeni ülkeler 
oluşturdular ve cetvelle sınırlar 
çizdiler. Sınır çizgilerinin çoğu-
nun düz olması bu gerçeği ortaya 
koyuyor.

Emperyalizmin iki şe inin, 
Osmanlı topraklarını parçalayıp 
yeni ülkeler oluşturmaları sonu-
cunda,

 Irak, günümüzde Ürdün’ün 
bulunduğu topraklar ve Filistin, 
İngiltere yönetimine,

Suriye ve Lübnan da Fransız 
etkisine girdi.

 Diğer taraftan Mısır, İngiltere, 
Cezayir (Mağrip) de Fransa’nın 
kontrolüne verildi.

Emperyalizmi bu iki şe i 
SykesPicot, yalnızca sınırla-
rı belirlemekle kalmadı, aynı 
zamanda, Akdeniz’in doğu sahil-
lerinde sınırları kesin olma-
yan, coğra î, tarihî ve kültürel 
bir adlandırma olan Levant’ı 
mezhepler temelinde bölmeyi 
tasarladılar; buna göre:

 Lübnan, başta Maruniler 
olmak üzere, Hristiyanlar ve 
Dürziler için sığınacak bir liman 
olarak öngörüldü.

 Filistin’de büyük oranda 
Yahudiler de yaşıyordu, onarın 
geleceği gözönünde bulunduru-
larak planlar tasarladılar.

 Lübnan ve Filistin’in sınır 
bölgesindeki Beka Vadisi Şii 
Müslümanlara bırakıldı.

 Bölgede en büyük mezhep-
sel demogra iye sahip Suriye’de 
Sünni Müslümanlar vardı. Bu 
planlar, bu coğrafya mezhep 
temelindeki ayrışmaya neden 
oldu.

Emperyalistlerin asıl amacı, 
sömürülerini sürdürebilmek 
için Ortadoğu halklarını bölüp 
parçalayarak karşılarında güçlü 
bir devlet istemedikleri gibi 
aynı zamanda kurulacak İsrail’in 
karşısında da güçlü bir İslâmi 
birliğin oluşmasını engellemekti 
ve amaçlarına da ulaştılar.

Lübnan, Suriye toprakla-
rı bölünerek kurulurken, Irak, 
Osmanlı Devleti’nin çöküşünün 
ardından Ortadoğu’da oluşturu-
lan devletlerden biridir ve Musul, 
Bağdat ve Basra gibi Osmanlı 
eyaletlerinin bir araya getiril-
mesiyle oluşturuldu. Tarih için-
de daha önce yaşamış bir Irak 
devleti veya bir Irak halkı olma-
mıştır. Irak adı da Osmanlı İmpa-
ratorluğu döneminde merkeze 
olan uzaklığından dolayı Irak 
kelimesiyle isimlendirilmesin-
den gelmektedir.

Emperyalizmin, Arap halkla-
rını Arabistan, Ürdün, Lübnan, 
Irak ve Suriye gibi devletçiklere 
bölmesi, aşiret mantığını sürdü-
ren Araplar arasında fazla bir 
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sıkıntıya neden olmadı. Niha-
yetinde ayrı devletler de olsa-
lar, kendi dil, kültür ve siyasal 
kimlikleri ile tanınıyorlardır. Bu 
nedenle bu bölünme, çıkarcı ve 
menfaatperest Arapları memnun 
bile etti.

Allah’ın Yarattığını Kimse 
Bozamaz

Emperyalistlerin ve onla-
rın inkârcı yardımcılarının tüm 
baskı ve zorbalıklarına karşı 
elbette yüce Allah (cc), kendi 
ayetleri olarak yarattığı her şeyi 
koruyacak ve onları yaratılış 
fıtratlarına döndürecektir.

Kimi toplumların, başka 
toplumları baskı ve zorbalıkla 
sindirmeleri onlara, ne inançla-
rını terk ettirdi, ne siyasi kimlik-
lerini bırakmalarını sağladı ve 
ne de onlara dillerini unuttur-
du. Günümüz dünyasında ezilen 
toplumların, kendi değerleri-
ne sahip çıktıkları örnekleri ile 
doludur. Ancak ne ilginçtir ki, 
kendi değerlerine sahip çıkan-
lar, emperyalizm ve onun yerli 
işbirlikçileri tarafından terörist 
olarak damgalanıyor. İşte bazı 
özgürlük hareketleri:

Kürtler, Emperyalizmin 
Kurban Ettiği Kavim

Emperyalizm en büyük 
darbeyi Kürt halkına vurdu ve 
onları, Türkiye, Suriye, Irak ve 
İran sınırları içerisinde bölerek 
dört parçaya ayırdı. Emperyaliz-

min, Kürt toplumunu parçalara 
ayırıp dağıtmasının elbette çok 
önemli nedenleri vardır. Bunlar:

 Kürtler, emperyalistlerin 
kendilerini Osmanlı Devletine 
karşı isyan taleplerini ve onlar-
la işbirliği yapmayı reddettiler, 
birinci dünya savaşı sırasında 
1919’daki Behdinan isyanı sıra-
sında iki İngiliz subayını öldür-
düler ve İngilizlere karşı savaş-
tılar,

İngilizler, Arapları, Lawrence 
vasıtası ile kandırıp satın aldık-
ları ve Osmanlı Devletine karşı 
onları kışkırttıkları gibi Kürtle-
rin içerisine de ajanlarını gönde-
rerek onları da Osmanlı Devleti-
ne karşı isyan ettirmek istediler. 
Ancak inanç değerlerine bağlı 
Kürt toplumu, İngiliz ajanlarının 
isteklerini kabul etmedi ve iki 
İngiliz subayını öldürdüler.

 Kürtlerin, Araplar gibi kendi-
lerini satarak Osmanlı Devleti-
ne karşı isyan etmemelerinin 
nedenleri;

a Kürt toplumunun inanç-
larına bağlı olmaları nedeniyle 
Müslüman gördükleri Osmanlıya 
karşı kâ irlerle işbirliği yapma-
maları,

b Osmanlı tebaasını kardeş 
görmeleri, onlarla savaşmanın 
haram olduğunu bilmeleri,

c İnançlarına olan bağlılıkları 
nedeniyle aralarında bir bütün-
lük sağlayarak emperyalizme 
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karşı savaşma ihtimallerinin 
bulunması,

Müslümanlar arasında 
ayırımcılık yapmak istememele-
ri, bölünmeye karşı çıkmaları.

Tüm bu ve daha başka neden-
lerle emperyalist İngiltere ve 
Fransa, Kürt toplumunu dört 
devletin sınırları içerisine soka-
rak parçalara ayırdı.

Parçalanan Kürtlerin 
Dramları

Kürt halkının içerisinde 
bulunduğu dört devlet, Kürt 
toplumundan adeta emperyaliz-
me neden uymadıkları intikamı-
nı almaya çalıştılar. Bunlar:

 Siyasal kimliklerini inkâr 
edildi, Kürt olmak adeta suç 
sayıldı,

 Dilleri yasaklandı, Kürtçe 
konuşmaları suç sayıldı, kendi 
dilleri ile değil kitap, dergi, gaze-
te yayınlamak, Kürtçe konuşan-
lar, takibata uğradı, suçlu görül-
dü.

 Bulundukları devletlerde 
ikinci sınıf muamelesine tabi 
tutuldular,

 Kürtlerin, sayısal çoğunlu-
ğunun bulunmadığı bölgelere 
her türlü yatırımlar yapılırken 
Kürtlerin sayısal çoğunluğu-
nun bulunduğu bölgeler adeta 
unutuldu.

  Suriye’de Kürtler, halk bile 
kabul edilmedi, onlara kimlik 
verilmedi, Irak’ta defaatle katli-

ama uğratıldılar, soykırıma tabi 
tutuldular, Türkiye’de kendi 
dilleri ile konuşmaları yasaklan-
dı, asimile edilmeye çalışıldı.
İran’da Kürt Varlığı Sürekli 

Baskı Gördü, Zulme Uğradı
İran’da, şah Pehlevi zorbalı-

ğı döneminde de Humeyni’nin 
Devrimi (1979) sonrasında da 
Kürt kimliği üzerine çok siste-
matik baskılar uygulandı, günü-
müzde de Kürtlere karşı zulüm, 
bütün boyutları ile devam 
etmekte, Kürtleri sindirme poli-
tikaları izlenmektedir.

Suriye’de, Kendi Küllerin-
den Çıkan Bir Toplum, Kürtler

Suriye’de ırkçı Baas Partisi ve 
Hafız Esed yönetimi, Kürt toplu-
munu insan olarak bile kabul 
etmeyip vatandaş olarak sayma-
dı, bu zulüm, Suriye’de halk 
ayaklanmasına kadar sürdü.

Baskıcı Baas zulmü, Kürtlere 
ne siyasi kimliklerini kaybettir-
di ne de dil ve kültürlerini unut-
turdu, tam aksine sindirilip yok 
sayılan Kürtler, adeta toprağın 
altına atılmış tohum gibi günü 
geldiğinde ortaya çıktı ve ayak-
lanma ile beraber kendi siyasi 
varlıklarını ortaya koydular ve 
günümüzde gelinen noktaya 
geldiler.

 Irak’ta Kürtler, Defalarca 
Soykırıma Uğradı

Emperyalistler tarafından 
Irak sınırları içerisine hapsedi-
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len Kürtler, Irkçı Baas rejimi ve 
Saddam diktatörü tarafından 
defalarca katliama ve soykırıma 
tabi tutuldular.

En son Halepçe Katliamı, tüm 
dünyanın gözleri önünde yapıldı, 
bu olay karşısında emperyalistle-
rin kılı bile kıpırdamadı. İranIrak 
Savaşı sırasında Saddam Hüse-
yin’in, 19861988’de Irak’ın kuze-
yinde Kürtlere karşı düzenlettiği 
ElEnfal Harekâtı operasyonu, 
tam anlamı ile Kürt toplumunu, 
beşikteki bebekleriyle beraber 
yaşlı genç, kadın erkek ayırımı 
yapılmadan katletti. Kanlı Cuma 
olarak da bilinen bu zehirli gaz 
saldırısı (Kürtçe: Kîmyabarana 
Helebce) Kürt halkına yapılmış 
bir soykırım olarak kabul edilir.

Bu zehirli gaz saldırısında 
3.200 ile 5.000 arasında kişi 
öldürüldü, 7.000 ile 10.000 arası 
sivil yaralandı. Saldırıdan sonra 
komplikasyonlar, çeşitli hasta-
lıklar meydana geldi, yapılan 
doğumlar sağlıklı neticeleneme-
di. Bu saldırı o bölgelerde Kürt 
halkına, sivil nüfusa karşı yapıl-
mış en büyük kimyasal saldırı 
olarak bilinir.

Türkiye’de Kürtler Kema-
list Zorbalığın Zulmüne Maruz 
Kaldı

Kemalist zorbalığın Anado-
lu’yu çeşitli entrikalar sonucu 
işgal etmesinden sonra emper-
yalizmin yerli işbirlikçisi tarafın-

dan öncelikle Müslümanlara ve 
İslâmi hassasiyetlerini muhafaza 
eden Kürtlere karşı çok büyük 
zulümler yapıldı.

Kemalist zorbalık tarafın-
dan Müslümanların inançlarını 
yaşamalarına fırsat verilmemiş, 
birçok Müslüman âlim, sebepsiz 
yere yalnızca Müslüman olduk-
ları için cezaevlerine dolduruldu 
ve asıldı, Kur’an kursları kapatıl-
dı, Kur’an’ı Musha ları toplatılıp 
yakıldı. Kiralanan ve satın alınan 
hoca kılıklı Samiri bel’amlar vası-
tasıyla Tevhidi gerçekler gizlendi, 
Kur’ani kavramlar çarpıtıldı, Hak, 
batılla karıştırılarak gerçekler 
gizlendi.

Kemalist zorbalığın onca 
zulüm, baskı ve saldırılarına, 
bel’amların gayretlerine rağmen 
insanlar, ne dinlerinden vazgeç-
tiler ne de iman ettikleri Kitap-
larını bıraktılar. Onlar, tüm baskı 
ve zulümlere rağmen inançlarını, 
tam Tevhidi anlamda olmasa bile, 
muhafaza ettiler.

Kemalist zorbalık, Kürtlere 
karşı da en acımasız bir şekilde 
saldırdı, bir taraftan Şeyh Said 
ve Sünni Kürt toplumunu katle-
derken diğer taraftan Kemalist 
zorbalığa karşı isyan etmedikle-
ri halde Dersim’de Seyid Rıza ve 
taraftarlarına 19371938 yılla-
rında dünyada eşine az rastlanır 
bir katliam yaptı.
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Kemalist zorbalığın katlia-
mında 13.160 kişi katledilirken 
12.000’e yakın insan, zorunlu 
göçe tabi tutuldu. Şeyh Said ve 
Seyid Rıza taraftarı kabul edilen 
binlerce kadına tecavüz edildi, 
ırzları kirletildi, Kemalist zorba-
lığın askerlerinin tecavüzüne 
uğramamak için birçok kadın, 
nehirlere atlayarak intiharı etti.

Kemalist zorbalık, Kürtlerin 
dillerini konuşmalarını yasakla-
dı, değil basın yayın yoluyla Kürt-
çe yazıp okumak, askere giden ve 
cezaevlerinde bulunan evlatları 
ile hiç Türkçe bilmeyen anne-
lerin konuşmaları suç sayıldı, 
evlatları ya da eşleri ile konuşan 
kadınlar, anne babalar takibata 
uğradılar, cezalandırıldılar.

Parçalandıkları dört ülke-
de de her türlü zulme maruz 
kalan Kürt toplumu, bu baskı ve 
zulümlere tepki gösterdi, isyan 
etti. Türkiye, İran ve Suriye’de 
halkın çoğunluğu tarafından 
kabul edilmediyse de, Mark-
sist Leninist gruplar tarafından 
başlatılan örgütlü isyanlar, Irak 
Kürdistan’ında halkın da kabul 
ettiği ileri gelen din önderleri 
tarafından organize edildi.

Kürtlerin, 110 Yıllık Talep-
leri ve Özgürlük Arayışları

Emperyalistler tarafından 
dört parçaya ayrılan ve suni oluş-
turulan Irak sınırları içerisindeki 
Kürt toplumunun haklı talepleri 

110 yıl öncesine dayanmaktadır.
1907 yılı baharında Şeyh 

Abdusselam, Bri kan köyündeki 
Kadiri Tekesinin lideri Şeyh Nur 
Muhammed Bri kani’nin evinde 
gerçekleştirilen toplantıya Kürt 
aşiretlerinin liderlerinin önemli 
bir kısmı katıldı. Bu toplantıda 
dile getirilen taleplerin Osmanlı 
Devleti tarafından kabul edilme-
mesi üzerine 1909’da Kürtler 
isyan etmiştir. Kürt toplumunun 
talepleri şunlardı:

1Kürt bölgelerinde Kürtçenin 
resmi dil olarak kabul edilmesi.

2 Eğitimin Kürtçe yapılması.
3Kaymakamların, nahiye 

müdürlerinin ve diğer memur-
ların Kürtçeyi iyi derecede bilen-
lerden tayin edilmeleri.

4Devletin dini İslam olması 
hesabıyla mahkemelerde verilen 
hükümlerin İslam şeriatına göre 
verilmesi.

5Vergiler (zorunlu hizmet-
lerin karşılığı olarak) eskiden 
olduğu şekliyle alınması, ancak 
bunların Kürt bölgelerindeki 
yolların onarımı, okulların açıl-
ması için kullanılması.

Bu haklı ve fıtri taleple-
re Osmanlı Devleti, Dağıstanlı 
Mehmed Fazıl Paşa komutasın-
da bir ordu göndererek kanlı 
bir cevap verdi, ancak bu baskı 
ve zulüm, Kürtleri haklı taleple-
rinden caydırmadı, talepler ve 
isyan devam etti. Halkı taleple-
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rin elde edilmesi isyanına diğer 
Kürt aşiretlerinden Şeyh, Akra, 
Hemund, Kürdî ve Herki de katıl-
dı.

Osmanlı Devleti, bu haklı 
talepleri karşılamak yerine 21 
Eylül 1909’da “Barzanî Şeyh 
Abdüsselâm ve avenesinin yerel 
halk üzerindeki zulmünü orta-
dan kaldırmak” gerekçesiyle 
Barzan üzerine yeni bir operas-
yon başlattı. Operasyonda birçok 
kişiyi katledildi Abdusselam ve 
yanındakiler  kaçmak zorunda 
kaldılar, ancak isyan durmadı 
1913 yılında yeniden başladı.

Şeyh II. Abdüsselâm, isya-
nı sırasında evine sığındığı Sa i 
Abdullah adındaki bir Kürt haini 
tarafından, Osmanlının, Şeyhin 
yakalanması için koyduğu ödülü 
almak üzere, uyuyan Şeyhi yaka-
layıp Osmanlıya teslim etti, 1914 
Aralık ayında şeyh ve adamları 
idam edildiler.

Ağabeyinin idam edilmesin-
den sonra hareketin başına 18 
yaşındaki Şeyh Ahmed geçti. 
Şeyh Ahmed, 1919 Behdinan 
İsyanı’nda iki İngiliz ajanının 
öldürülmesine karışmış, Şeyh 
Mahmud Berzemci, Barzan ve 
Zibar aşiretleri ile birlikte Nestu-
ri ve Ermenilerden oluşan İngiliz 
ordusuna karşı savaşmıştır.

İngilizler, 1922’de Barzan’a 
saldırdılar, kaçan Barzani Aşire-
ti, daha sonra Alimed Barzani 

önderliğinde yeniden İngiliz-
lerle savaşa başladı, İngilizler 
uçakları ile Barzan köyünü ve 78 
köyü de bombalamış, ancak Kürt 
toplumunun direncini bir türlü 
kıramamıştır. Sonunda İngiliz-
lere bağlı Irak güçleri ile İngiliz 
kuvvetlerinden kaçan Ahmet 
Barzanî, Molla Mustafa Barzanî 
ve 400 adamı 1932 yılı Hazira-
nında Türkiye’ye sığınmışlardı.

1932 yılı sonlarında yeniden 
Barzan’a dönen Barzanî kardeş-
ler, Irak hükümetine karşı isyan-
larını 1936 yılına kadar sürdür-
düler. Birçok kez yakalanıp 
hapsedilen, sürgüne gönderilen 
Barzanî kardeşler, mücadeleleri-
ni bırakmadılar.

1940 yılında Nasıriye’den 
Süleymaniye’ye nakledilen Molla 
Mustafa, buradaki Kürt örgütleri 
ile iletişim içerisine girdi, ancak 
İngilizlerin baskısından İran’a 
kaçtı.

İran Kürtleri, 22 Ocak 
1946’da, Mahabad kentinin 
Çarçıra Meydanı’nda Mahabad 
Kürt Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunu ilan ettiler. Mahabad Kürt 
Cumhuriyeti’nin başına geçen 
Kadı Muhammed, önemli bir 
kısmı Barzanilerden oluşan 
ordunun başına general rütbe-
siyle taltif ettiği Mustafa Barza-
ni’yi getirdi. Mele Mustafa aynı 
zamanda birçok aşiretin yeni 
Cumhuriyet’e desteğini sağlama-
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da da önemli bir başarı elde etti.
 Mustafa Barzanî, 16 Ağustos 

1946’da, Irak Kürdistan Demok-
rat Partisi’ni kurdu. İran Maha-
bad Kürt Cumhuriyeti’nin ömrü 
uzun sürmedi ve Kadı Muham-
med, idam edildi. İran’dan ayrıl-
mak zorunda kalan Mustafa 
Barzanî, ABD’ye sığınma başvu-
rusunda bulundu, ancak ABD’ye 
kabul edilmedi, bunun üzerine 
1947 yılında zorlu bir yolculuk-
tan sonra Rusya’ya gitti.

Rusya’da Stalin tarafından 
baskı ve zorbalıklarla karşıla-
şan Barzanî’nin Peşmergeleri 
dağıtılıp ayrı yerlere sürgüne 
gönderilerek liderleri Barzani 
ile bağlantıları kesildi. Ancak 
Stalin’in ölmesi ile Kremlin ile 
bağlantı kuran Mustafa Barzanî, 
Kruşçev ile görüşmeyi başardı, 
yapılan tahkikatlar sonucunda 
Barzanî ve Peşmergeler, yeniden 
bir araya getirildiler.

1958 yılının Ekim ayında 
Bağdat’a geri dönen Mustafa 
Barzani’nin Bağdat’a dönüşü 
büyük bir gösteriyle kutlandı; 
Araplar ve Kürtlerden oluşan 
on binler, Barzani’yi karşıladılar. 
Araplarla Irak’ta birlikte yaşa-
mayı kabul eden Barzanî, tüm 
iyi niyetlerine rağmen, Abdülke-
rim Kasım’ın, Mısır lideri Cemal 
Abdülnasır’ın etkisiyle Arap 
milliyetçiliğine soyunması, Kürt-
leri toplumdan ve yönetimden 

izole etmeye çalışması, Kürtler 
ile Bağdat’ın ilişkisinin bozulma-
sına neden oldu.

Irak’ta içinde Kürtlerinde yer 
aldığı Ulusal Birlik Cephesi iilen 
dağılması ve Kürtlerin aleyhi-
ne başlayan gelişmeler üzerine 
Barzaniler bir kez daha ayaklan-
ma kararı aldı. Bu yeni ve uzun 
ayaklanma kararı, 30 yıl sürecek 
yeni bir savaşın da başlangıcı 
oldu.

Kürtler, 1961 yılında yeni-
den dağlarına çekildiler, onbin-
lerce Peşmerge, Molla Mustafa 
Barzani’nin komutasında büyük 
bir savaş başlattı. Savaşın ilk 
yıllarında bölgelerinin büyük 
bir bölümü kurtarmış, özellik-
le dağlık Kuzey bölümü başta 
olmak üzere yerleşim yerlerinin 
önemli bir bölümü Kürtlerin 
denetimine geçmişti.

Irak hükümetinin genel saldı-
rılar dışında Irak Kürt Bölgesi’n-
de hiç bir hakimiyeti yoktu. 1961 
ayaklanmasının cephe boyutu 
1971 yılının ilk aylarına kadar 
sürdü, Irak’ta direk devlet başka-
nı olmasa bile bir darbe ile yöne-
time gelen ve yönetimde büyük 
bir ağırlık oluşturan Saddam 
Hüseyin, 11 Mart 1971’de Kürt-
ler adına Mustafa Barzani’nin, 
Araplar adına da kendisinin 
imzaladığı bir otonomi anlaş-
masına imza attı. Kürtler ile 
imzalanan anlaşma sonrasında 
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savaş bir kez daha durdu. Kürtler 
dağlardan inerek, kendi meclis-
lerini kurdular ve içte tamamen 
bağımsız bir tutum takınarak, 
kendi ülkelerini kendi yasaları 
ile yönettiler.

1971 yılında imzalanan 
Otonomi Anlaşmasının sonuçla-
rı, ne yazık ki uzun sürmedi. Irak 
ile İran arasında 1975 yılında 
imzalanan “Şatul ArapCezayir” 
Anlaşması’ndan sonra anlaş-
ma, Saddam tarafından huku-
ken olmasa bile iilen tek tara lı 
olarak yok sayıldı.

Gerek İran’ın gerekse 
ABD’NİN desteğini alan Barzanî, 
İran ve Irak’ın, FAO adaları konu-
sunda anlaşması ve ABD’NİN de 
desteğini çekmesi ile adeta orta-
da kaldı ve İran’a sığındı. Bunu 
kabul etmeyen sol Kürt örgütle-
ri, Celal Talabani’nin liderliğin-
de birleşerek KYB’yi (Kürdistan 
Yurtseverler Birliği) kurdu.

Mustafa Barzani, 1979 yılına 
hastalanarak ABD’ye gitti, orada 
tedavi gördüğü sırada 1 Mart 
1979 tarihinde hastanede yaşa-
mını yitirdi. KDP lideri Mustafa 
Barzani’nin ölümünden sonra 
yerine büyük oğlu İdris Barzani 
getirildi. Bir müddet sonra İdris 
Barzani’nin de yaşamını yitir-
mesiyle, KDP’nin başına bu kez 
Mesud Barzani getirildi.

1991’de Irak’ın Körfez Sava-
şı’nda yenilmesinin ardından 

Mesud, Bağdat’taki rejime karşı 
Kürt ayaklanmasını başlatmıştır. 
1992 Mayıs’ında Kuzey Irak’ta 
yapılan seçimlerde Barzani, 
Kürdistan Yurtseverler Birliği 
lideri Celal Talabani ile birlikte 
lider seçilmiştir.

ABD’NİN Irak savaşı sonrasın-
da Saddam’ın düşürülmesinden 
sonra Irak’ta dengelerin değiş-
mesi üzerine KDP ve KYB arasın-
da anlaşma sağlandı, Barzani 
Kurulan Federe Kürt Bölgesi’nin 
başkanlığına getirildi.

Bugün gelinen nokta Irak’taki 
Kürtlerin artık kendi devletle-
rine kavuşmasını gerekli kıldı-
ğını düşünen Barzanî, Kürdis-
tan Özgürlük referandumunu 
yapmış ve %92 oyla bağımsızlı-
ğını kazanmış, 110 yıllık süren 
mücadele böylece başarı ile 
sonuçlanmış, Kürtlerin kendile-
rine ait bir devletleri olmuştur.

Çeçenistan, Özgür İnsanla-
rın 234 Yıllık Özgürlük Müca-
delesi

Çeçenistan’da Şeyh Mansur 
ile Rus emperyalistlere karşı 
başlatılan özgürlük hareke-
ti, Çeçenlerin zaman içerisinde 
büyük soykırım katliamlarına 
uğramalarına rağmen kesinti-
siz bir şekilde günümüze kadar 
devam etti, ediyor.

Çeçenler, 1816 yılında Rusla-
rın kendilerine ve diğer Ka kas 
halklarına uyguladığı büyük 
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katliama rağmen sinmediler, 
önce İmam Gazi Muhammed, 
ardından İmam Hamzat önder-
liğinde mücadelelerini sürdür-
düler. İmam Hamzat’ın şehit 
edilmesinden sonra İmam Şamil 
harekete önderlik etti ve özgür-
lük mücadelesini tüm Ka kas-
ya’da yaydı.

İmam Şamil’in Ruslara esir 
düşmesi bile Çeçenlerin özgür-
lük hareketini durdurama-
dı, Çeçen ve İnguşlar özgürlük 
mücadelesini devam ettirdiler. 
Nihayetinde 1918 yılında Şeyh 
Uzun Hacı önderliğinde Kuzey 
Ka kasya Emirliği, İslâm Devleti-
nin kuruluşunu ilan etti.

Rus komünist rejiminin 
1920’de Ka kasya’yı işgal etmesi 
ile Ka kas halklarına karşı insan-
lık dışı katliamlara başvuruldu; 
aydınlar ve din adamları kurşu-
na dizildi, onbin Çeçen İnguş 
hapsedildi, kurşuna dizildi.

1929 yılında yeniden başlayan 
Çeçen özgürlük hareketi, Ruslar-
la anlaşma yapılmasına neden 
oldu, ancak Rusların onursuzca 
hileleri sonucunda hareketin 
önderi Şit İslambulov ve arka-
daşları kurşuna dizilerek şehit 
edildiler. Harekete Hasan İslam-
bulov önderlik etti, Ruslara karşı 
halklar ayaklandı. Rusya sava-
şı durdurmak için Çeçen İnguş 
bölgesine Çeçen İnguş Sovyet 
Sosyalist Özerk Cumhuriye-

ti adını verdi, Sovyet Sosyalist 
ifadesini kabul etmeyen aydınla-
rı ile birlikte onbin kişiyi tutukla-
dı ve bunları yok etti.

Hasan İslambulov hareketi 
1940 yılında Galanoj İnguş inkı-
lap hükümetini kurdu; Rusların 
tüm saldırıları onları yeneme-
di. Stalin, Çeçen, Kırım, Karaçay, 
Balkar ve Ahıska halklarını Sibir-
ya ve Türkistan steplerine sürgün 
etti. Sürgüne gönderilenler, açlık, 
salgın hastalık nedeniyle öldü ve 
Ruslar tarafında kurşunlanarak 
öldürüldü.

Sovyetler, 1957’den 1982 yılı-
na kadar Çeçenlere asimilasyona 
uyguladı, Çeçenler, bunu kabul 
etmedi, 1988’de Hoca Ahmet 
Bisultanov liderliğinde Çeçen 
İnguş Halk Cephesi kuruldu.

Sovyet Sosyalist zulmünün 
yıkılması sonucunda kurulan 
Çeçen Milli Komitesi, daha sonra 
adı Milli Kongre olan teşkilatın 
başına Cevher Dudayev getirildi. 
Ekim 1991 yılında Sovyet yanlısı 
Çeçen hükümetini deviren Duda-
yev, devlet başkanı oldu, bağım-
sızlığını ilan etti.

Ruslar, Kasım 1991 yılın-
dan itibaren Çeçenlere karşı 
başlattığı askeri müdahalele-
rinin tümünde başarısız oldu. 
Sonunda Rus lider Boris Yeltsin, 
Cevher dudayev ile müzakere 
masasına oturmaya karar verdi. 
Fakat daha sonra Ruslar, anlaş-
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malarını bozarak Çeçenistan’a 
en ağır silahlarla saldırmaya ve 
Grozni’yi adeta yerle bir etme-
ye başladılar. Bunda da başa-
rılı olmayan Ruslar, Grozni’de 
Çeçenlerle barış görüşmelerine 
oturdu.

Her türlü hile ve sahtekârlığı 
kendisine meşru gören Ruslar, 
21 Nisan 1996 yılında Cevher 
Dudayev’i şehit etti, ancak Çeçen 
Özgürlük hareketini durdurama-
dı ve ne Rusya, ne de Çeçenis-
tan’a oturttuğu kuklası Kadirov 
durduracaktır. Çeçenler, Rab’le-
rinin kendilerini yarattığı fıtrat 
üzere olacakları güne kadar bu 
mücadelelerini sürdüreceklerdir 
biiznillah!

Doğu Türkistan’daki Uygur 
Türkleri

Sincan Uygur Özerk Bölge-
si, Çin baskıcı yönetiminin tüm 
baskı ve katliamlarına, doğumla-
ra getirdiği sınırlamalara rağmen 
2015 yılı verilerine göre nüfusu 
23.597.300 olan Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi, Çin’in esaretinde-
dir.

İnançlarını yaşamalarına 
izin verilmeyen Doğu Türkis-
tan Uygur Türklerinin yaşadı-
ğı topraklar, 1.664.897,17 km² 
yüzölçümü ile Çin Halk Cumhuri-
yeti’nin en geniş idari bölgesidir. 
Başkenti Urumçi, resmî dilleri 
Uygurca ve  Çincedir.

Kimi zaman Çin ve Rus işgal-
lerine uğrayan Uygur devleti, 19. 
yüzyıl ortalarında 1864’te Doğu 
Türkistan’da Çinli Müslümanla-
rın (Huiler) ve Uygurların başlat-
tığı geniş çaplı isyanlar bölgede 
Çin egemenliğinin kalkmasına 
neden olur, ancak onbir yıl sonra 
yeniden Çin’in kontrolüne girer.

1930’larda patlak veren 
isyanlar 1933’de Kaşgar’da 
Doğu Türkistan İslâm Cumhuri-
yeti ilan edilir, ancak kısa süreli 
Doğu Türkistan İslâm Cumhuri-
yeti, Çinli komutan Sheng Shicai, 
Doğu Türkistan’ın kontrolünü 
ele geçirir.

Sovyetler Birliği’nin deste-
ğiyle  19441949 yıllarında 
Sincan’ın kuzeyinde bugünkü İli 
Kazak Özerk Bölgesi’nde İkin-
ci Doğu Türkistan Cumhuriyeti 
kurulur, ancak 1949’da Çin Halk 
Ordusu’nun Sincan’a girme-
siyle birlikte sona erer. 1 Ekim 
1955’te Sincan Eyalet statüsün-
den çıkarılarak Özerk Bölge 
olarak ilan edilen Sincan Uygur 
bölgesi, kâğıt üzerinde Özerk 
bölge olarak ilan edilse de bütün 
unsurları ile Çin’in esaretindedir.

 Doğu Türkistan’daki Uygur 
Türkleri elbette ilelebet Çin’in 
esaretinde kalmayacak ve biiz-
nillah kendi asıl siyasi kimliğine 
dönecektir.
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Hangi ırktan olursa olsun, 
hiçbir toplum, başka bir toplu-
mun egemenliğini kabul etmez; 
bu, insanda bulunan fıtri bir 
duygudur. O fıtratı insana yükle-
yen yüce Allah (cc), insanla-
rın birbirlerine değil yalnızca 
Kendi Zatına kulluk edecekleri 
biçimde yaratmıştır. İnsanlar, 
yaratılış fıtratlarındaki yaratıcı-
ya kulluk bilinçlerini geçici bir 
müddet unutsalar da, kendileri 
gibi yaratılan olan başkalarına 
itaat ve kulluğu kabul etmezler. 
Bu durum tüm toplumlar için de 
aynıdır ve kendilerinden olma-
yan toplumlara itaati zül kabul 
ederler. İşte Batı’dan iki örnek:
İRA, kendi siyasi kimliğine 

sahip çıktı
İngiltere’ye karşı 1916 yılın-

dan bu yana bağımsızlık müca-
delesi veren İRA, İrlanda mecli-
sini tanımayan emperyalist 
İngiltere’yi sonunda dize getirtip 
masaya oturtarak kendi varlığı-
nı ona kabul ettirdi. Bu, İngilte-
re’nin değil, Kuzey İrlanda’nın 
kendi siyasi kimliğine ve varlı-
ğına sahip çıkması ve kazanması 
zaferidir. 

İskoçya’dan sonra Kuzey 
İrlanda’da emperyalist İngilte-
re’nin zulmünden kurtulmuştu. 
Çünkü onlar, İngiliz değil İskoç 
ve İrlandalı idiler, yaratan yüce 
Allah (cc) tarafından öyle yaratıl-
mışlardı ve öyle de kalmalıydılar.

ETA, Katalonya’nın bağım-
sızlığı mücadelesi

Bask Yurdu ve Özgürlük ya 
da diğer adıyla ETA (Euskadi Ta 
Askatasuna) İspanya ve Fran-
sız sınırları içinde yaşayan Bask 
kökenli topluluğa ait bağımsız 
bir devlet kurma amacı güden 
bir örgüt oluşturan bölge insa-
nı, İspanyollara karşı silahlı 
mücadele başlatmış, uzun süren 
kanlı savaşlardan sonra 20 Ekim 
2011’de silahlı mücadeleye son 
verdiğini açıklamıştır.

1959 yılında Franco dikta-
törlüğüne karşı kurulan örgüt, 
İspanya’nın kuzeydoğusundaki 
ve Fransa’nın güney batısında-
ki Bask bölgesinin bağımsızlığı 
için 1968 yılından bu yana faali-
yetlerde bulundu ve 58 yıllık 
mücadelesi sonunda varlığını 
İspanya’ya kabul ettirdiği gibi, 
referanduma giderek bağımsızlı-
ğını da ilan etti, bu bağımsızlığını 
da sonunda İspanyol hükümeti-
ne kabul ettirecektir.
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Yüce Allah (cc), insanların 
yeryüzündeki hayatlarını 
düzenlemek için her şeyi 
apaçık bir şekilde açıklayan, 
tamamlanmış bir kitap 
göndermiştir. Kur’an, dünya ve 
ahirette insanları ilgilendiren 
her konuyu apaçık bir şekilde 
en ince detayına kadar açıklamış, 
bunları, İslâm dininin kuralları 
olarak belirlemiş ve bundan razı 
olduğunu bildirmiştir.

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

İslâm dinini belirleyen 
esasların dünya hayatında nasıl 
yaşanacağı, İslâm ile ilgili nelerin 
söylenip yapılacağı konusunda 
rasullerini ve son Rasulü’nü 
en güzel örnek olarak vermiş, 
ancak onları örnek edinmekle 
insanların Kendisini razı edip 
ahirette umdukları karşılığı 
alabileceklerini bildirmiştir.

“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)

Müslüman olmak, yüce 
Allah’ın bildirdiği Kur’ani 
esaslara, hiçbir ayırım 
yapmadan ve hiçbirinden 
sıkıntı duymadan teslim olmak, 
teslim olunan Kur’ani esasları, 
Müslümanlar için en güzel 
örnek olarak verilen Rasulullah 
(as)’ın örnekliğini esas alarak 
yaşamaktır. Bunun dışındaki 
her türlü görüş, düşünce söz ve 
hareket sapıklıktan başka bir şey 
değildir. Yüce Allah (cc), Kur’an 
ve Sünnet dışında kendi görüşleri 
ile hareket edenlerin sapıklık 
içerisinde bulunduklarını 
bildirmiştir.

“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)

Allah ve Rasulü’nün hüküm 
verdiği konular, Kur’an’da apaçık 
bir şekilde belirtilmiş, iman 
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edenlerin bu esaslara aynen 
uymaları, bunun dışında hareket 
etmemeleri istenmiştir.

Yüce Allah (cc), Kendisine 
ve Rasulü’ne itaati esas almış, 
Kendisine itaatin Rasulü’ne 
itaatten geçtiğini belirtmiş, 
Rasul’e itaat etmeyenlerin, 
kâ irler olduğunu bildirmiştir.

“Kim Rasul’e itaat ederse 
muhakkak ki Allah’a itaat 
etmiştir ve kim de yüzçevirirse, 
biz seni onlar üzerine muhafız 
göndermedik.” (Nisa, 80)

“De ki: ‘Allah’a ve Rasul’e itaat 
edin!’ eğer dönerlerse muhakkak 
ki Allah, kâ irleri sevmez.” 
(Al-i İmran, 32)

Allah ve Rasulü’ne itaat, 
Müslümanlar için imanın 
esaslarındandır ve bunda en 
küçük bir sapma kişinin küfre ve 
şirke girmesine nedendir.

Kur’an, evrensel ve çağlarüstü 
bir niteliğe sahiptir ve yüce 
Allah (cc), bu Kitabın son Kitap 
ve Rasulü’nün de son Nebi 
olduğunu bildirmiştir. Buna göre 
Kıyamete kadar gelecek tüm 
insanlar için Kur’an, insanları 
ilgilendiren her konuyu detaylı 
olarak açıklamış, iman edenleri 
bunlardan sorumlu tutmuştur.

Hangi çağda olursa olsun, 
insanların İslâm adına bir şey 
söyleyip yapmaları, Rasulullah 
(as)’ın diliyle bid’at, her 
bid’at sapıklık ve her sapıklık 
cehennemdedir. Rasulullah 
(as)’ın bu ifadesi, Ahzab 36. 
ayetinde yüce Allah’ın bildirdiği 
esası açıklamaktadır.

Kur’an ve Sünnet dışında 
yüce Allah (cc), Rasulullah ve 
İslâm adına herhangi bir görüş 
ileri sürmek Kur’an’ı (hâşâ) 
yetersiz görmek, yüce Allah’a 
dini öğretmeye kalkışmak, İslâm 
dininin esaslarını bozmaya 
teşebbüs etmek, haddi aşmak, 
bid’at ve hurafeler üreterek 
sapıklık içerisinde cehenneme, 
acıklı azabı tatmak üzere 
girmektir.

İslâm dini tamamlanmıştır; 
kim olursa olsun, dinin sahibi 
yüce Allah’ın tamamlamış 
olduğu bu dini (hâşâ) eksikmiş 
gibi gösterircesine Kur’an ve 
Sünnette olmayan iddiaları 
ileri sürmesi, yüce Allah’a karşı 
savaştır. Hangi gerekçe ile olursa 
olsun, bu yüce dine bir şey ilave 
etmek, bu din hakkında Kur’an 
ve Sünnette delili olmayan 
iddialarda bulunmak yüce 
Allah’ın üzerine iftira atmaktır ki 
bu, apaçık sapıklık ve küfürdür.



Çocukları 
Okula 
Gönderme 
Konusu

Ekim
Kasım
Aralık

2017 - 53

37

Kur’ani

mücahede

Yorum

Tüm Rasullerin Mesajı 
Aynıdır

Risalet tarihi boyunca 
gönderilen tüm rasullerin ortak 
mesajı hep aynıdır; yüce Allah’ın 
kendilerine bildirdiği Tevhidi 
esasları, bir şey ilave etmeden, 
aynen aktarmaktı ki, tüm 
rasuller, kendilerinden en ufak 
bir katkı yapmadan bunu aynen 
uygulamışlardır.

“Ey Rasul, Rabb’inden sana 
indirilen şeyi tebliğ et ve eğer 
bunu yapmazsan, O’nun mesajını 
tebliğ etmemiş olursun. Allah seni 
insanlardan korur, muhakkak ki 
Allah, kâ irler toplumuna hidayet 
vermez.” (Maide, 67)

İndirdiği esasların aynen 
insanlara ulaştırılması 
konusunda hassasiyet gösteren 
yüce Allah (cc), rasulleri dahi 
olsa, bildirdiği esaslara, en küçük 
bir ilave yapmayı düşünmelerine 
bile fırsat vermemiş, en ağır 
şekilde onları uyarmıştır.

“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)

Bu nedenle bütün rasuller, 
kendilerine ne bildirilmişse onu 
insanlara duyurmuşlar, hiçbir 
nedenle bu ilahi mesaja herhangi 
bir ekleme yapmamışlardır. 
Dinin sahibi yüce Allah (cc), 
en mükemmel şekilde dinini 
bildirmiş, onda herhangi bir 
eksiklik yapmamıştır. Ona ilave 
yapmak, (hâşâ) yüce Allah’ın 
hükümlerinde eksiklik aramaktır 
ki bu, büyük bir sorumluluktur.

Tüm rasuller, şirk ve küfür 
toplumları içerisinde ortaya 
çıkmıştır

Hemen hemen tüm rasuller, 
şirk ve küfür toplumları 
içerisinde ortaya çıkmış, Rab’leri 
kendilerine ne bildirmişse onu 
insanlara açıklamışlardır. Bu 
açıklamalarına bakıldığında 
hemen hepsinin öncelikle 
Tevhidi esasları anlattıkları, 
insanları, o toplumlarda işlenen 
haramlardan sakındırdıkları 
görülmektedir.

Hiçbir Rasul, vahyin dışında 
kendileri bazı iddialar ileri 
sürerek helal ve haramlar 
koyarak insanları bunlardan 
sakındırmaya yeltenmemiştir. 
Ne Kur’an’da ne de son Rasul 
Hz. Muhammed (as)’ın söz ve 
iillerinde insanların günlük 
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yaşamlarında uygulayageldikleri 
ticari alışverişlerine, birbirleri ile 
olan diyaloglarına, çocuklarının 
kâ ir ve müşrik çocuklarla 
birlikte oynamalarına, onların 
mahallelerine gitmelerine yasak 
getirilmemiştir.

Rasullerin içerisinde 
davetlerini ortaya koydukları 
toplumlar, putperest müşriklerin 
egemen olduğu, şirk ve küfür 
yasalarının uygulandığı, 
insanların ve çocukların bu 
kültürel ortamda yetiştikleri 
toplumlardı.

Son Rasul Hz. Muhammed (as) 
da dahil tüm rasuller, küfür ve 
şirke karşı Tevhidi esasları ortaya 
koyup hararetle savundukları bu 
toplumlarda, çocukları kâ ir ve 
müşriklerin çocukları ile oynayıp 
onların küfür ve şirk kültürünü 
kapacak korkusuyla çocuklarını 
uyarmamış, uyardıklarına 
dair bir ayet gelmemiştir. 
Üstelik yüce Allah’ın, Kendi 
rızasının kazanılması için en 
güzel örnek olarak alınmasını 
bildirdiği Rasulullah (as) şöyle 
buyurmuştur.

“Üç kişiden kalem kaldırıldı; 
uyuyan, uyanıncaya kadar, 
deli akıllanıncaya kadar ve 
çocuk büyüyünceye, ihtilam 
oluncaya kadar (bunlara 
sorumluluk yoktur.)”

Rasulullah (as) bunu 
söylerken, çocuklardan kalem 
kaldırıldı, ancak ebeveyni, 
çocuklarını putperestlerin 
çocukları ile oynattığı için 
onlar sorumludur dememiştir. 
O, çocukların babalarının 
zaten kendi çocukları ile 
ilgilendiklerini, eve geldiklerinde 
de çocuklarına iyi ve kötü olanı 
anlattıklarını biliyordu; zaten 
olması gereken de budur. Babalar, 
çocukları küfür ve şirk kültürünü 
almasınlar diye onlarla sokağa 
çıkıp oynayacak değillerdi 
herhâlde. Böyle bir şeyi sağlıklı 
bir kimse düşünemez zaten.

Kur’ani Hükümler Dışında 
Helal Haramlar Koymak Yüce 
Allah’a İftira Etmektir

Dini mükemmel bir 
şekilde tamamlayan, onda 
hiçbir eksiklik bırakmayan 
yüce Allah’ın hükümlerine 
rağmen din hakkında helâl 
ve haramlar koyanlar, yüce 
Allah’a iftira etmişlerdir. Yüce 
Allah (cc), Kur’an’da olmayan 
bir konu için helal ve haramlar 
koyanları şiddetle uyarmakta, 
bunların kurtulamayacaklarını 
bildirmektedir.

“De ki: ‘Allah’ın, rızıktan sizin 
için indirdiği şeyleri görüyor 
musunuz, ancak siz onun bir 
kısmını haram ve helal kıldınız. De 
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ki: ‘Allah mı size izin verdi yahut 
Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” 
(Yunus, 59)

 “Dillerinize yalan vasfederek 
bir şey için: ‘Bu helaldir ve 
bu haramdır’ demeyin; yalan 
uydurup Allah’a iftira etmiş 
olursunuz. Şüphesiz, yalan 
uydurup Allah’a iftira edenler, 
kurtulamazlar.” (Nahl, 116)

Yüce Allah (cc), helal haramlar 
koyma hakkını Rasulü’ne bile 
vermemiş, Rasulullah (as)’ın, bir 
konuda kendisine helal olan bir 
nimeti haram kılışı üzerine onu 
uyarmıştır.

“Ey Nebi, niçin, Allah’ın sana 
helal kıldığı şeyi, neden eşlerinin, 
hoşnutluğunu arzulayarak haram 
kılıyorsun! Allah bağışlayandır, 
esirgeyendir.” (Tahrim, 1)

Yüce Allah’ın izin vermediği, 
hakkında bir hüküm inzal 
etmediği bir konuda haramlar 
konulmasını kesinlikle haram 
kılmıştır ki bunları, büyük 
günahlardan saymıştır.

“De ki: ‘Rabb’im şunları 
kesinlikle haram kılmıştır; 
fuhşiyatı, onun açığını ve gizli 
olanını, günahı ve haksız yere 
isyanı, Allah’a şirk koşmayı, 
hakkında bir delil indirmediği şeyi 
ve Allah hakkında bilmediğiniz 
şeyler söylemenizi.” A’raf, 33)

Risalet önderlerinin örnek 
mücadeleleri ve Mü’minler 
için en güzel örnek son Rasul 
Hz. Muhammed (as)’ın sünneti 
apaçık ortada iken uydurdukları 
yalanlarla insanları, çocuklarını 
okullara gönderme konusunda 

“Şirk ve küfürdür” diyerek 
haramlar koyanlar, bu uyarıları 
dikkate almayarak ayetlere 
aykırı hareket etmiş, yüce 
Allah’ın üzerine iftira atmışlardır.

İslâm Hakkında Delilsiz 
Konuşmak Şeytana Tabi 
Olmaktır

Yüce Allah (cc), İslâm, 
Tevhidi esaslar ve rasuller 
hakkında konuşanlar, iddialarını 
mutlaka Kur’an ve Sünnetten 
delillendirmek zorundadırlar, 
aksi halde şeytana tabi olmuş, 
apaçık bir sapıklık içerisine 
düşmüş olurlar. Yüce Allah (cc), 
Kendi Zatı, razı olduğu dini, 
melekler ve rasulleri hakkında 
konuşanlardan delil istemektedir.

“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! Sor onlara, onların 
hangisi buna ke ildir, yoksa 
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onların ortakları mı var, o halde 
ortaklarını getirsinler gerçekten 
doğrulardan iseler.” (Kalem, 36-
41)

“Size ne oldu, nasıl hüküm 
veriyorsunuz! Artık düşünmüyor 
musunuz yoksa sizin açık bir 
deliliniz mi var; o halde getirin 
kitabınızı gerçekten doğrulardan 
iseniz.” (Saffat, 154-157)

Yüce Allah (cc), ellerinde hiçbir 
delil olmadan konuşanların, 
ağızlarına geldiği gibi helal ve 
haramlar koyanların şeytana 
tabi olduklarını ve apaçık bir 
sapıklık içerisine düştüklerini 
bildirmektedir.

“İnsanlardan kimi, Allah 
hakkında ilmi olmaksızın tartışır 
ve her azgın şeytana tabi olur.” 
(Hac, 3)

“İnsanlardan kimi, Allah 
hakkında, bilgisizce, bir rehberi 
ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan 
tartışır.” (Hac, 8)

Yüce Allah (cc), kullarının 
ve özellikle iman edenlerin, 
her konuda delile dayalı 
konuşmalarını istemiş, delil 
indirmediği bir konuda 
konuşmayı kesinlikle haram 
kılmıştır.

Yüce Allah’ın bunca 
uyarılarına rağmen bu uyarıları 
görmezden gelerek ellerinde 

hiçbir delil bulunmadan helal ve 
haramlar koyanların amaçları 
kesinlikle Rab’lerini razı 
etmek değil, hevalarını tatmin 
etmek, gündemde kalmak ve 
göğüslerindeki kibri tatmin 
etmektir ki, bunlardan ancak 
yüce Allah’a sığınılmalıdır.

“Şüphesiz, kendilerine 
gelmiş hiçbir delil olmadan 
Allah’ın ayetleri hakkında 
tartışanlar, onların, göğüslerinde 
erişemeyecekleri yalnızca bir 
kibir vardır, o halde sen Allah’a 
sığın, muhakkak ki işiten, gören 
O’dur.” (Mü’min, 56)

Yüce Allah’ın, delilsiz 
konuşulmaması hakkındaki 
uyarılarını görmezden gelerek 
içlerindeki kibri tatmin etmeye 
çalışanlara uymak, apaçık bir 
şekilde yüce Allah’ın uyarılarını 
dikkate almamak olduğundan 
küfürdür.

İmamı Şa ii (r.aleyh)’in, 
Kur’an ve Sünnete dayanmayan 
iddialarda bulunanlar 
hakkındaki şu muhteşem uyarısı 
da delilsiz konuşmanın İslâmi 
olmadığını açıklamaktadır: 

“İslâm adına bir şey söyleyen 
kimse, Kur’an ve sünnetten 
delillendirmiyorsa o söz 
yanlıştır, hatalıdır, batıldır.”

Kur’an ve Sünnete 
dayanmadan, dillerini eğip 



Çocukları 
Okula 
Gönderme 
Konusu

Ekim
Kasım
Aralık

2017 - 53

41

Kur’ani

mücahede

Yorum

bükerek temsiller getirenlerin, 
şu olursa şu da şöyle olur gibi 
ağız kıvıranların söylediklerinin 
İslâm nokta-i nazarında hiçbir 
değeri olmadığı gibi bunları 
ileri sürenler de yüce Allah’ın 
ve Rasulullah (as)’ın bildirdiği 
üzere sapıklık üzerinde 
bulunan kimselerdir. Çünkü din 
hakkındaki ölçüyü Şar’i olan 
yüce Allah koyar, Rasulullah 
(as) da söz ve iilleri ile bunu 
insanlara açıklar. Hevalarını 
ilah edinenler, İslâm hakkında 
hüküm koyamazlar.

İslâm Dininin Hükümleri 
Apaçıktır

Yüce Allah (cc), insanları 
ilgilendiren her konuyu en ince 
teferruatına kadar açıklamış, 
İslâm dinini bütün boyutları ile 
şüpheye yer vermeyecek şekilde 
açık ve net olarak tamamlamış, 
bundan razı olduğunu 
bildirmiştir.

“Andolsun bu Kur’an’da 
insanlar için her türlü misali 
etra lıca açıkladık, insan ise, her 
şeyi çok tartışır oldu.” (Kehf, 54)

Her türlü misali etra lıca 
açıklayan yüce Allah (cc), 
insanların, neyi yapıp neyi 
yapmayacaklarını, eşleri ve 
çocukları ile ilgili durumlarını, 
onlara karşı nasıl bir tavır 
takınacaklarını çok net olarak 
bildirmiştir.

Yüce Allah’ın ayetlerine, uyarı 
ve tehditlerine rağmen Kur’ani bir 
delil getirmeden helal haramlar 
koyanlar, Allah’ın ayetleri 
yerine dillerini eğip bükerek 
geçmişte yaşamış, kendileri 
gibi hevalarını ölçü edinmiş 
kimselerin söylediklerini ileri 
sürüyorlar. Bunları yüce Allah 
(cc) düşünmeye davet ediyor.

“Onlara: ‘Allah’ın indirdiği 
şeye tabi olun!’ dendiği zaman, 
derler ki: ‘Bilakis, biz atalarımızı 
üzerinde bulduğumuz şeye 
tabi oluruz,’ ataları bir şey 
akletmediyseler ve hidayeti 
bulamadıysalar!” (Bakara, 170)

Kıyas ve maslahat 
kavramlarını ileri sürerek geçmiş 
atalarının görüşlerini Kur’an’ın 
hükümlerine tercih edip onları 
ileri sürenler, yüce Allah’a 
değil atalarına tabi olmuşlardır. 
Geçmişte atalarından bazıları, 
imamlarının görüşleri ile yüce 
Allah’ın hükümleri çatıştığında 
imamlarının görüşlerini 
alacaklarını söyleyecek kadar 
haddi aşmış kimselerdir.

Allah’a Dinlerini Öğretmeye 
Kalkışanlar

Özellikle son yıllarda ortaya 
çıkan kimi kişi ve gruplar, adeta 
yüce Allah’a dinlerini öğretmeye 
kalkışırcasına, ellerinde Kur’ani 
hiçbir delil bulunmadığı, üstelik 
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Rasulullah (as)’dan rivayet edilen 
hadislere rağmen, çocukların 
okula gönderilmesinin 
küfür olduğunu iddia ederek 
hevalarından haramlar 
koymaktadırlar. Bu kimseler, 
yüce Allah’ın buyurduğu gibi 
yüce Allah’a dinlerini öğretmeye 
kalkışıyorlar.

“De ki: ‘Siz mi Allah’a dininizi 
öğreteceksiniz; Allah bilir, 
göklerde ve yerde olanları; Allah, 
her şeyi bilendir.” (Hucurat, 16)

Bu kimselerin, Kur’an ve 
Sünnetten bir delil getirmeden 
İslâm adına helal haram 
koyma tavırları yüce Allah’ın 
tamamlanmış olarak gönderdiği 
dinde (hâşâ) eksiklik varmış 
algısını oluşturma çabasından 
başka bir şey değildir.

“Rabb’inin kelimesi doğrulukça 
ve adaletçe tamamlanmıştır; 
O’nun kelimelerini değişti-
rebilecek yoktur. O, işitendir, 
bilendir.” (En’am, 115)

Yüce Allah (cc), bu gerçeği 
bildirmesine, Kitabı’nı ve razı 
olduğu dinini tamamlamasına 
rağmen bazı kimseler, tarihi 
rivayetleri Kur’an’ın önüne 
geçirerek hevalarından ileri 
sürdükleri saçma sapan 
iddialarını ispatlamak için 
dillerini eğip bükerek delil 
bulmaya çalışmaktadırlar.

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

Bunlar, bu yaptıkları ile açıkça 
yüce Allah’ın dininde eksiklik 
arayarak O’nun üzerine iftira 
atmaktadırlar ki, kendi elleriyle 
kendilerini acıklı bir azaba 
sürüklemektedirler.

Rasul’ün Örnekliği Esas 
Almayan Hadis İnkârcıları

Rasulullah (as), söz ve iilleri 
ile yüce Allah’ı razı etmek 
isteyen Mü’minler için en 
güzel örnektir. O, ne yapmış, ne 
söylemişse ona tabi olmak yüce 
Allah’a tabi olmaktır. Bu nedenle 
Müslümanlar, Müslüman kalmak 
için Rasulü en güzel örnek olarak 
almakla mükelleftirler. Aksi 
halde sapmış kimseler olarak 
İslâm dininden çıkarlar.

Rasulullah (as), savaşta 
müşrikleri esir alınca onları 
öldürmemiş, onun yerine bazı 
müşrikleri, on kişiye okuma 
yazma öğretmeleri karşılığında 
serbest bırakmıştır. Bu gerçek 
güçlü rivayetlerle geldiği gibi 
yüce Allah’ın da, müşrikleri 
öldürmediği için Rasulullah 
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(as)’ı uyarması Kur’an’da yer 
almıştır.

“Bir Nebi’ye, yeryüzünde 
güçleninceye kadar, onun 
esirlerinin olması mümkün 
değildir; siz, dünyada genişlik 
istiyorsunuz, Allah ise ahireti 
istiyor. Allah üstündür, hakimdir.” 
(Enfal 67)

Bedir esirleri konusunda 
Rasulullah (as), “Hz. Ebû Bekir’in 
tekli ini üzerine esirlerin bir 
kısmını, malî durumlarına 
göre ödeyecekleri 1000-4000 
dirhem idye karşılığında, 
bazı esirleri karşılıksız, 
okuma yazma bilenler ise, on 
Müslümana okuma yazma 
öğretmeleri şartıyla serbest 
bıraktı.”

Rasulullah (as), esirlerin 
müşrik olduklarını biliyor ve 
kendisine karşı da savaşmışlardı. 
Buna rağmen o, esirlerin on kişiye 
okuma yazma öğretmelerini 
istiyordu. Esirler müşrik ve 
Rasulullah (as)’ın düşmanları 
idiler, bu nedenle doğal olarak 
da müfredatlarında Tevhidden, 
İslâm’dan söz etmeyeceklerdi.

İlme değer veren, yüce 
Allah’tan ancak alimlerin 
hakkıyla çekindiği ayetini 
okuyan Rasulullah (as), ilim 
tahsil etmek için gerekirse 
Çin’e bile gidilebileceğini ifade 
etmiştir.

Enes (r.anh)’ten, Rasulullah 
(as): “Çin’de de olsa ilmi 
arayınız, çünkü ilim öğrenmek 
her Müslüman’a farzdır; 
melekler, yaptıkları işten 
hoşlandıkları ilim talebeleri 
için kanatlarını yere sererler.” 
(Câmiü’s-Sağîr, 1/310, H. No: 
640)

Müfteriler, işlerine 
gelmeyince bu hadisin uydurma 
olduğunu ileri sürüyorlar. 
İlginçtir, Müslümanlardan biri, 
Rasulullah (as)’a atfen uydurulan 
Kur’an ve Rasulullah (as)’ın 
örneklik vasfına aykırı olan kimi 
uydurmaları reddedince, onu 
hadis ve Sünnet inkârcısı diye 
suçlayan bu kimseler, Rasulullah 
(as)’ın iilen yaptığı esirler 
konusunu ve ilmin, Çin’de de 
olsa alınmasını tavsiye eden 
hadisini, hiçbir ahlâki değer 
taşımadan kendileri rahatlıkla ya 
inkâr ediyor ya da ağızlarını eğip 
bükerek zayıf hadis olduğunu 
iddia ediyorlar.

Peki, hadisin uydurma ya da 
sahih olduğu, hadisin, Kur’an’a 
uygun olup olmadığına bakılarak 
anlaşılabilir. Esirler konusunu 
Kur’an bizzat konu edindiği 
için uydurma olması elbette 
mümkün değildir. İlmin, Çin’de 
de olsa alınmasını tavsiye eden 
hadisin ise, Rasulullah (as)’ın 
ilme verdiği değer nedeniyle 
sahih olduğu anlaşılmaktadır.
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Yüce Allah (cc) Kur’an’da 
ilim ehlinin gerçekten Allah’tan 
çekindikleri, ayetler arasında 
ayırım yapmadan bütününe 
teslim olduklarını bildirmektedir. 
Çünkü ilim ehli yaratılışın 
muazzam yapısını, kâinattaki 
harika oluşumların hikmetini, 
yüce Allah’ın, vahyin dışındaki 
kâinattaki ayetlerini çok iyi 
bilmekte ve yüce Allah’ı hakkıyla 
tanımaktadırlar. Kur’an dışında 
kalan dünyevi ilimler de ancak 
okullarda elde edilebilecektir.

İlmin, Çin’de de olsa 
alınmasını tavsiye eden 
Rasulullah (as), Çin’de Tevhidin 
öğretilmeyeceğini de biliyordu, 
buna rağmen böyle bir tavsiyede 
bulunmuştu. Çin ile günümüz 
okullarının hiçbir farkı yoktur. 
Okullarda kâinat bilimlerin, 
beşeri ilimlerin verilmesi 
yanında elbette her beşeri sistem 
kendi ideolojisini de verdiği 
inkâr edilemez bir gerçektir.

Çocukların, okulda öğren-
dikleri bilgilerin hangisinin 
iyi ya da kötü, hangisinin şirk 
ve küfür olduğunu çocuklara 
anne babaları anlatarak onlara 
doğru olan bilginin ne olduğunu 
öğreteceklerdir. Böylece çocuklar, 
anne babalarından öğrendikleri 
ile okulda öğrendiklerini 
kıyaslayarak doğruya ulaşacaktır.

Müslüman anne babaların 
görevi, çocuklarına Hakkı 
anlatmak, çocukların sokakta, 
okulda, çarşı pazarda duydukları 
gayri İslâmi bilgilerin 
doğrusunu anlatarak çocuklarını 
bilgilendirip duyarlı hale 
getirmektir.

Küfrün egemen olduğu 
ülkelerde yalnız okullarda değil, 
basında, sokakta, çarşı pazarda 
velhasıl her alanda küfür içerikli 
bilgiler veriliyor. O halde çocuklar 
sokağa çıkarılmayacak mı, bu 
elbette ki mümkün değildir. 
Risalet önderlerinin hiçbiri 
çocuklarını, putperest müşrik 
çocuklarla beraber oynamasın 
diye hapsettiklerine dair bir bilgi, 
ne Kur’an’da ne de Rasulullah 
(as)’ın hadislerinde vardır.

Tağuti Sistemlerin Okul-
larından Yalnızca Demokrat 
Kâ irler mi Çıkıyor

Çocukların okula 
gönderilmesinin küfür olduğunu, 
o okullardan ancak demokrat 
kâ irlerin çıkacağını ileri 
sürenlerin kendileri, hiç okula 
gitmemişler mi, gitmişlerse 
ya onlar da birer demokrat 
kâ irdirler ya da gerçekten 
Tevhidi düşündüklerini iddia 
ediyorlarsa bu durumda onlar, 
aslında kendi kendilerini tekzip 
ediyorlar. Demek ki okula giden 
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her çocuk birer demokrat kâ ir 
olarak çıkmıyor.

Diğer taraftan günümüzde 
birçok Müslümanın bizzat 
şahit oldukları üzere, Tevhidi 
düşünen kimi Müslümanlar, 
çocuklarını okula göndermiş, 
lise ve üniversitelerden mezun 
olmuşlar, ancak hamdolsun 
çocukları, birer Tevhid eri olarak 
bugün Tevhidi mücadelede 
yerlerini almışlardır.

Kur’ani verilerden konuya 
bakılacak olunursa, kâ ir 
putperest bir babanın yanında 
ve küfrün saraylarında 
yetişen Hz. İbrahim (as) ve 
Hz. Musa (as)’ın örneklikleri 
görülmektedir. Ayrıca 
Ashab-ı Kehf, Kentlilere gelen 
davetçiler ve Ashab-ı Uhdud’a 
giden davetçiler de Tevhid 
okullarında yetişmediler. Elbette 
ki yüce Allah (cc) rasullerini 
seçti, ancak günümüzde de 
küfrün okullarında da Tevhidi 
Müslümanların yetişecekleri 
örnekleri bulunmaktadır.

Çocukların küfrün okullarına 
gitmesi durumunda demokrat 
kâ ir çıkacağını iddia edenlere bir 
cevap da, günümüzde Avrupa’da 
yaşayan birçok inanan insanın, 
çocuklarını gönderecek okul 
bulamadıkları ya da oturdukları 
semte yakın bir okul bulunmadığı 

için çocuklarını Katolik 
kilisesinin ya da inançsızların 
okuluna göndermeleridir. 
Mezun olanların hiçbiri papaz 
ya da rahibe olmadığı gibi kız 
çocukları başörtülü okumakta 
ve o okullarda birçok genç 
okul döneminde de mezun 
olduktan sonra da namazlarını 
kılmaktadırlar.

Tevhidi Mücadele, Ancak 
Kur’an ve Sünnetin Belirlediği 
Esaslara Göre Yapılır

Tevhidi mücadelenin nasıl 
yapılacağını ve yapıldığını yüce 
Allah (cc), apaçık bir şekilde 
bildirmiş, iman edenlerin, 
bunları en güzel örnek olarak 
alınmasını emretmiş, iman 
edenlerin, bu örneklikleri 
almaları halinde hidayete 
ve rahmete ulaşacaklarını 
bildirmiştir.

“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, 110)

Sünnetullahta Risalet 
önderi tüm rasuller ve onların 
izlerini takip eden Tevhid 
erleri, idaresi altında yaşamak 
durumunda bulundukları tağuti 
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sistemlerden izin almadıkları 
gibi onlara en küçük bir taviz 
de vermemişler, onlara açıkça 
meydan okumuşlardır. İşte 
en güzel örneklerden biri 
olan Hz. İbrahim (as) ve 
beraberindekilerin tavizsiz 
Tevhidi mücadeleleri.

“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)

Rab’lerine iman ettikten 
sonra O’nun hükmünü her 
şeyin üzerinde tutan Ashab-ı 
Kehf’in onurlu ve şanlı Tevhidi 
haykırışlarını yüce Allah (cc), 
sonradan gelecek Tevhid 
erlerine vererek iman edenlerin, 
onlar gibi hareket etmelerini, 
idaresi altında bulundukları 
tağuti sisteme karşı onurlu bir 
duruş sergilemelerini istemiştir.

“Biz sana onların haberlerini 
hakkıyla anlatıyoruz; şüphesiz 
onlar, Rab’lerine iman etmiş 
gençlerdi; Biz de onların 
hidayetlerini artırmıştık; 
onların kalplerini bağlamıştık; 

kıyam ettiler, peşinden dediler 
ki: ‘Rabb’imiz, göklerin ve yerin 
Rabb’idir, biz O’ndan başka ilaha 
davet edemeyiz, çünkü o zaman 
saçmalamış oluruz. Bunlar bizim 
kavmimiz, O’ndan başka ilahlar 
edindiler; onların, apaçık bir 
delil getirmeleri gerekmez miydi, 
Allah’a karşı yalan uydurandan 
daha zalim kimdir!” (Kehf, 13-15)

Tağutun idaresi altında onun 
hakimiyetini kabul edip onun 
yasalarına göre vakıf ve dernek 
kurarak İslâm’ı anlatmaya 
kalkışmak, tağutu Melik ve İlah 
olarak kabul etmek, Rububiyeti 
tağuta tahsis etmektir. İşte bu 
gerçeği bilen Risalet önderleri 
ve Tevhid erleri, idaresi 
altında bulundukları tağuti 
sistemlere ve taraftarlarına 
açıkça meydan okumuşlar, 
onların ilah edindiklerini kabul 
edemeyeceklerini, onların 
yüzlerine haykırmışlardır.

“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. Ben, neden beni 
yaratana kulluk etmeyeyim ve siz, 
O’na döndürüleceksiniz. O’ndan 
başka ilahlar edinir miyim, 
eğer Rahman, bana bir zarar 
vermek istese, onların şefaati 
bana hiçbir fayda sağlamaz ve 
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beni kurtaramazlar. O takdirde 
gerçekten ben, apaçık bir dalalet 
içerisinde olurum. Doğrusu ben, 
sizin Rabb’inize iman ettim, beni 
dinleyin.” (Yasin, 20-25)

Bütün bu ilahi gerçeklere 
kulaklarını tıkayıp tağuti 
sistemin küfür ve şirk yasaları 
altında tağuttan izin alarak davet 
yaptıklarını iddia edenlerin 
yaptıkları mücadele Tevhidi bir 
mücadele değil, yüce Allah’ın 
üzerine iftira atarak, küfür ve 
şirklerini gizleme mücadelesidir.

Çocukların Okula Gön-
derilmesine Karşı Olanlar, 
Gerçekten Tevhidi mi 
Düşünüyorlar

Çocukların okula 
gönderilmesinin şirk ve küfür 
olduğunu ileri sürenlerin, 
gerçekten Tevhidi bildiklerine 
ve Tevhidi gaye ile bunu 
söylediklerine bakıldığında 
bunların, Tevhid ile sloganik 
söylemlerinden başka uzaktan 
yakından ilgilerinin bulunmadığı 
görülmektedir. Bu söylemleri, 
Rabb’imizin de bildirdiği üzere, 
sırf göğüslerindeki kibirlerini 
tatminden ibarettir.

“Şüphesiz, kendilerine 
gelmiş hiçbir delil olmadan 
Allah’ın ayetleri hakkında 
tartışanlar, onların, göğüslerinde 
erişemeyecekleri yalnızca bir 

kibir vardır, o halde sen Allah’a 
sığın, muhakkak ki işiten, gören 
O’dur.” (Mü’min, 56)

Okul konusunda sloganik 
ifadeden ileri gitmeyen Tevhidi 
söylemlerini, Kur’ani hiçbir 
delilleri olmadan, üstelik 
Rasulullah (as)’ın, örnek 
Sünnetini ve hadisini inkâr 
ederek küfür şirk olduğu 
iddialarını tekrarlayıp duran bu 
Tevhidden nasipsiz Sünnet ve 
hadis inkârcılarının durumlarına 
bakıldığında bunların, sözde 
inkâr ettikleri tağutla içli dışlı 
oldukları görülür.

Bunlar, yüce Allah’ın, Zatına 
iman edilmesi için reddedilmesi 
gerektiğini bildirdiği tağutu, sözel 
söylem dışında reddetmedikleri, 
hali hazırda bulundukları 
tağuttan izinli vakıf ve dernekler 
içinde bulunmalarından 
anlaşılmaktadır.

Zillet içerisinde şirk ve 
küfür olan vakıf ve derneklerde 
yuvalanan, insanlara tağutun 
reddedilmesini söyleyip 
kendileri tağutun kirli 
tabelaları altından oturan bu 
kimseler, Kur’an’ın bildirdiği 
üzere ikiyüzlü bir tavır 
sergilemektedirler. Bunlar, tağut 
tarafından sorgulanınca tağutun 
izni ile kurdukları vakı larda 
bulunduklarını söyleyip tağutu 
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razı ederlerken arkalarında 
topladıkları zavallı insanlara da 
tağutun reddedilmesi gerektiğini 
söylemektedirler.

“İman edenlerle karşılaştıkları 
zaman; ‘İman ettik’ derler, 
fakat şeytanlarıyla başbaşa 
kaldıklarında; ‘Şüphesiz biz 
sizinle beraberiz, biz sadece alay 
edicileriz’ derler.” (Bakara, 14)

Tağutla beraber 
bulunduklarını ve ondan yana 
olduklarını da, küfür dedikleri 
demokrasi şölenlerinde, 
demokrasi nöbeti tutmaları ile 
göstermişler, bunu da hiçbir 
ahlâki değer taşımadan sanal 
alemde yayınlamışlardır.

Münafıklığın âlâsını gösteren, 
boğazlarına kadar şirk ve 
küfür içerisinde bulunan bu 
kimseler, yaptıkları ve tağutla 
beraber bulunmaları ile 
Tevhidin savunucusu değil, 
tağutun safında olduklarını 
göstermişlerdir. Üstelik bu 
küfür ve şirk durumlarından 
tevbe etmedikleri gibi, 
her zaman yaptıkları gibi 
seviyesizce kelimeleri 
yerlerinden kaydırarak tağutla 
birlikteliklerini savunmuşlardır.

Bu ikiyüzlü sloganik Tevhid 
savunucuları, Tevhidi, bir 
inanç ve iman ilkesi olarak 
değil, insanları kandırmak için 

sadece dergi ve derneklerinde 
isim olarak kullanıyorlar. Oysa 
Tevhid, şirk ve küfür yuvalarının, 
küfür ve şirklerini gizlemek için 
tabelalarda ya da dergilerde isim 
olarak değil, bir iman ilkesi ve 
iman mücadelesidir.

Tevhidi mücadelenin nasıl 
yapıldığı, Sünnetullahta Tevhid 
şirk mücadelesinde Risalet 
önderleri rasuller ve Tevhid 
erleri tarafından açıkça ortaya 
konulmuştur. Onların hiçbirisi, 
tağutun verdiği izinle şirk ve 
küfür tabelaları altında tağutun 
kucağında otururlarken, tağut 
ile birlikteliklerini göstermek 
için küfür şölenlerine katılarak 
sloganik olarak Tevhidi 
savunmamış, Tevhidi, küfür ve 
şirklerini gizlemek için isim 
olarak kullanmamış, hayatlarını 
ortaya koyarak Tevhidi 
mücadeleyi vermişlerdir.

Sözde okula karşı olan ancak 
gerçek yaşamlarında tağutun 
kucağında oyuncak olan bu 
ikiyüzlü kimselerin, Tevhidi 
savunmaları için öncelikle tağutla 
birlikteliklerine son vermeli, 
şirk ve küfür yuvaları olan vakıf 
ve dernekleri kapatmalı, sonra 
yüce Allah’ın üzerine attıkları 
iftiralardan dolayı tevbe ederek 
arkalarında sürükledikleri 
bilinçsiz kişilerden helallik 
istemeli, daha önce şirk ve küfür 
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içerisinde bulunduklarını itiraf 
etmelidirler.

Bu kimseler, Tevhidi 
esasların ne olduğunu çok iyi 
öğrenip ona hakkıyla iman 
etmeli, daha sonra Risalet 
tarihinde Tevhidi mücadelenin 
nasıl yapıldığını öğrenip o 
doğrultuda hareket etmelidirler. 
Ancak bu durumda Tevhid ve 
şirk söylemlerinde samimi 
ve gerçekçi olabilirler. Aksi 
halde içerisinde bulundukları 
küfür, şirk ve münafıklıkları 
ile acıklı azabı tatmak üzere 
ebediyen kalacakları cehenneme 
sürüleceklerdir.

Çocukları Okula Gönder-
menin Fayda ve Zararları

Çocukları okula göndermenin 
elbette sıkıntıları vardır, ifade 
ettiğim üzere anne babalara, bu 
sıkıntıları giderme konusunda 
görevler düşmektedir ki, zaten 
ebeveyn olmak da bunu gerektirir. 
ancak okula göndermenin de 
birçok faydaları vardır, bunlar.

Yüce Allah’ın, ayetlerde sık 
sık dikkatleri çektiği Kâinat 
ayetleri, öğretmenler Allah’ın 
ayetlerini öğretmiyoruz deseler 
de, okullarda verilmektedir. 
Bu nedenle çocukları okula 
göndermemek onların, 
Kur’an’da Rabb’imizin dikkatleri 

üzerine çektiği Kâinat ayetlerini 
öğrenmelerine engel olmaktır ki 
bu küfürdür.

Yüce Allah (cc), Kur’an 
ayetlerinde Kendisine kulluğun 
esaslarını açıklarken, aynı 
zamanda sıklıkla insanın yaratılış 
sürecini ve oluşumunu, Kâinat 
ayetlerini, yıldızların durumunu, 
güneş ve ayın hareketlerini, 
uzayın derinliklerini, denizlerin 
durumunu, bulutların akışını 
ve yağmur sularını taşımalarını, 
yerden nebatın bitirilmesini 
konu edinmektedir. Bütün 
bunlar da birer bilim dalıdırlar 
ve bu bilimin incelikleri eğitim 
kurumlarında verilmektedir.

Çocukları okula 
göndermemek, gerçekleri 
görmemek için kafaları kuma 
sokup bu Kâinat ayetlerinin 
öğrenilmesine engel olmak, 
yüce Allah’ın yarattığı muazzam 
Kâinatın ayetlerini inkâr 
etmektir.

Çocukların okula 
gönderilmesine engel olanların 
durumu, Mekke müşriklerinin 
Kur’an’ın anlaşılmasına engel 
olmalarının değişik bir şeklidir. 
Mekke müşrikleri, Kur’an’daki 
ayetlerin anlaşılmasına 
engel oluyorlardı, günümüz 
geleneksel sapıklar, geleneksel 
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atalarını ilah edinmiş müşrikler 
de yüce Allah’ın, Kâinat 
ayetlerinin anlaşılmasına engel 
olmaktadırlar.

Geleceğin bilim insanlarının, 
doktorların, mimarların, her 
türlü teknik ve teknoloji 
mühendislerinin, kâinat 
ayetlerinin hikmetini kavrayacak 
ilim ehlinin yetişmesi için 
çocukların, okula mutlaka 
gönderilmeleri gerekir. Çünkü 
çocuklar okulda, diğer ilimlerle 
beraber Kâinat ayetlerini de 
öğreneceklerdir.

Çocukları okula gönder-
memek her şeyi, inançsızların 
kontrolünde ve tasarrufunda 
bırakmaktır ki bu durumda, 
Müslüman olduklarını iddia 
edenler, işleri düştüğünde, hasta 
olduklarında o inançsız ateist, 
demokrat dedikleri kişilerin 
önünde süklüm büklüm durarak 
onlardan medet umacaklar.

Çocukların okula gönde-
rilmesine karşı çıkanlar, şayet 
İslâm düşmanlarının ajanları 
değillerse ya gerçekten ahmak ya 
da gerçekten İslâm’dan bihaber 
kara cahillerdir. Çünkü başka 
türlü aklı başında ve iman eden 
bir Müslüman, bu kadar ahmakça 
bir iddiada bulunmaz. Bunların 
amacı tağutu inkâr değil, şayet 

öyle olsaydı, tağutla kol kola 
demokratik küfür şölenlerine 
katılmazlardır. Bunlar, kişiliksiz, 
yalancı ikiyüzlü ahmaklardır.

Çocukların okullara gönde-
rilmesine karşı çıkanlar, 
başörtüleri, kâ ir kadınlar 
yanında çıkarılmayacak olan 
kadınlarını, demokrat ateist 
kadın doktorlara muayene 
ettirecekler, onlar da, gerektiği 
zaman bu sloganik Tevhidi 
savunucularının kadınların en 
mahrem yerlerini bile muayene 
edecektir.

Müslüman anne babalar, 
okula çocuklarını gönderirlerken 
dikkat edecekleri husus, 
çocukların, tağutun yemin 
merasimlerine katılmalarını 
önlemek, çocuklarının bu konuda 
duyarlı olmasını sağlamaktır. 
Bunun dışında müfredatta küfür 
ve şirk konusu işlendiğinde 
bu konuda çocuklara Hakkı 
anlatmak, doğrunun ne 
olduğunu öğretmektir. Çocuklar 
zaten sokakta, basında çarşıda 
da birçok küfür ve şirk olan 
hususları duyup görüyorlar.

Bir okul yönetimi zorla 
çocukları yemin törenlerine 
sokması durumunda bu 
çocukları sorumluluk altına 
sokmaz, çünkü çocuktan 
kalem kaldırılmıştır. Çocuğun 
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orada zorla tutulması, anne 
babalarını değil, okul yönetimini 
sorumluluk altına sokar.

Çocukların okulda öğren-
diklerinden anne babayı sorumlu 
tutmak, Yahovacıların mantığıdır. 
Onlar, Hz. Adem (as)’ın işlediği 
suçun günahını biz evlatlarının 
çektiğini iddia ediyorlar. Anne 
baba çocuklarına gereken bilgiyi 
ve duyarlılığı kazandırdıktan 
sonra çocukların okulda yanlış 
bilgi almalarının sorumluluğunu 
anne babalara yükleyenler, Hz. 
Nuh (as)’ı, oğlunun işlediği 
günahtan sorumlu tutmaktır 
ki, yüce Allah (cc), Hz. Nuh 
(as)’ı, oğlunu müşriklerin içine 
gönderdi de küfre girdi diye 
sorumlu tutmamıştır.

Çocukların okul durumu, 
tıpkı bir markete gönderilmeleri 
gibidir, markete gönderilen çocuk, 
anne babasının söylediği helal 
şeyleri alacaktır, tezgâhlardaki 
haram şeylere gözü ilişmesi, 
onun haram işlediği anlamına 
gelmez. Okula giden çocuklar da 
anne babalarının duyarlılığı ile 
kendilerine lazım olan bilgileri 
alacaklar, diğerlerini duymakla 
kalacaklar ki, onları duymaları 
şirk ve küfür değildir.

Şirk ve küfür olan sözleri 
kabul edip söylemek şirktir 
ki, çocuklar zaten bir bilgiyi 

kabullenip savunacak durumda 
ve sorumlulukta değillerdir. 
Onlar, duydukları şeyleri anne 
babaları ile konuşarak doğru ya 
da yanlış olduğunu öğrenebilirler.

Küfür ve şirk sözlerini duymak, 
küfür ve şirk değildir, öyle 
olsaydı, hemen herkes hayatında 
binlerce küfür ve şirk sözlerini 
duymaktadır ki bunların 
müşrik ve kâ ir olmaları gerekir. 
Risalet tarihinde de rasullerin 
çocukları da dahil tüm çocuklar, 
arkadaşlarından, yetiştikleri 
çevreden birçok küfür ve şirk 
sözü ve hareketi görmüşler, 
ancak onlar hakkında ne ayet 
gelmiş ne de Rasulullah (as) bu 
konuda bir şey söylemiştir.

Çocuklardan kalem 
kaldırılmıştır, ancak Rab’lerine 
gerçekten iman etmiş nesillerin 
ve geleceğin Tevhid erlerinin 
yetiştirilmesi için anne babalar, 
çocuklarına Hakkı anlatıp onları 
duyarlı hale getirmeli ve bunda 
sürekli ve duyarlı olmaları ile 
görevlerini yapmış olacaklardır.

 Daha önce ve günümüzde 
birçok Müslüman, çocuklarını 
tağutun okullarına göndermiş, 
çocukları üzerinde hassasiyetle 
durarak onların öğrendikleri 
yanlışların doğrusunu onlara 
anlatmış, mezun olan çocuklar, 
hamdolsun birer Tevhid eri 
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olarak yerlerini almışlardır.

Müslümanlar ve imani konuda 
yeni yeni bir şeyler öğrenmek 
isteyen kimseler, kendileri 
boğazlarına kadar şirk ve küfür 
içerisinde bulunan, tağutla 
omuz omuza demokratik küfür 
şölenlerine katılan, tağutun 
verdiği izin ile şirk ve küfür 
yuvalarında yuvalanıp sırtları 
pek bir halde Tevhidi slogandan 
öte savunmayan ikiyüzlü 

münafıkları dinlememeli, 
çocukları üzerinde duyarlı ve 
hassasiyetle durarak onları 
yetiştirmeye çalışmalıdırlar.

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

Ey İnsanlar!

Hiçbir varlık ALLAH’tan üstün,
Hiçbir değer ALLAH rızasından değerli,

Hiçbir iş ALLAH’a ibadetten önemli,
Hiçbir mülkiyet cennetten kıymetli,

Hiçbir eğlence cennet yaşamından zevkli
OLAMAZ!...

Akıllı kimse bunların bilince hayatını düzenleyen,
Akılsız olan ise, arzularını ilah edinip 

onun istelerini yapar!..
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İslâm, insana değer verir ve 
insanın en güzel şekilde olmasını 
ister. Bu nedenle yüce Allah 
(cc), kendisini inkâr edenlerin 
bile rahmet, gereği rızıklarını 
vermekte, onların, dünya ve 
ahirette sıkıntıya düşmemeleri 
için ayetlerini göndererek onları 
acıklı azaba karşı uyarmaktadır.

Yüce Allah (cc), kullarına “Ey 
insanlar” diye en güzel şekilde 
hitap etmiş, onlarla alay etmemiş, 
azgınlığı yol edineler dışında, 
kimseyi hakir görmemiştir. Bu 
nedenle yüce Allah’ın kullarının 
da birbirleriyle alay etmemeleri, 
birbirlerini hakir görmemeleri 
gerekir ki yüce Allah iman 
edenlere hitapla Müslüman 
olmayanlarla en güzel bir şekilde 
tartışmalarını istemiştir.

“Hikmetle ve güzel öğütle 
Rabb’inin yoluna çağır ve onlarla 
en güzel biçimde mücadele et, 
şüphesiz Rabb’in, işte yolundan 
sapanları en iyi bilen O’dur ve 
O, hidayette olanları da en iyi 
bilendir.” (Nahl, 125)

Müslümanlar, Allah yoluna 
davet ederken en güzel şekilde 

hareket edilmeli, insanların 
eksikliklerini yüzlerine vurup 
onları küçük düşürmemelidirler 
ki, vahye uygun olan budur.

Alay etmek, en güzel biçimde 
yaratılan, onur ve şahsiyet 
sahibi insanlarda bulunmaması 
gereken, kişide böbürlenme ve 
kendini beğenme duygusunu 
tezahür ettiren, kişiyi, başkalarını 
eksik, hor ve hakir görmeye sevk 
eden, onu, insani vası larından 
soyutlayan düşük ve seviyesiz 
bir söylem ve tavırdır.

Alay etmek, bir acziyet ve 
olgunlaşmamış bir kişilik 
sorunudur; acziyet içerisinde 
bulunan, onurlu bir kişiliğe sahip 
olmayan kimseler, başkaları 
ile alay ederek kendilerini öne 
çıkarmaya ve gündemde tutmaya 
çalışırlar.

İnsanların, yaratılışta 
sahip oldukları eksiklik ve 
kusurları ile alay etmek, yüce 
Allah’ın yaratışını beğenmemek 
olduğundan küfürdür. İnsanlarda, 
sonradan iradeleri dışında 
oluşan eksikliklerle alay etmek, 
onların onur ve haysiyetleri ile 
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oynamaktır ki bu, gayri insani 
bir tavır ve oldukça onursuz bir 
davranıştır.

İnsanların yaptıkları yanlış 
işlerle ya da yanlış görülen 
durumları ile alay etmek, kendini 
ön plana çıkarma, acziyetini 
gizleme çabasıdır. Oysa sağlıklı 
bir ruh yapısına, onurlu bir 
kişiliğe sahip olan kimseler, 
insanların hataları ile alay etmez, 
onlara doğruları en güzel şekilde 
gösterir, onları doğru olana 
yöneltmeye çalışırlar.

Alay edenler, sağlıksız, bozuk 
bir ruh yapısına sahip kimseler 
olduklarından, sağlıksız 
ruhlarını tatmin etmek için başka 
insanlarla ve hayvanlar ile alay 
ederek tatmin olmaya çalışırlar. 
Onlar, başkalarının üzüldüklerini, 
rencide olduklarını önemsemez, 
onların da bir duygu taşıdıklarını, 
bir şahsiyet sahibi olduklarını 
düşünmezler, tek düşünceleri, 
kendilerini eğlendirip tatmin 
olmak, karşılarındakini küçük 
düşürmektir.

Başkalarının duygu ve 
onuruyla oynamaya, onları 
küçümsemeye, onlarda ayıp ve 
kusur aramaya neden olan alay 
etmek duygusu, kendilerini 
beğenip başkaları üzerinde 
böbürlenen kâ ir, müşrik, 

münafık ve fasıkların düşük bir 
sıfatı olduğundan Müslümanlar, 
bu vasfı üzerlerinde 
bulundurmazlar.

Müslümanlar, İnsanlarla 
Alay Etmezler

Rab’lerine iman etmiş 
Müslümanlar, hiçbir şekilde 
başkaları ile alay etmez, bu 
kötü ve küçük düşürücü vasfı 
üzerlerinde bulundurmaz, hata 
ile böyle bir duruma düşmeleri 
halinde ise derhal tevbe ederler.

Müslümanlar, başkalarında 
gördükleri kimi davranış ve sözel 
bozukluk ve eksikliklerle alay 
etmez, kişileri en güzel şekilde 
uyararak onların giderilmesi 
için çalışır, doğru olanı ortaya 
koyarlar. Müslümanlar, kişilerin 
iziksel ve ruhsal eksiklikleri ile 

ise, bu eksikliklerin yaratılışta 
ya da sonradan kimi hastalıklar 
nedeniyle olduğunu bilirler, ima 
yolu ile de olsa hiçbir şekilde 
alay etmezler.

Başkalarında ayıp ve kusur 
arayıp onlarla alay etmek, gayri 
insani bir duygu olduğu gibi 
aynı zamanda gayri İslâmi’dir 
de. Bu nedenle yüce Allah (cc), 
Müslümanların başkaları ile 
alay etmelerini yasaklamış, alay 
etmenin insanı imandan çıkarıp 
fıska düşüreceğini bildirmiştir.
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“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)

Müslümanlar, insanlarda 
gerek yaratılışta oluşan 
kusurlar, gerek sonradan 
istem dışı eksiklikler ya da 
kişilerde görülen yanlış ifade 
ve davranışlarla alay etmezler. 
Onlar, rahmet elçileri olmaları 
nedeniyle insanlarda gördükleri 
her türlü yanlışı en güzel şekilde 
gidermeye, en güzeli göstermeye 
çalışırlar ki, vahyin gönderiliş 
amacı da bundan başka bir şey 
değildir.

Tüm Risalet önderleri ve 
onların izlerini takip eden 
Tevhid erleri, hayatları boyunca 
doğruları ortaya koyarak 
insanları yanlış söz ve iillerinden 
döndürmeye çalışmışlardır. 
Onlar, bu uğurda yanlışlarını 
düzelttikleri insanlardan 
tepkiler görmelerine, hakarete 
uğramalarına ve eziyet görüp 
işkenceye maruz kalmalarına 
rağmen insanların yanlışları ile 
alay etmemişlerdir.

Rasulullah (as) de, başkalarını 
küçümseyip alay etmenin kişiye 
günah olarak yeteceğini ifade 
etmiştir. “Kişiye, Müslüman 
kardeşlerini küçümsemesi, 
günah olarak yeter”

Müslümanlar, sözleriyle 
kimse ile alay etmeyecekleri 
gibi ima ve tavırlarıyla da alay 
sayılabilecek davranışlardan 
kaçınmalıdırlar. Bir gün Hz. 
Aişe (r.anha), konuştuğu bir 
kadını Rasulullah (as)’a tarif 
ediyordu ve eliyle boyunu 
işaret edip “Boyu şu kadardı” 
dediğinde Rasulullah (as) ona: 

“Böyle yapma, bu onunla alay 
etmektir” buyurdu.

Yüce Allah (cc), Mü’minlerin 
yeryüzünde mülayim olduklarını, 
kendilerine laf atan cahillerle 
bile alay etmediklerini ve üstelik 
güzel bir selamla onlardan 
ayrıldıklarını bildiriyor.

“Rahman’ın kulları o 
kimselerdir ki, yeryüzünde 
mülayim yürürler, cahiller 
kendilerine hitap ettikleri zaman 

‘Selâm’ derler.” (Furkan, 63)
Müslümanlar, insanlarla 

alay etmezler, eksik gördükleri 
şeyleri en güzel bir şekilde 
gidermeye, Hakkı tebliğ eder, 
insanları içerisinde bulundukları 
durumdan kurtarmaya çalışırlar. 
Bu, Müslüman olmanın, yüce 
Allah’a teslim olmanın gereğidir.
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“Affı tut, iyiliği emret, 
cahillerden yüzçevir.” (A’raf, 199)

Müslümanlar, değil insanlarla 
alay etmek onlar, kendilerine 
yakışan bir tavırla hareket 
ederler ve kendileri ile alay 
edenlerle bile alay etmezler, 
çünkü alay etmek Müslümanların 
değil, kâ ir, müşrik, münafık ve 
fasıkların vasfıdır.

Alay Etmek, Müşriklerin, 
Kâ irlerin Vasfıdır

İnsanlarla ya da diğer 
canlılarla alay etmek kâ ir, 
müşrik, münafık ve fasıkların 
bozuk ve onursuz bir vasfıdır. 
Onlar, kendilerini diğer 
insanlardan üstün gördükleri, 
insanları aşağıladıkları için 
onları küçümserler ve onlarla 
alay ederler.

“Sadakalar konusunda 
Mü’minlerden gönüllü verenleri 
ve onlar, güçlerinin yettiğinden 
başka bulamayan kimselerdi; işte 
onlarla alay ediyorlardı. Allah 
da onları küçük düşürmüştür ve 
onlar için acıklı bir azap vardır.” 
(Tevbe, 79)

Varlıkları ya da kimileri 
bilgileri ile şımaran kâ ir, müşrik 
ve münafıklar, kendilerinden 
varlık ve bilgi olarak eksik 
olanları küçümsemişler, onlarla 
alay edip eğlenmişlerdir.

“Kâ irler için dünya hayatı 
süslüdür; onlar, iman edenlerden 
bazılarıyla alay ederler, oysa 
takva sahipleri, kıyamet günü 
onların üstündedirler. Allah, 
dilediği kimseye hesapsız rızık 
verir.” (Bakara, 212)

Kaş göz kırparak insanları 
hakir görüp çekiştirerek 
insanlarla alay edenler, elbette 
ki Müslüman olamazlar. Çünkü 
Müslümanlar, hiçbir şekilde 
insanlarla alay etmezler, onları 
küçümsemezler. Böyle bir 
tavır, gereğince ya da hiç iman 
etmeyenlere mahsus bir tavırdır.

“Her çekiştirip alay edenin vay 
haline! 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, 1-9)

Mallarıyla böbürlenenler, mali 
yönden kendilerinden zayıf olan 
kimselerin arkasında konuşur, 
onları ha ife alarak alay ederler. 
Böyle yapanlar, Müslüman 
olduklarını iddia etseler bile, 
insanları arkadan çekiştirmeleri 
ve böbürlenip kibirlenmeleri 
nedeniyle ateştedirler.
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“Arkadan çekiştiren, söz 
taşıyan,” (Kalem, 11)

Bazı kimseler, kendilerine 
rızık veren Rab’lerinin indirdiği 
Kur’ani esaslara iman edip 
o rızıkları, Allah’ın kullarına 
infak edecek yerde o rızıklarla 
azgınlaşmışlar, kibirlenip 
böbürlenerek Allah’ın kullarıyla 
eğlenerek alay etmişlerdir. Kendi 
yaratılışlarını unutarak azmışlar, 
bu azgınlıklarını, böbürlenip 
kibirlenmelerini de şeytan 
onlara süslü göstermiştir.

“Şimdi sor onlara, onlar mı 
yaratılışça daha kuvvetli yoksa 
bizim yarattıklarımız mı? 
Şüphesiz Biz, yapışkan çamurdan 
onları yarattık. Bilakis sen 
şaşırdın ve onlar alay ediyorlar.” 
(Saffat, 12)

Tevhid şirk mücadele tarihi 
boyunca küfür ve şirk ehli, 
kendilerine Hakkı getiren 
rasulleri önce alaya alıp onları 
toplumun gözünde küçük 
düşürmeye çalışmışlar, daha 
sonra hakarete başlamışlar, 
bununla da yetinmeyince ve 
Tevhidi daveti durduramayınca 
saldırmaya başlamışlar, rasullere 
ve Tevhid erlerine baskı ve zulüm 
yapmışlardır.

“O, gemiyi yapıyordu ve 
yoruluyordu, kavminin ileri 
gelenleri onun yanından geçip 

gittikçe onu alaya alıyorlardı. 
Dedi ki: ‘Şayet bizimle alay 
ederseniz, artık gerçekten biz de 
alay ederiz, sizin alay ettiğiniz 
gibi.” (Hud, 38)

Küfür ve şirk önderleri, 
azgınlıklarında sınır tanımamış, 
kendilerine gelen rasulleri 
inkâr ederek onlarla da 
alay etmişlerdir. Küfür ve 
şirk önderlerinin, rasullerle 
alay etmeleri daha sonraki 
dönemlerde de devam etmiş, 
gelen tüm elçilerle alay edilmiş, 
onları toplumun gözünde 
düşürmeye çalışmışlardır ki 
bunlardan biri de Fir’avn’dır.

İstihza; (alay etmek) müşrik 
ve kâ ir istibdat rejimlerinin 
davete ilk karşı çıkış metodudur. 
Fir’avn da ilk önce bu yola 
başvurmuş, Hz. Musa (as)’ı 
küçük düşürmeye, böylece 
ona tabi olanlara engel olmaya 
çalışmıştır.

“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)

Mal ve servetleriyle 
böbürlenip insanları hakir gören 
zalim inkârcılar, bununla da 
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yetinmeyip elçilere iftira ederek 
alaylarını sürdürürler.

“(Fir’avn) dedi ki: ‘Doğrusu size 
gönderilen Rasulü’nüz gerçekten 
mecnundur.” (Şuara, 27)

“Fir’avn kavminden ileri 
gelenler dedi ki: ‘Şüphesiz bu, 
bilgili bir sihirbazdır,” (A’raf, 109)

Alay etmek, acziyetin bir 
göstergesidir; ikre karşı 
ikirle cevap veremeyen cahil 

inkârcılar, karşılarındakini alaya 
alarak kendilerince bir çıkış 
yolu bulmaya çalışmaktadırlar. 
Bu, daha sonraki dönemlerde 
de devam etmiş, günümüze 
kadar gelmiş, kıyamete kadar 
da devam edecektir. Bu elbette 
ki Sünnetullahtır, her Hak batıl 
mücadelesinde tekrarlanacaktır.

“Andolsun senden önce de 
rasullerle alay edildi, fakat 
onlardan alay eden kimseleri, 
kendisiyle alay etmekte oldukları 
şey kuşatıverdi.” (En’am, 10)

Hak batıl mücadelesinde 
küfür ve şirk önderleri, 
ellerinde başka bir malzemeleri 
bulunmadığı için alaya almakla 
rasulleri susturacaklarını 
ve daveti durduracaklarını 
zannediyorlar, bu nedenle de 
durmadan onları tedirgin edecek 
sözler söylüyorlardı.

“Şüphesiz yurdunda seni 
tedirgin ediyorlardı, oradan 

çıkarmak için; o zaman çok 
az dışında senin ardından 
kalamazlardır. Rasullerimizden 
senden önce gönderdiğimiz 
kimselerin zaten sünnetidir; 
Bizim sünnetimizde bir değişiklik 
bulamazsın.” (İsra, 76-77)

Sünnetullahtaki değişmezlik 
ilkesi bugün de geçerli ve 
günümüzde de Tevhid erleriyle 
alay edilmekte, böylece 
onları toplumun gözünde 
düşürerek söyledikleri Tevhidi 
esasları dinlememelerini 
sağlamaya çalışmakta, bu 
yolla daveti durduracaklarını 
zannetmektedirler. Ancak na ile! 
Bu Tevhidi mücadele, biiznillah 
Kıyamete dek sürecektir.

Tarihi süreçte davet nasıl 
ki durmamışsa, biiznillah yine 
durmayacak, önceki davetçiler 
gibi günümüz davetçileri de son 
nefeslerine kadar bu Tevhidi 
mücadelelerini sürdüreceklerdir. 
Bu, Sünnetullahtır ve 
Sünnetullahta hiçbir değişiklik 
yoktur.

İnsanların inançlarıyla 
iziksel kusurları ile ve maddi 

durumlarıyla alay edenler, 
elbette bir gün bu yaptıklarını 
anlayacaklar, ancak o gün 
iş işte çoktan geçmiş olacak, 
pişmanlıklar fayda vermeyecek 
ve hak ettikleri acıklı azaba 
sürüleceklerdir.
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“Şüphesiz kullarımdan bir grup 
vardı, diyorlardı ki: ‘Rabb’imiz, 
iman ettik, bizi bağışla ve bize 
merhamet et; Sen, merhamet 
edenlerin en hayırlısısın. İşte siz 
onları alaya aldınız, hatta size 
benim zikrimi unutturdu ve siz 
onlara gülüyordunuz.” (Mü’minun, 
108-110)

O gün gerçekler apaçık 
görülecek, dövünmeler, 
sızlanmalar, itira lar insanlarla 
alay edenlere hiçbir fayda 
sağlamayacaktır.

“Sonra nefsin: ‘Allah yanında 
kusur edişimden dolayı yazık bana, 
gerçekten ben alay edenlerden 
idim’ demesin.” (Zümer, 56)

O gün sa lar netleşmiş, herkes 
yaptığının karşılığını almış, hak 
ettiği mükâfat ya da cezasını 
almıştır.

“Dediler ki: ‘Bize ne oldu da, 
kötülerden saymış olduğumuz 
adamları görmüyoruz, onları 
alaya alırdık, yoksa gözler mi 
onlardan kaydı! şüphesiz bu, 
kesin bir gerçektir, ateş halkının 
çekişmesidir.” (Sad, 62-64)

Dünya hayatında Rab’lerine 
iman etmek, iman ettikten 
sonra Tevhidi esasları insanlara 
ulaştırmak yerine iman 
edenlerle alay eden ya da iman 
ettikten sonra Tevhidi esasları 
anlatmak yerine bunu kendileri 
için bir üstünlük görüp insanları 

küçümseyip onlarla alay edenler, 
işte o gün gerçekleri tüm açıklığı 
ile göreceklerdir.

Müslümanların yapmaları 
gereken, insanları küçümseyip 
onların, hata ve kusurlarını dile 
dolayıp kâ ir ve müşriklerin 
vasfını kuşanarak onlarla alay 
etmek değil, Tevhidi esasları en 
güzel biçimde ortaya koyarak 
insanları bunlara davet etmektir.

Risalet tarihinde hiçbir Rasul 
ve onların izini takip eden Tevhid 
eri, insanların hata ve kusurlarını 
dile dolayıp onlarla alay etmemiş, 
onları, Rab’lerini Bir’lemeye 
davet etmişlerdir. Günümüzde 
Tevhidi esasların sorumluluğunu 
üstlenmiş Müslümanlar da 
Risalet önderleri ve Tevhid erleri 
gibi hareket edip Tevhidi esasları 
insanlara ulaştırmaya çalışmalı, 
insanların hata ve kusurlarını 
dillerine dolayıp onlarla alay 
etmemelidirler. Onlara yakışan 
da budur, bu olmalıdır. Aksi 
halde diğer insanlardan hiçbir 
farkları kalmayacaktır.

Müslümanlar, sizler, 
Tevhidi yaşayıp anlatın, kâ ir, 
müşrik, münafık ve fasıkların 
özelliklerinden olan alay 
etmekten kaçının, aksi halde 
sapmış fıska düşüp eski küfür 
halinize dönersiniz!
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Düşmanlık ve kini atın bir yana,
İnsanın düşmanı olan şeytana
Uysanız, sürükler sizi isyana.

Uymayın şeytana sizi saptırır
Eninde sonunda puta taptırır
Dikkatli olunuz küfre batırır

Kıyamet gününde nâr’a yatırır.

O şeytan günahı süslü gösterir
Zerre kadar iman varsa giderir

Dünya hayatında Hak’tan çevirir
Mahşer günü şeytan sizden beridir.

Kur’an haber verir bütün bunları
Gösterir insana fayda zararı

Haram etti içki ile kumarı
Şeytan tüm bunlardan sağlar çıkarı.

Kumarın sonunda vardır düşmanlık
İçkinin içinde kötü bir pislik 

Bunları yapanda kalmaz insanlık
Haramdan sakınan duymaz pişmanlık.

İnsan ne gariptir bir an düşünmez
Çalışır çabalar Hakk’a yönelmez

Şeytana aldanır şeytan görünmez
Lekeler insanı, leke silinmez.

Çırpındıkça dünya bataklığında 
Günah işler durur hep sağlığında

Oyalanır durur şeytan ağında 
Kur’an’a yönelmez gençlik çağında

İnanan Müslüman kanmaz şeytana 
Şeytanın sözüyle girmez yalana 

Sıkıntı anında döner Kur’an’a 
Şükreder Rabb’ine düşmez isyana 

                                     MART- 1995

Şiir
Şeytan Saptırı
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Giriş
İnsanların hayatları üzerinde 

baskı ve zulüm ile hüküm 
süren ve adeta toplumların 
kaderi gibi algılanan siyasal 
yapılar, insanların zihinlerinde 
kronikleşmiş kültürel 
alışkanlıklar ve geleneksel 
bozuk inançlar, yepyeni bir 
mesaj getiren öncü kişilerin 
ortaya çıkması neticesinde kısa 
bir zaman diliminde yerlebir 
olmuşlardır.

Toplumsal değişimler, 
çok büyük fedakârlık örneği 
gösteren öncü insanların ortaya 
çıkması ile mümkün olabilmiştir. 
Tarihsel süreçte birçok örneği 
görülen bu öncü kişiler, kimi 
zaman bir dönemi sona erdirip 
yeni bir dönemin başlamasına 
da neden olmuşlardır.

İnsanların hayatı üzerinde 
hüküm süren siyasal bir yapının 
ya da toplumların düşünce 
dünyalarını kuşatan geleneksel 
alışkanlıkların ve kronikleşmiş 
kültürel inançların değişmesi 
hiç de kolay değildir. Toplumsal 
bir değişim, ancak yepyeni 
bir mesajın, yeni bir anlayışın, 

farklı bir düşüncenin, büyük 
fedakârlıklarla ortaya konulması 
sonucunda mümkün olabilir.

İnsanların ve toplumların 
değişmesi, ancak çok farklı 
bir düşüncenin ve mesajın 
net ve açık bir şekilde ortaya 
konulması ile sağlanabilir. Net 
ve açık olmayan bir düşünce ve 
mesaj, insanların hayatında bir 
değişikliğe neden olmadığı gibi 
toplumu da değiştiremez. Net ve 
açık olmayan düşünceler, ancak 
insanların bilgi dağarcıklarında 
ek bir bilgi olarak yerini alır.

Risalet tarihinde Risalet 
önderleri ve onların izinden 
giden Tevhid erleri, içerisinde 
yaşadıkları toplumlarda Tevhidi 
esasları, net ve çok açık bir 
şekilde ortaya koydular, neye 
davet ettiklerini ve getirdikleri 
mesajın insanlardan ne 
istediğini açıkça söylediler. 
Davete muhatap olanlar, neye 
çağırıldıklarını, bu çağrıya icabet 
etmeleri halinde neleri kabul 
ettiklerini ve bunun sonucunda 
neyi terk edeceklerini çok iyi 
biliyorlardı.
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Risalet önderleri ve Tevhid 
erleri, Tevhidi esasları öyle net ve 
açık bir şekilde ortaya koydular, 
insanlara öyle anlattılar ki onlar, 
kendilerine anlatılanları adeta 
gözleri ile görmüş, elleriyle 
dokunmuş gibi çok net bir 
şekilde anladılar ve tavırlarını 
ona göre belirlediler.

Davetin ortaya konuluşundaki 
netlik kadar insanların konuyu 
algılayışları da çok net idi. Bu öyle 
bir algılayıştı ki, karanlıkta ortaya 
çıkan bir yıldızın görülmesi 
gibiydi. Böylece insanlar, bu çağrı 
ile kendilerinden ne istendiğini, 
neleri kabul edip nelerden 
vazgeçeceklerini çok net ve açık 
bir şekilde anladılar ve bunun 
sonucunda tavırlarını ona göre 
belirlediler.

Risalet önderleri ve 
Tevhid erleri, egemen siyasi 
yapıların ve geleneksel din 
anlayışına sahip insanların 
tüm baskı ve saldırılarına karşı 
taviz vermeden davetlerini 
sürdürmüşlerdir. Onlar, 
davetlerini insanlara duyurma 
ve bunu sürekli bir şekilde 
sürdürme ısrarları uğruna birçok 
baskı ve zulümle karşılaşmışlar, 
birçoğu bu uğurda canlarını feda 
etmişlerdir.

Davette netlik ve açıklık 
esastır; net ve açık olmayan 
çağrılar, hem insanlar üzerinde 
etkili olmaz, hem de toplumsal 

ve siyasal değişimlere neden 
olmaz. Tevhidi esaslara çağrı, 
toplumu ve siyasal sistemi 
sarsmalı, düşünce yapılarını alt 
üst etmelidir. Ancak bu durumda 
toplumsal ve siyasal değişim 
mümkün olabilir.

Davetçi Müslümanlar, daha 
önceki surelerde belirtildiği 
üzere, kendi toplumlarına 
daveti ulaştırırlarken, toplumda 
adeta tozu dumana katmışlar, 
insanların geleneksel din 
anlayışlarını, kronikleşmiş 
kültürel kalıntılarını, zulüm 
üzerine oluşturdukları siyasal 
yapılarını allak bullak etmişlerdir. 
İşte bu konudaki örneklikler.

“Andolsun nefes nefese ileri 
atılanlara, böylece kıvılcım 
çıkararak (karanlığı) delenlere, 
bambaşka bir aydınlığı getirenlere, 
nihayet onunla harekete geçip 
(batılı) bastıranlara, böylece 
onu topluca ortaya koyanlara.” 
(Adiyat, 1-5)

“Andolsun saf saf olanlara, 
çağırdıkça çağıranlara, zikri 
okuyanlara muhakkak ki ilâhınız 
birdir.” (Saffat, 1-4)

“Andolsun birbiri ardınca 
gönderilenlere, derken esip 
savuranlara ve yaydıkça 
yayanlara, böylece ayırdıkça 
ayıranlara, nihayet zikir 
bırakanlara.” (Mürselat, 1-5)

Davetçilerin, toplumları içine 
girişleri, karanlığı yarıp ortaya 
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çıkan parlak bir yıldız gibi etrafı 
aydınlatıcı bir şekildedir. Bu 
nedenle Tarık suresi, Kur’an’ın 
indirilişini Tarık yıldızına 
benzeterek vermektedir.

Surenin Açıklaması
1-3- Andolsun göğe ve Tarık’a; 

Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren 
nedir! Delen yıldızdır.

Sure, yeminle başlamaktadır; 
yeminle başlayan surelerin, 
devam eden ayetlerinde önemli 
konulara vurgu yapıldığına 
daha önceki benzer surelerde 
değinilmişti. Burada da 
önemli bazı konulara dikkatler 
çekilmektedir. Bunlar, insanın 
başıboş bırakılmadığı, yaratılışı 
gibi hususlardır. Surede, 
bunlar üzerinde düşünülmesi 
öğütlenmekte, en önemlisi de 
dikkatler Kur’an’a çekilmektedir.

Kur’an’da, muazzam bir 
anlatım ve konuları birbirine 
bağlama güzelliği vardır. Bu 
surede de aynı güzellikler ortaya 
konulmaktadır. Gök ve yıldız 
ilişkisi, bu Kur’ani güzelliğin 
ve konu bütünlüğünün 
göstergesidir.

“Andolsun göğe ve Tarık’a;” 
gök ve yıldız ilişkisi birbirini 
bütünlemektedir. Gök, vahyin 
indirilişini, Tarık, indirilen vahyi 
anlatmaktadır. Surenin 11-13. 
ayetler arasında “Andolsun 
dönüşe sahip göğe ve çatlayan 
yere, Muhakkak ki o, ayırdedici 

bir sözdür.” ifadeleri, gökten 
vahyin indirilişini anlatmakta ve 
yeryüzünü de vahyin uygulandığı 
alan olarak vererek konu 
bütünlüğü sağlanmaktadır.

Gök ve yıldız ilişkisi, Necm 
suresinde “Andolsun indiği 
zaman yıldıza” ifadesi ile 
verilmişti. Vahyin indirilişi ifade 
edilirken, “indirdik” ifadesi 
kullanılır; yüce makamdan 
yeryüzündekilere gönderilen 
ilahi mesaj, gök ile yer arasında 
bir iletişim sağlamaktadır.

“Açık kanıtlarla ve Kitaplarla 
(gönderdik); sana da o Zikri 
indirdik ki, kendilerine 
indirilen şeyi insanlara 
açıklayasın, umulur ki 
düşünürler.” (Nahl, 44)

Tarık, Karanlığı Yaran, 
Şiddetle Çarpan

Surenin hemen girişinde Tarık 
yıldızına yemin edilmektedir; 
Tarık’ın bir anlamı, parlaklığı 
ile karanlığı delen bir yıldızdır. 
Cehalet karanlıkları içerisinde 
kalan insanlığa indirilen vahiy de 
Tarık yıldızı misali karanlıkları 
aydınlatmakta, insanları cehalet 
karanlıklarından çıkarmak için 
onlara yol göstermektedir.

“Alametler ve yıldızla onlar yol 
bulurlar.” (Nahl, 16)
İnsanlara yol gösteren 

işaretler; kâinatta insanlara 
yol gösteren değişik yıldızlar ve 
yıldız kümeleri bulunmaktadır. 
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Yüce Allah (cc), bu işaretleri 
örnek vererek cehalet 
karanlıkları içerisinde kalmış 
insanlığa da Kur’an’ın yol 
gösterdiğini bildirmektedir.

“Elif lâm ra. İnsanları 
karanlıklardan aydınlığa çıkarıp 
üstün ve hamde layık olanın 
yoluna, Rab’lerinin izniyle iletmen 
için sana indirdiğimiz Kitab’tır.” 
(İbrahim, 1)

Tarık’ın ne olduğunu sana 
bildiren nedir! Delen yıldızdır. 
Necm-i Sakıb, kuvvetli bir ışık 
hüzmesine sahip oluşundan 
dolayı bu ismi alıyor. Necm-i 
Sakıb, delik manasına “sakb” 
kökünden “delen yıldız” 
demektir. Tarık’ın başka 
anlamları da vardır.

Tarık, vuran, çarpan 
anlamındadır ki bu, Hakkı ifade 
etmektedir. Hak gelince batılı 
mahveder, ortadan kaldırır, yok 
eder..

“Bilakis Biz, Hakkı batılın 
üzerine koyarız, batılı mahveder, 
işte o zaman o yok olur; 
vası landırmalarınızdan dolayı 
size yazıklar olsun!” (Enbiya, 18)

“De ki: ‘Hak geldi, bâtıl yok 
oldu; şüphesiz batıl yok olmağa 
mahkûmdur.” (İsra, 81)

Hak gelince batıl yok olur, 
ikisinin ortak bir noktası, beraber 
bulunmaları mümkün değildir. 
Çünkü ilahi hükümler karşısında 
batıl bir hiçtir ve hiç olan bir şeyin 

Hakkın karşısında tutunması 
elbette mümkün değildir. Hak 
olan ilahi hükümlerin olduğu bir 
yerde beşeri hükümlerden söz 
edilemez, o hükümlere uyulamaz.

Bir kimse, aynı anda nasıl 
hem Müslüman, hem müşrik, 
kâ ir olamıyorsa, aynı şekilde 
bir kimse, hem ilahi hükümlere, 
hem de beşeri hükümlere göre 
hareket edemez.

Elmalı’nın tefsirinde şöyle 
bir tanım yer almaktadır. “Tarık, 
aslında “tark” kökünden 
ism-i fâildir. Tark, bir ses 
işitilecek şekilde şiddetle 
vurmak, çarpmaktır. Bu asıl 
mânâsından genişletilerek 
bunun gerektirdiği birçok 
mânâda kullanılmıştır. “Çekiç” 
ve “çomak” mânâsına “mıtraka” 
bu köktendir. Yol mânâsına 
gelen “tarîk” da bundan 
türetilmiştir. Zira yolcular 
ona ayak vururlar. Buna 
göre “târîk”, esasen “tokmak 
vurur gibi şiddetle vuran” 
demek olduğu halde sonra 
ayak vurmak, yol tepmek 
mânâsıyla lügat örfünde yola 
giden yolcuya isim olmuş ve 
bu mânâda yaygın şekilde 
kullanılarak hakikat olmuştur.” 
(Tarık suresi açıklamasında)

Surede, Tarık yıldızının ifade 
edilmesi, Kur’an’ın kalpleri 
sarsmasına atıftır. Kur’an, 
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kalplere öyle bir vuruyor 
ki, kalplerdeki tüm harici 
düşünceler, kirlenmiş kabuller, 
sahte sevgiler dökülüp gidiyor 
ve yerini imanın güzelliği 
dolduruyor.

4- Üzerinde gözetici olmayan 
hiçbir ne is yoktur.

İnsan, yaratıldıktan sonra 
başıboş bırakılmamış, ona görev 
ve sorumluluk yüklenmiştir. 
İnsan, yüklendiği sorumluluk 
doğrultusunda hareket edip 
etmediği konusunda görevli 
melekler tarafından sürekli 
olarak denetlenmekte yaptığı 
iyi ve kötü iil ve söylediği 
sözler kaydedilmektedir. İnsan, 
sorumluluğunun bilincinde 
hareket ettiği sürece elbette hem 
Rabb’inin rızasını kazanacak, 
hem de O’nun vadettiği 
mükâfatlara ulaşacaktır.

İnsanın, kendisi görmezse bile, 
kendisinin kontrol edildiğini, söz 
ve davranışlarının kayıt altına 
alındığını bilmesi, onun söz ve 
hareketlerinde ölçülü olmasını 
sağlayacaktır. Oysa sorumluluk 
duygusu ile hareket etmeyen 
bir kimseden her zaman uygun 
olmayan, Rabb’inin rızasına 
muhalif söz ve davranışlar sadır 
olabilecektir. Böyle bir durum 
ise insan için dünya ve ahirette 
felaket olur.

“Ve gerçekten üzerinizde 
koruyucular vardır; şere li 
yazıcılar. Ne yaparsanız bilirler.” 
(İn itar, 10-12)

“Onu takip ederler, önünden ve 
arkasından onu Allah’ın emrince 
korurlar…” (Rad, 11)

“Andolsun insanı biz yarattık ve 
nefsinin ona ne vesvese verdiğini 
biliriz, biz ona şah damarından 
daha yakınız. Onun sağında ve 
solunda oturan iki kaydedici 
kaydettikleri zaman; hiçbir söz 
söylemez ki kendisi yanında hazır 
gözetleyici bulunmasın.” (Kaf, 
16-18)

Yüce Allah (cc), başıboş 
bırakılmadığını hatırlatarak 
insandan, her zaman ve her 
yerde söz ve davranışlarında 
ölçülü olmasını istemektedir. 
İnsan, kendisini gözetleyen 
koruyucu ve yazıcıların 
olduğunun bilincinde olduğunda 
söz ve davranışlarında daha 
dikkatli olacaktır.

Her söz ve davranışının kayıt 
altına alındığına iman eden bir 
kimse, bunların hesabını da 
vereceğini bilir. Bu bilinç kişiyi, 
Rabb’inin ilahi mesajına yöneltir; 
kişi, ilahi mesaj doğrultusunda 
hareket ettiği sürece yüce Allah 
(cc) onu koruyacak, kötülüklere 
bulaşmasına fırsat vermeyecek, 
şeytanın onu aldatmasına izin 
vermeyecektir.
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İnsan, vahiyden uzaklaştığı 
zaman hem şeytan (aleyhillane), 
hem nefsi, hem de çevresindeki 
şeytanın insan cinsinden 
yardımcıları ona musallat olacak, 
böylece kendi eliyle kendisini 
helak edecektir.

Aslında insan, kendisinin 
farkında olup ne kadar aciz ve 
eksik olduğunu anlasa, ister 
istemez, Rabb’ine yönelecek, her 
söz ve hareketinde daha dikkatli 
ve tutarlı olacaktır. Bu nedenle 
yüce Allah (cc) insana neden, 
nasıl yaratıldığını, öldükten 
sonra yeniden eski vücut 
yapısına kavuşacağını, hesap 
vereceğini hatırlatarak kendisine 
indirilen ilahi mesaj konusunda 
daha dikkatli ve duyarlı olmasını 
ondan istemektedir.

5-7- O halde insan neden 
yaratıldığına bir baksın, akıtılan 
bir sudan yaratıldı; bel ile 
kaburga kemikleri arasından 
çıkar.

İlmin kaynağı, insanın 
kendisini bilip tanımasıdır; 
insanın, çevresinde var olan 
olayları, hayatı, kâinatı, yeri ve 
göğü, en önemli ve öncelikli 
olarak da Rabb’ini ve Rabb’inin 
gönderdiği ilahi mesajı 
tanıyabilmesi, algılayabilmesi 
ve iman etmesi için yapacağı tek 
şey, öncelikle kendisini tanıması, 
neden, nasıl yaratıldığını 
düşünmesidir.

Kendini bilmeyen bir kimse, 
ne Rabb’ini bilir, ne hayatı, ne 
de kâinatı ve içindekileri tanır. 
İnsanın, kendisini bilip tanıması, 
hem kendisi ile hem de çevresi 
ile uyumlu olmasını sağlar. Bu ise, 
onun mutlu ve huzurlu olmasına 
neden olur.

İnsanın kendisini tanıması, 
nasıl ve neden yaratıldığını 
bilmesi ile başlar; hiç 
meydanda yokken nasıl böyle 
mükemmel bir şekil ve yapıya 
kavuştuğunu düşünen insan, 
ister istemez bunun nedenlerini 
sorgulayacaktır.

“Hayır, insan düşünmüyor mu, 
Bizim onu, önceden hiçbir şey 
değilken yarattığımızı!” (Meryem, 
67)

Nasıl yaratıldığını düşünmesi 
insanı, kendisini daha yakından 
incelemesine sevk edecektir. 
İnsan, kendisinin meydana 
gelmesine sebep olan bir damla 
bulanık su ile uzuvlarının oluşum 
sürecini, bu uzuvların vücuduna 
yerli yerince yerleştirilmesini, 
onların görevlerini nasıl ifa 
edebildiklerini, bu hassasiyetleri 
nasıl kazanabildiklerini 
düşünecektir.

İnsan, bir damla sudan 
yaratıldığı halde, düşünme 
hassasiyetini nasıl kazandığını, 
düşünme organını harekete 
geçiren oluşumun nasıl 
işlediğini, gözlerinin nasıl 
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gördüğünü, kulaklarının sesleri 
nasıl algıladığını, kokuyu nasıl 
hissettiğini, nasıl tat aldığını 
düşünmeye başladığı zaman 
ister istemez bunların bir 
düzenleyici, bir yaratıcı olmadan 
kendiliğinden oluşamayacağı 
sonucuna varacaktır.

Kendi yaratılışını düşünen 
insan, yaratıcısı olan Rabb’ine 
yönelecektir. Öyle ya bir yaratıcı 
olmadan, vücudunun bir 
bölgesinden gelen bulanık bir su, 
rahimde bir müddet bekledikten 
sonra konuşan, gören, hisseden, 
duyan, haz alan, duyguları olan 
mükemmel bir insan haline nasıl 
gelebiliyor!

İnsan gibi mükemmel bir 
varlığın, düzenleyici bir yaratıcı 
olmadan meydana gelmesi 
elbette mümkün değildir. İşte 
insanın mükemmel bir şekilde 
yaratılış aşamaları!

“Andolsun biz insanı çamurdan 
bir süzmeden yarattık, sonra 
onu sağlam bir karargâhta 
nutfe yaptık; sonra nutfeyi 
alaka (embriyo) olarak yarattık, 
peşinden alakayı kan pıhtısı 
olarak yarattık, yine kan pıhtısına 
kemikler yarattık, nihayet 
kemiklere et giydirdik; sonra onu, 
başka bir yaratık olarak inşa ettik. 
Bak yaratanların en güzeli Allah, 
pek yücedir!” (Mü’minun, 12-14)

“Sonra onu sağlam bir karar 
yerine yerleştirdik; belli bir süreye 

kadar, takdir ettik; ne güzel takdir 
ediciyiz.” (Mürselat, 21-23)

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

“Kendisi dökülen meniden bir 
nutfe değil miydi, sonra alaka 
oldu, böylece (Rabb’i onu) yarattı, 
düzenledi, nihayet ondan iki çifti; 
erkeği ve dişiyi var etti.” (Kıyamet, 
37-39)

Kendi yaratılışını düşünen 
insan, Rabb’ine karşı nankör ve 
inkârcı olmaz, kendisini güçlü 
görerek zorbalık yapıp tuğyan 
etmez, beşer olduğunu bilir, 
böbürlenip kendisini üstün 
görmez, benmerkezci davranıp 
bencillik yapmaz, neden 
yaratıldığını düşünerek haddi 
aşmaz.

Kendisini bilen kimse, 
Rabb’inden gelen hükümler 
doğrultusunda hareket eder, 
kulluk görevini yapar. Böylece 
kendisini bu derece mükemmel 
yaratan yüce Allah’ın, onu 
boş yere, eğlence olsun diye 
yaratmadığını anlar ve o zaman 
isteyerek Rabb’ine yönelir.

“Yoksa Bizim sizi, boşuna 
yarattığımızı ve gerçekten 
bize döndürülmeyeceğinizi mi 
sandınız!” (Mü’minun, 115)

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

“Şüphesiz biz insanı, karışık bir 
nutfeden yarattık, onu imtihan 
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ediyoruz, onu işitici, görücü kıldık; 
elbette Biz, ona yolu gösterdik; 
ya şükredici olur ya da nankör.” 
(İnsan, 2-3)

“Ben cinleri ve insanları, bana 
kulluk dışında (bir nedenle) 
yaratmadım.” (Zariyat, 56)

Kendi yaratılışını, sorumluluk 
ve görevlerini idrak eden insan, 
kendisini bir damla sudan 
yaratan ve her türlü nimeti 
sonsuz bir şekilde kendisine 
bahşeden Rabb’inin, bütün bu 
verdiklerinin bir gün hesabını 
soracağını ve ilahi hükümlerden 
sorumlu tutulduğunu bilir.

8- Şüphesiz O, onu tekrar 
döndürmeğe kâdirdir.

İnsanı, kıyamet günü yeniden 
eski haline döndüren yüce Allah 
(cc), insanın dünyada yaptığı ve 
emrettiği halde, yapmadığı her 
şeyin hesabını ondan soracaktır.

“O gün, senin Rabb’inin 
huzurunda durulmuştur; takdim 
ettiği ve ertelediği şeyler o gün 
insana haber verilir; hatta insan, 
kendi nefsini görür;” (Kıyamet, 
12-14)

9- O gün, sırlar ortaya çıkarılır.
İşte o gün, insanın bütün 

gizlilikleri ortaya konulacak 
ve hesap sorulacaktır. İnsanın 
bu gizlilikleri, onun duyguları, 
düşünceleri, anlatamayıp içinde 
taşıdığı niyetleri ve insanlardan 
gizli olarak yaptığı her şeydir. Bu 
nedenle yüce Allah (cc), kullarını 

açık günahlardan sakındırdığı 
gibi gizli günahlardan da 
sakındırmaktadır.

“Günahın açığını ve gizlisini 
bırakın! Günah kazananlar, 
işlemiş oldukları sebebiyle yakında 
cezalandırılacaklardır.”(En’am, 
120)

“De ki: ‘Rabb’im şunları 
kesinlikle haram kılmıştır; 
fuhşiyatı, onun açığını ve gizli 
olanını, günahı ve haksız yere 
isyanı, Allah’a şirk koşmayı, 
hakkında bir delil indirmediği şeyi 
ve Allah hakkında bilmediğiniz 
şeyler söylemenizi.” (A’raf, 33)

“Göklerde ne varsa ve yerde 
ne varsa Allah’ındır! Şüphesiz 
içinizdeki şeyi açıklasanız da, 
gizleseniz de onunla sizi hesaba 
çekecek, Allah, dilediği kimseyi 
bağışlar, dilediği kimseye azap 
eder ve Allah, her şeye kadirdir.” 
(Bakara, 284)

Bütün gizliliklerin ortaya 
çıkarılacağını bildiren yüce Allah 
(cc), kullarının gizli niyetler 
peşinde koşmadan düşünce, 
söz ve davranışlarında, istek 
ve amaçlarında açık ve net 
olmalarını istemektedir.

 Yüce Allah’ın bildiği ve 
gördüğü bir konuda, gizli amaçlar 
peşinde koşmak, bunun için 
İslâmi gerçekleri belli çıkarlar 
uğruna kullanmak, münafıkça 
tavır ve söylemlerle insanları 
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kandırmak, insana çok büyük 
sorumluluklar getirecektir.

10- İşte o zaman onun bir gücü 
ve bir yardımcısı yoktur.

Dünya hayatında böbürlenip 
kendisini üstün gören insanın, 
bütün gizlilikleri ortaya 
konulduğu günde kendisini 
kurtaracak bir gücü ve ona 
yardım edecek hiçbir yardımcısı 
bulunmayacaktır. O halde insan, 
dünya hayatında kendisine 
indirilen ilahi hükümler 
doğrultusunda hareket ederek o 
günde perişan olmamalıdır.

Gizli niyetler peşinde 
koşmadan, çok açık bir şekilde 
hareket etmenin yolu,  Kur’an’a 
tabi olmak, onun belirlediği 
esaslara göre hareket etmektir. 
Bu nedenle yüce Allah (cc) 
Kur’an’ın ayırdedici bir söz 
olduğunu bildirmektedir.

11-12- Andolsun dönüşe sahip 
göğe ve çatlayan yere!

Dönüşümlü gökten maksat, 
gece ve gündüzün birbiri ardınca 
gelmesi, havanın sıcak ve soğuk, 
açık ve yağmurlu olması olarak 
alınabilir. Çatlayan yer ise, 
insanlar için yerden rızıkların 
çıkarılmasıdır. Yer ve gök, yüce 
Allah’ın yücelik ve Rububiyetinin 
apaçık bir delilidir. Yer ve 
göğün iziki özelliklerine yemin 
edildikten sonra manevi yönüne 
dikkatler çekilmektedir. Bu 
da, Kur’an’ın gökten indirilen 

hükümlerinin yeryüzünde 
uygulanmasıdır.

Vahyin gönderildiği gökten 
vahyin uygulandığı yere yemin 
edilmektedir. Surenin girişinde 

“Göğe ve Tarık’a” yemin edilmişti; 
birinci yeminde, insanın 
yaratılışına dikkatler çekilmiş, 
onun başıboş bırakılmadığı 
hatırlatılmış, ahirette yeniden 
diriltilip yaptıklarının ortaya 
konulacağı, acziyet içerisindeki 
insanın hiçbir yardımcısının 
bulunmadığı bildirilmişti.

Kur’an, Tevhid ile şirkin, 
iman ile küfrün netleşmesini 
sağlar

Burada ikinci defa göğe ve 
yere yemin edilmekte ve bu 
yeminlerden sonra Kur’an’ın 
ayırdedici bir söz olduğu 
belirtilmektedir. Birbirini 
bütünleyen üç kavram; gök, yer 
ve Kur’an! Gök, vahyin indirildiği; 
yer, vahyin uygulama alanı ve 
Kur’an, vahyin kendisidir. Yüce 
Allah (cc),  yeri ve göğü yaratmış 
ve bunlar üzerine hükmünü icra 
etmiştir.

13-14- Muhakkak ki o, 
ayırdedici bir sözdür ve o, şaka 
değildir.

Kur’an, ayırdedici bir sözdür; 
sa ları netleştiren Hakkı batıldan, 
Tevhidi şirkten, imanı küfürden, 
doğruyu yanlış ve sapıklıktan, 
Mü’mini müşrik, münafık, 
fasık ve mürtetten, Müslümanı 
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kâ irden, mazlumu zalimden, 
Rabb’ini ilah edineni, putları ilah 
edinenden ayırdedici bir sözdür. 

Kur’an, sa ların netleşmesini, 
iman edenle şirk içerisinde 
bulunanı, Hakka tabi olanla 
beşeri tağuti sistemlere tabi 
olanların sa larını netleştirir. 
Kur’an’a iman eden, Müslüman 
olduğunu iddia eden bir kimse, 
tıpkı Hz. İbrahim (as) gibi şirk 
ve küfür içerisinde bulunan 
kavmine karşı onurlu duruş 
sergiler, ortak bir noktalarının 
olmadığını açıkça bildirir ve 
iman edenlerden, Hz. İbrahim’in 
bu onurlu duruşunun örnek 
almalarını istemektedir.

“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)

Kur’an, yüce Allah’ın indirdiği 
hükümlerden ve Rasulün 
örnekliğinin ortaya koyduğu 
metottan hareket edenleri, 
tağuti beşeri sistemlerin 
ortaya koyduğu hükümlere ve 
kendi hevalarına göre hareket 
edenlerden ayırdedici bir sözdür.

Kur’an, vahdeti isteyenleri 

tefrikayı isteyenlerden, Kur’an’ın
 bütününe teslim olanları 
Kur’an’ın bir bölümünü 
alanlardan ayıran ayırdedici bir 
sözdür.

Kur’an’ın bu ayırt ediciliğine 
tahammül etmeyenler, tarihi 
süreçte ve günümüzde Kur’an’ın 
anlaşılmaması için tuzak 
üstüne tuzaklar kurmuşlar ve 
hâlâ da kurmaktadırlar. Kur’an, 
Müslümanlara küfür cephesi 
tarafından kurulan tuzakları 
bildirerek onların bu tuzaklardan 
sakınmalarını istemektedir.

15-16- Şüphesiz onlar bir 
tuzak kuruyorlar, Ben de bir 
tuzak kuruyorum.

Tarihsel süreçte, her 
dönemde Kur’an’dan ve 
tüm rasullere gönderilen 
ilahi mesajdan rahatsızlık 
duyup onun anlaşılmasını 
istemeyenler, değişik metotlara 
başvurmuşlardır.

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

Kur’an’ın anlaşılmasını 
istemeyenler, bunun için değişik 
metotlara başvurmuşlardır. 
Bunlardan kimileri, Kur’an’ın, 
onaltı ilim sahibi olmadan 
anlaşılmayacağını, abdestsiz 
ele alınmayacağını, onu ancak 
bir kurulun açıklayabileceğini, 
herkesin anlamayacağını 
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ileri sürerlerken, kimileri 
de kavramları karıştırıp asıl 
anlamları dışında manalar 
vermekte ve Kur’an kavramlarını 
adeta içini boşaltarak insanların 
anlamayacakları bir hale 
sokmaktadırlar.

Kur’an saptırıcıların bir 
kısmı ise, kuralları yüce Allah 
(cc) tarafından konulan ve 
Risalet tarihi boyunca hiç 
değişmeyen, değiştirilmeyen 
Tevhidi mücadelenin ortaya 
konulduğu mücadele metodunu 
değiştirmeye çalıştılar, 
içerisinde yaşadıkları küfür ve 
şirk sistemlerinin izin verdiği 
metotlara ve kurallara göre 
hareket ettiler. Bunlar, ataları 
Samiri gibi, insanların maddi 
ve manevi değerlerini istismar 
ederek onları tağuti sistemlere 
itaat ettirdiler.

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

“Siz, her yüksek yere bir işaret 
yapıp eğleniyor musunuz?” 
(Şuara, 128)

İnsanları Tevhidi esaslardan 
çevirmek için her yolun başına 
oturarak boş şeyler ileri sürüp 
ilahi metodu eğriltmeye çalıştılar. 

Bunların başına oturdukları o 
sapık yollar, tarihi süreçte başka 
isimler alırlarken günümüzde 
bunlar, tasavvuf, vakıf, parti ve 
derneklerdir.

Günümüzde, insanları 
Kur’an’dan çevirmek için kurulan 
tuzakların en azılıları, vakıf 
ve derneklerdir. Bu ad altında 
kurulan sapık tuzaklar, insanları 
Allah yolundan çeviren ve onları 
beşeri sistemlere yamamaya 
çalışan yolların en tehlikelileridir. 
Saptırıcıların diğer bir metodu 
da, Haktan gözükerek boş şeyler 
ileri sürmeleridir.

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

Saptırıcıların ileri sürdükleri 
boş şeyler, günlük siyasi ayak 
oyunları, kişilerin konumları, 
tağuti beşeri sistemlerin 
dayatmaları, yüce Allah (cc) 
indinde hiçbir değeri olmayan 
boş ve lüzumsuz tartışmalardır. 
Şeytanın dostları olan bu 
saptırıcılarına dikkat çeken 
yüce Allah (cc), Müslümanları 
bunlardan sakındırmaktadır.

“Onları, yapabiliyorsan sesinle 
şüpheye düşür; süvarilerin ve 
piyadelerinle onları teşvik et; 
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mallarda ve evlatlarda onlara 
ortak ol; onlara vaatler yap; 
şeytan, onlara aldatmaktan 
başka bir şey vadetmez.” (İsra, 64)

“Ey Âdemoğulları, şeytan, ana 
babanızı, ayıp yerlerini onlara 
göstermek için elbiselerini 
soyarak cennetten çıkardığı gibi, 
sizi de bir itneye düşürmesin! 
Şüphesiz o ve kabilesi, sizin onları 
göremeyeceğiniz yerden sizi 
görürler. Biz şeytanları, iman 
etmeyenlerin dostları yaptık.” 
(A’raf, 27)

Yüce Allah’ın koyduğu 
Tevhidi mücadele metodunda 
hiçbir değişiklik yoktur, olamaz 
da! O saptırıcıların kurdukları 
tuzaklar, dünya ve ahirette ancak 
kendi ayaklarına dolanacak ve 
dünyada rezil olacaklar, ahirette 

de içerisinde ebedi kalmak üzere 
cehenneme sürüleceklerdir.

“Yeryüzünde büyüklük 
tasladılar ve kötü tuzak 
kurdular; kötü tuzak, sâhibinden 
başkasına dolanmaz; öncekilerin 
sünnetinden başkasını mı 
bekliyorlar! Oysa Allah’ın 
yasasında bir değişme 
bulamazsın; Allah’ın yasasında 
bir sapma bulamazsın.” (Fatır, 43)

Müslümanların yapmaları 
gereken şey, Tevhidi esasları 
ortaya koyup insanları bu 
saptırıcılara karşı uyarmak ve bu 
saptırıcıları yüce Allah’a havale 
etmektir.

17- Öyleyse kâ irlere mühlet 
ver, onlara az bir süre tanı.

Ey İnsanlar!

Kur’an’da namazların vakitleri açık şekilde 
belirtilmiştir. Bu nedenle Yatsı namazından 

sonra Vitir diye kılınan  namazın yatsıdan sonra 
kılınacağına dair Kur’ani ve Peygamberi hiçbir delil 

yoktur!..
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