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bismillah
İSLAM İNKILABI KARARLARI - 1 

(İslâm İnkılabı, biiznillah gerçekleştiğinde yapılacaklar)

Allah’ın vaadi tahakkuk 
ettiğinde zafer Mü’minlerindir

Yüce Allah (cc), dilediğine diledi-
ği şekilde yardım edici ve onu mülk 
sahibi yapıcıdır; tıpkı Hz. Süleyman 
(as)’a lütfettiği gibi dilediği kimseye 
de elbette karşılıksız Mülk de veren-
dir. Bu, O’nun lütuf ve kerem sahibi 
oluşundandır.

“De ki: ‘Mülkün sahibi Allah’ım, 
Sen, dilediğin kimseye mülk verirsin, 
dilediğin kimseden de mülkü alırsın; 
dilediğin kimseyi aziz/yükseltirsin, 
dilediğin kimseyi zillete düşürürsün; 
hayır, senin elindedir; şüphesiz sen, 
her şeye kadirsin.” (Al-i İmran, 26)

Mü’minlerin, yüce Allah’ın bu 
lütfuna mazhar olabilmeleri için 
onların, Kardeşlik, velayet ve sırdaş-
lık hukukunu oluşturmaları gerekir 
ki, Maide suresi, 54-56. ayetlerde 
övdüğü Mü’minlerden olmaları 
gerekir.

“Ey iman edenler, sizden kim 
dininden dönerse, işte yakında 
Allah bir toplum getirecektir ki, 
onları sever, onlar da O’nu severler; 
Mü’minlere karşı yumuşak, kâ irlere 
karşı izzetlidirler; Allah yolunda 
cihad ederler, kınayanların kınan-

masından korkmazlar. Bu, Allah’ın 
lütfudur, onu dilediği kimseye verir; 
Allah, büyüktür, bilendir.

Şüphesiz sizin veliniz, ancak Allah, 
O’nun Rasulü ve iman edenlerdir; 
onlar ki, namazlarını kılarlar, zekât-
larını verirler ve onlar rükûa varırlar. 
Kim Allah’ı, Rasulü’nü ve Mü’minleri 
dost edinirse, şüphesiz galip gelecek 
olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır.” 
Maide, 54-56)

İşte böyle olan Mü’minlere 
yüce Allah (cc), mülk verir, onları 
yeryüzünün halifeleri kılar. Bu yüce 
Allah’ın Mü’minlere bir vaadidir.

Yüce Allah’ın vaadi gerçekleşti-
ğinde İslâm İnkılabı, vahyin belir-
lediği esaslar dahilinde biiznillah 
hareket edecek, herkese, her konu 
ve durumda vahye uygun hareket 
edecektir.

Rasulullah (as): “Bir gün 
gelecek, bir kadın Hîre’den 
Hadramut’a kadar tek başına 
yolculuk yapacak da, yolda 
vahşi hayvanlardan başka hiçbir 
şeyden endişe etmeyecek.”

Hüküm tamamen Allah’a aittir
İslâm Devletinde hüküm, tümü 

ile Kur’an’dan neşet edecek, örnek 
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uygulama ise en güzel örnek olan 
Rasulullah (as)’ın Sünneti olacaktır. 
İslâm Devletinde çıkarılacak tüm 
yasalar, yönetmelik ve kanunlarda, 
Kur’an ve Sünnet esas alınacaktır.

“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, muhak-
kak apaçık bir sapıklığa düşer.” 
(Ahzab, 36)

Allah ve Rasulü’nün hükmüne 
aykırı, hiçbir kanun yapılamaz, 
teklif bile edilemez.

İslâm Devletinde, yüce Allah’a 
kulluk esas alınacak, tüm düzen-
lemeler ve insanlarla ilişkiler bu 
esasa göre düzenlenecek, insanlara 
merhametle muamele edilecek, 
rahmet esas alınacaktır. Çünkü 
İslâm rahmet dinidir.

“Âlemler için rahmetten başka (bir 
sebeple) seni göndermedik.” (Enbiya, 
107)

Rahmet elçisi olan İslâm Devleti, 
halka karşı rahmeti esas alarak 
muamele edecektir.

1- Tağuti sistemin tüm yönetim 
kurumları lağvedilecek

İslâm İnkılabı, biiznillah gerçek-
leştiğinde tağuti sistemin tüm 
yönetim kurumları lağvedilecek, 
Hilafet ilan edilecek.

Suçluların kaçmasına fırsat 
vermemek için tüm hava uçuşları, 
deniz seferleri ve yurtdışı kara 
yolları, ikinci bir emre kadar kapatı-
lacaktır.

Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, 
meclis ve tüm bakanlıklar, mahke-

meler kaldırılacak, İslâm İnkılabının 
kurumları tesis edilecektir.

Şer’i, mahkemeler kurulacak
Öncelikli olarak her ilde ve 

giderek ilçelerde Şer’i mahkemeler 
kurulacak, tağuti sistem zamanın-
da suç işleyenlerin dosyaları bu 
mahkemelerde en seri şekilde, 
halen mahkûm olanların dosyaları 
öncelikli olmak üzere, incelenecek 
ve aşağıda belirtilecek esaslar 
dahilinde suçlular yargılanacaklar-
dır.

2- Zalimler cezalandırılacak-
lar

Yüce Allah (cc), Mü’minlerin 
elleriyle zalimleri cezalandırıp 
onları zelil kılacaktır inşaAllah.

“Onlarla savaşın ki sizin elinizle 
Allah, onlara azap etsin ve onları rezil 
etsin ve sizi onların üzerine galip 
getirsin ve Mü’minler topluluğunun 
göğüslerine şifa versin.” (Tevbe, 14)

Halkın maddi ve manevi 
değerlerini istismar edip sömüren, 
zulüm ve zorbalığı bozuk bir 
karakter haline getiren, ülkede ve 
ülke dışında mazlum insanların 
kanının akmasına neden olan, halkı 
birbirine düşüren tağuti sistemin 
yöneticileri tutuklanacak, hakların-
da davalar açılacak, suçlarına göre 
cezalandırılacaklardır.

Cumhurbaşkanı,
- Kur’an’ı, küfür ve şirkine alet 

etmesi,
- İslâmi değerlerle alay etmesi,
- Müslümanları, emperyalizmin 

isteği doğrultusunda tutuklaması,
- Kadınları, beşikteki bebekleri 

ile beraber tutuklaması,
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- İnsanların onur ve haysiyetleri 
ile oynaması,

- Putlara tapındığı, putperest 
olduğu halde insanları kandırmak 
için Müslüman olduğunu söylemesi,

- Kâ irlerle dostluk kurması,
- Haçlılarla birliktelik kurması,
- Üsleri emperyalizme açıp 

emperyalistlerle beraber mazlum 
insanların katledilmesine neden 
olması,

- Dünya halklarına ve kendi 
yurttaşlarına zulmeden ABD; Rusya 
ve Çin’i desteklemesi, oradaki 
mazlum insanları terörist diye 
nitelendirmesi,

- Filistinlileri katleden İsrail’i 
dost edinmesi, İsrail’in katlettiği 
Türk vatandaşlarının haklarını 
aramaması,

- Mısır ve Libya halklarını laikliğe 
davet etmesi,

- Ülkede kardeşi kardeşe kırdıra-
rak nice genç insanların öldürülme-
sine neden olması,

- Çıkarları uğruna darbe düzen-
leyip halkın katledilmesine neden 
olması,

- MİT’İ kullanarak terör ve intihar 
eylemleri düzenlemesi, 

- Kendi çıkarlarını ülke çıkarları-
nın üzerinde tutması,

- Yolsuzluklar yaparak kendi 
ailesi ve çevresindeki yakınlarını 
zenginleştirmesi,

- Ülkede kaos ve kargaşa ortamı 
oluşturarak halka korku salması,

- Halka sürekli yalan söyleyip 
kandırması, iki sözünün birbirini 
tutmaması,

- Ülkenin itibarını hiçe sayarak 

Avrupa, emperyalist ABD ve Rusya 
önünde zillet içerisine düşmesi 
nedenleri ile işlediği tüm suçları, 
kendisi kameralar önünde itiraf 
edecektir.

Kurulacak Yüksek Şura mahke-
mesinde yargılanacak, her bir 
suçu için ayrı ayrı cezalandırılacak, 
cezaları ayrı ayrı halkın gözü 
önünde tatbik edilecektir.

Cumhurbaşkanı ve yakınları-
nın, görev yaptıkları dönemlerde 
gayri meşru kazançlarına, taşınır, 
taşınmaz mal varlıklarına, banka 
hesaplarına el konulacak, yurtdışına 
kaçırdıkları mallar, ilgili ülkelerden 
istenecektir. O ülkelerin, ülkemize 
ait para, değerli maden, taşınır 
taşınmaz mülkiyetleri vermemeleri 
halinde ilgili ülkeler düşman ülke 
statüsünde değerlendirilecektir.

Cumhurbaşkanı ile ve daha önce 
de başbakanlığı döneminde görev 
yaptıkları halde, cumhurbaşkanı-
nın, yukarıda işlediği tüm suçlara 
karşı sessiz kalan, sessiz kalmakla 
yetinmeyip destek olan tüm bakan, 
milletvekili ve bürokratlar da aynı 
suçu işlemiş kabul edilerek yargıla-
nacaklardır.

Cumhurbaşkanı ve yolsuzluğa 
karışan başbakan, bakan, millet-
vekili ve bürokratların, çalıştıkları 
dönemde gayri meşru yollarla 
elde ettikleri taşınır taşınmaz mal 
varlıklarına, banka hesaplarına el 
konularak hazineye devredilecek, 
yolsuzluk ve hırsızlık yapan bakan 
ve milletvekilleri, yargılanacak, 
çaldıkları tüm mallara el konularak 
hazineye aktarılacaktır.
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Partiler kapatılacak, parti 
yöneticilerinin tümü, ülkeye yapılan 
ihanetlere, yolsuzluk ve gayri meşru 
kazançlara karşı sessiz kaldıkları 
için yargılanacaklar, cumhurbaş-
kanına destek olanlar, onunla aynı 
suçları işlemiş kabul edilerek o 
suçlardan da yargılanacaklar, parti 
başkanı olduktan sonra haksız 
kazanç olarak elde ettikleri taşınır, 
taşınmaz mallarına, banka hesap-
larına el konulacak, yargılanacaklar, 
tevbeye ve Müslüman olmaya davet 
edilecektir.

Emekli olan ve olmayan tüm 
milletvekilleri, görevleri süresince 
yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşanlar 
yargılanacak, haksız kazançlarına 
el konulup hazineye aktarılacak, 
maaşları kesilecek, çalışacak 
durumda olanlar, mesleklerine 
göre işe yerleştirilecekler, çalışacak 
durumda olmayan, herhangi bir 
yerden geliri bulunmayanlara asgari 
ücret üzerinden maaş bağlanacaktır.

Cumhurbaşkanının talimatı 
ile görev yapan savcı ve hakimler, 
görevlerini kötüye kullandıkların-
dan, masum insanları, ilim adamla-
rını, düşünür, yazar ve gazetecileri 
haksız yere cezaevlerine attıkları 
için yargılanacaklardır.

3- İslâmcı Dernek, Vakıf ve 
Tarikatlar Kapatılacak

Risalet tarihindeki Tevhidi 
mücadeleye ve bu mücadeleyi, 
hayatları pahasına sürdüren Risalet 
önderlerine ve onların izlerinde 
giden Tevhid erlerine ihanet olan, 
şirk ve küfür yuvası durumunda 
bulunan İslâmcı dernek ve vakı lar 

kapatılacak, Samiri’nin günümüz 
temsilcileri durumunda bulunan 
yöneticileri toplatılacak, tevbeye ve 
Müslüman olmaya davet edilecekler.

Müslüman olanlar, işledikleri 
küfür ve şirki kameralar karşısında 
itiraf edecekler, vakı larda toplayıp 
şirk ve küfür içerisine sürükle-
dikleri kişilerden özür ve helallik 
dileyecekler.

İslâmcı dernek ve vakı ların 
yöneticilerinin, vakı ları kurduktan 
sonraki dönemlerde vakı lardan, 
kitap ve dergilerden elde ettikleri 
gelirlerine el konularak hazineye 
aktarılacaktır.

İslâmcı dernek ve vakı ların 
yöneticileri, Tevhid okullarına 
gönderilecek, orada Tevhidi esasları 
tam öğreninceye kadar kalacaklar, 
bu süre içerisinde ailelerinden 
başka hiç kimse ile görüştürülme-
yecekler. Müslüman olmayı kabul 
etmeyenler, işledikleri küfür ve şirk 
nedeni ile şeri mahkemelere sevk 
edilerek yargılanacaklardır.

Gayri İslâmi ve şirk yuvaları 
olan tarikatlar kapatılacak, şeyhler 
toplatılacak, tevbeye ve Müslüman 
olmaya davet edilecekler, kameralar 
önünde içerisinde bulundukları 
küfür ve şirklerini itiraf ederek 
müritlerinden özür ve helallik 
dileyecekler, tasavvufun gayri İslâmi 
olduğunu itiraf edeceklerdir.

Tevbe edip Müslüman olan 
şeyhler, Tevhid okullarına gönde-
rilecekler, İslâm ve Tevhidin ne 
olduğu kendilerine öğretilecektir. 
Bunlar, ancak aileleri ile görüşebi-
lecekler, bunun dışında müritleri ile 



bismillah  

İslam 
İnkılabı 
Kararlar -1

Ocak
Şubat
Mart

2018 - 54

Kur’ani

mücahede

5

aynel yakin ve iletişim araçları ile 
hiçbir şekilde görüşmeyeceklerdir.

Müslüman olmayı kabul 
etmeyen şeyhler, işledikleri küfür 
ve şirk nedeni ile şeri mahkemelere 
sevk edilecekler. Hüküm giyenler, 
evlerinde gözetim altında tutulacak-
lar, ömürlerinin sonuna kadar öyle 
yaşayacaklar, ailelerinden başka hiç 
kimse ile görüştürülmeyecekler.

Şeyhlerin, tüm gelirlerine el 
konularak hazineye aktarılacak, 
herhangi bir gelirleri bulunmayan-
lara, asgari ücret üzerinden maaş 
bağlanacaktır.

4- Diyanet ve Namaz memur-
luğu lağvedilecektir

İslâm, bir ticaret metaı değildir; 
bu yüzden hiçbir iş yapmadıkları 
halde yalnızca namaz kıldırmak 
için oluşturulan namaz memurluğu 
lağvedilecek, namaz memurları 
başka işlere yönlendirileceklerdir.

Camilerde vakit namazları, 
cemaatte bulunanlar tarafından 
dönüşümlü olarak kıldırılacaktır. 
Cuma namazı, Başkentte Halife, 
Halife bir nedenle kıldırmayacaksa 
vekil atayacağı yardımcısı, Vilayet-
lerde Vali, kasabalarda Kaymakam 
tarafından şehrin tek bir camisinde 
kılınacaktır.

Köylerde, emniyet birimleri 
bulunmadığı, cezaların tatbik 
edilmesi mümkün olmadığı için 
Cuma namazı kılınmayacaktır, 
köylüler, kasabaya giderek Cuma 
namazlarını kılacaklardır. Köylüler 
zaten Pazar ihtiyaçlarını görmek 
için kasabalara gitmektedirler, 
kasabalarda pazarlar, Cuma günleri 

kurulacak, ayette belirtildiği üzere, 
insanlar, Cuma saati dışında alışve-
rişlerini devam ettireceklerdir.

“Ey iman edenler, toplantı günü 
salat için çağrıldığı zaman Allah’ı 
zikretmeğe hemen koşun ve alışve-
rişi bırakın; eğer bilirseniz bu sizin 
için daha hayırlıdır. Nihayet salatı 
tamamladığınız zaman artık yeryü-
züne dağılın ve Allah’ın fazlından 
isteyin ve Allah’ı çok zikredin, umulur 
ki, kurtuluşa erersiniz.” (Cuma, 9-10)

5- Zararlı yayınlar toplatılacak, 
ilmi yayınlar desteklenecektir

İnsanları Allah yolundan alıko-
yan, Tevhidi esas almayan, Allah’ın 
ayetleri kullanılarak satılan, saptırı-
cı, şirk ve küfür içerikli İslâmi yayın-
lar olarak tanımlanan tüm kitap, 
dergi, gazete gibi yayınlar, Kur’an 
mealleri ve tefsirler toplatılacaktır.

İslâm adına kitap ve dergileri 
basanlar, tevbeye ve Müslüman 
olmaya davet edilecekler, bu yayın-
lardan elde ettikleri tüm mülk ve 
gelirlerine el konulup hazineye 
devredilecektir.

İslâm Devletinde, insanları 
inançsızlığa, küfür ve şirke davet 
eden, inançsızlığı, küfür ve şirki 
öven, ahlaki bozukluklar, şiddet ve 
gayri insani konuları içeren yayınlar 
toplatılacak, yenilerinin basılması-
na izin verilmeyecektir.

Bilim, tıp, izik, astronomi, doğa 
bilimleri, teknoloji, teknik, edebi-
yat bilimleri desteklenecek, bu 
konudaki yayınlar, her bilim dalında 
oluşturulacak kurulun onayı ile 
çıkarılacaktır.
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İnsanları dostluk ve kardeşliğe 
çağıran, çocukların ve gençlerin 
gelişimini sağlayan, spor ve doğa 
sevgisini aşılayan her türlü yayın-
lara izin verilecek, bunlar teşvik 
edilecektir.

6- Tevhid okulları açılacak
İnsanların, yüce Allah (cc), 

Tevhidi esaslar, İslâm ve rasuller 
hakkında edindikleri ve tamamen 
İslâm dışı kültürlerin ürünü olan 
bilgilerin, Kur’ani esaslar içerisinde 
yeniden düzenlemesi için Tevhid 
ve İrşat Bakanlığına bağlı Tevhid 
okulları açılacak, bu okullara 6 ila 
30 yaş arası tüm vatandaşlar katıla-
caklardır.

İslâmi okullar, ilkokuldan üniver-
siteye kadar hepsi ücretsiz olacak, 
öğrencilere okul kitapları ücretsiz 
verilecektir. Üniversite bitinceye 
kadar hiçbir öğrenci, -meslek 
okulları, staj ve mesleki geliştirme 
alanları hariç- çalışmayacaktır.

Tevhid ve İrşat Bakanlığı, her 
türlü basın yayın yoluyla, belli 
bir program çerçevesinde günlük 
olarak düzenli bir şekilde, ülkede 
yaşayan tüm vatandaşlara, yüce 
Allah (cc), Tevhidi esaslar, İslâm ve 
rasuller hakkında Kur’an esas alına-
rak en gerçekçi bilgileri verecektir.

Kur’an meali, tefsir ve İslâmi 
yayınlar, Tevhid ve İrşat Bakanlığı 
tarafından bastırılıp yayımlanacak 
ve halka ücretsiz dağıtılacaktır. 
Bunun dışında hiç kimse, yüce 
Allah (cc), Tevhidi esaslar, İslâm 
ve rasuller hakkında herhangi bir 
yayın yapmayacak, kitap ve dergi 
basmayacaktır. Böyle yapmaya 

kalkışanlar, İslâmi esasları bozmak 
iilinden yargılanacaklardır.

7- Eğitim ve konuşma dili
İslâm Devletinde, hiçbir kavim 

başka kavim üzerinde herhangi bir 
üstünlüğe sahip değildir; herkes, eşit 
haklara sahiptir. Çünkü tüm insanlar, 
aynı ağacın değişik dallarıdırlar, bu 
nedenle İslâm Devletinde, nüfus 
sayısının çokluğuna bakılmaksızın 
her ırka, siyasal kimlik, dil, eğitim ve 
her alanda eşit haklar tanınacaktır.

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

İslâm Devletinde, eğitim ve 
konuşma dili olarak ortak dil Arapça 
temel olmak üzere, her vatandaşa 
kendi dilinde eğitim verilecektir.

İslâm Devletinde yaşayan tüm 
ırklar, kendi dilleri ile gazete ve 
dergi çıkaracaklar, radyo ve televiz-
yon kuracaklardır. Tüm dillerde 
çıkarılan gazete ve dergilerde, radyo 
ve televizyonlarda Tevhid ve İrşat 
Bakanlığının belirlediği prensipler 
doğrultusunda yayın yapacaklar, 
halkı kandırmaya yönelik sansasyo-
nel ve yalan hiçbir haber ve yorum 
yapmayacaklardır.

8- Cezaevleri boşaltılacak
Tağuti sistem zamanında suç 

işleyip cezaevlerine konulanlar, 
Şer’i mahkemelerde İslâmi kural-
lara göre yargılanacak, tevbeye ve 
Müslüman olmaya davet edilecekler, 
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işledikleri suçlarından İslâmi kural-
lara göre suçlu görülenler, suçlarına 
göre cezalandırılacaklardır. Buna 
göre:

- Tağuti sisteme karşı ikri 
mücadele ettiklerinden cezaevleri-
ne atılanlar, derhal serbest bırakıla-
caklardır.

- Katiller, maktul yakınları ile 
anlaşarak diyet ödemeye mahkum 
edilecekler, pişman olup diyet 
ödeyecek durumda olmayanların 
diyeti İslâm Devleti tarafından 
karşılanacak, suçlu olan kişi, bu 
diyet karşılığında çalıştırılacak, 
diyeti ondan tahsil edilecektir.

- Hırsızlık yapanlar, yoksul 
iseler, affedilecekler, zengin iseler, 
durumları araştırılacak, hastalık ve 
başka psikolojik nedenlerle hırsızlık 
yapmışlarsa, tedavi altına alınacak-
lar, hiçbir ihtiyaçları bulunmadığı 
halde hırsızlık yapanlar durumları-
na göre cezalandırılacaklardır.

9- Helal yollarla elde edilmiş 
kazançlara dokunulmayacaktır

İslâm Devleti, helal yollarla 
kazanç sağlayan hiçbir zenginin 
malına dokunmayacaktır; zenginler 
kazançlarından, İslâm Devletinin 
hükümleri doğrultusunda zekât, 
infak ve sadakayı esas alarak kulla-
nacaklardır.

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

Rızıkta, kimilerinin üstün 
kılınması, çalıştırılanların sömürül-

meleri ya da ikinci sınıf oldukları 
anlamında değil, biri diğerini çalış-
tırarak sosyal hayatın devamı içindir. 
Bu nedenle işçi çalıştıran, işçinin 
dünya hayatındaki geçimini, kendi 
geçimi gibi bilecek ve ona uygun 
ücret verecektir.

“Rabb’inin rahmetini onlar mı 
taksim ediyorlar! Dünya hayatında 
geçimliklerini aralarında biz taksim 
ettik ve onlardan kimini, kimine 
derecelerle üstün kıldık ki, biri 
diğerini çalıştırsın. Rabb’inin rahme-
ti, onların topladıkları şeylerden 
daha hayırlıdır.” (Zuhruf, 32)

İşverenler, çalıştırdıkları işçilere, 
İslâm Devletinin tespit edeceği şekil-
de insan onur ve haysiyetine yaraşır 
bir ücret verecekler, evsiz işçilere 
ev, arabasız işçilere araba alacaklar, 
bekâr işçilerini evlendireceklerdir. 
Bu yükümlülükler, işverenlere aittir.

Çalıştıran da çalışanda, Rab’leri-
ne kulluğu esas alacaklar ve Rab’leri 
tarafından imtihan edildiklerinin 
bilincinde hareket edecekler ve 
temelde kardeş olduklarını bilecek-
lerdir.

Rasulullah (as), işçi çalıştıranları 
uyarmakta ve onlara, çalıştırdıkları 
işçilere karşı sorumluklarını ve 
kardeş olduklarını hatırlatmaktadır.

“Kimin elinin altında bir karde-
şi bulunuyorsa, ona yediğinden 
yedirsin, giydiğinden giydirsin; 
onlara kaldıramayacakları işleri 
yüklemesin, eğer yüklerseniz 
kendilerine yardım ediniz.” 

İşçi çalıştıranlar, yüce Allah’ı ve 
Rasulullah (as)’ın uyarılarını dikka-
te alarak çalıştırdıkları üzerinde 
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hiçbir şekilde üstünlük psikolojisine 
girmeyeceklerdir.

10- Çalışma ve iş hayatı
İslâm Devletinde, zihinsel ve 

bedensel özürlü olanlar, sürekli bir 
hastalığı bulunanlar dışında kalan, 
çalışabilecek durumda olan tüm 
vatandaşlar, yetenek ve kabiliyetle-
rine göre bir işte çalışacak, ülkede, 
çalışabilecek durumda olan hiç 
kimse işsiz kalmayacaktır.

Çalışma saatleri, işin durumuna 
göre sekiz saat olacak, mesai gerek-
tiren durumlarda çalışanlar ek ücret 
alacaklardır.

İslâm Devletinde, işçileri 
sömüren sendika olmayacak, 
çalışanların hak ve hukukunu, Çalış-
ma ve İşçileri Koruma Bakanlığı 
koruyacaktır.

Kendi işini kurmak isteyenlere, 
Çalışma ve İşçileri Koruma bakanlı-
ğı destek olacak, işyeri temin edecek, 
işyeri mülkiyeti işini kuran kişiye 
verecek, ayrıca yapacağı işe göre 
kredi verecek ve bir yıl sonradan 
başlamak üzere, işyeri ve verilen 
kredi, faiz uygulanmadan, kişiye 
ödenen miktar, belli taksitlerle 
aynen alınacaktır.

Ücret
İslâm Devletinde, temel olarak 

tek bir ücret uygulanacak, ücretler, 
insan onur ve haysiyetini koruyacak 
düzeyde dolgun olacaktır. İşçiler, en 
üst düzeydeki bürokrat ve işveren-
lerle aynı refah düzeyini yaşayacak 
şekilde bir ücret alacaklardır.

Teknik, teknoloji, ağırlık sektö-
ründe ve önemli ölçüde hassasiyet 
gerektiren işlerde çalışanlar, yaptık-

ları işe göre temel olarak uygulanan 
ücretlere ek olarak belirlenecek 
göstergelere göre bir ücret alacaklar, 
emekli olduklarında bu ek ücretler 
verilmeyecektir.

İslâm Devletinde, tüm emekli-
lerin ücretleri aynı olacak, emekli 
maaşları, insanların rahatça 
yaşamalarını temin edecek bir 
dolgunlukta olacaktır.

11- Herkesin kendi evi olacak
İslâm Devletinde, Rasulullah 

(as)’ın “Bizim işimizde çalışan, 
konutu yoksa konut edinecek, biniti 
yoksa binit edinecek, eşi yoksa 
evlenecek” buyruğunca herkesin 
kendine ait bir evi olacak, hiç kimse 
kirada oturmayacaktır.

İslâm İnkılabı biiznillah 
gerçekleştiğinde kirada olanlar, 
oturdukları evin sahibi olacak, 
evin eski sahibine belirlenecek 
bir iyat üzerinden kiralarını, bir 
miktar artırarak evin taksidi olarak 
ödeyeceklerdir. Böylece hiç kimse 
kimseyi, kira üzerinden baskı altına 
almayacaktır.

İslâm Devletinde, hiç kimsenin, 
oturduğu evi dışında kiraya vermek 
için evi olmayacak, onsekiz yaşını 
bitirmiş her genç, evlenir evlenmez 
kendi evi olacaktır. Bunun için 
İslâm Devleti bir fon oluşturacak, 
bu fondan kişilere ev alacak, kişiler, 
belli taksitlerle kira öder devletin 
fonundan ödenen parayı geri ödeye-
ceklerdir.
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Kur’an’a Davet
Kur’an’dan hesaba çekilmeden,

Kur’an’dan kendinizi hesaba çekin!
Şüphesiz yüce Allah’ın vaadi 

haktır ve O, sözünde durandır; 
kullarına ne bildirmişse onu 
mutlaka gerçekleştirecektir. Bu 
nedenle iman edenler, yüce Allah’ın 
vadettiklerine göre kendilerini 
düzeltmeli, Kur’an’dan hesaba 
çekilecekleri o Mahkeme-i Kübra 
gelmeden, kendilerini Kur’an’dan 
hesaba çekmelidirler. Çünkü o gün 
geldiğinde pişmanlık da, tevbe de, 
geri dönüş de yoktur.

Bunun için yüce Allah (cc), tüm 
insanları uyardığı gibi iman edenleri 
de uyarmaktadır. Bu uyarılara kulak 
verip vermeme kişilere kalmıştır, 
kulak verip gereğini yapanlar 
kurtulurlar, kulak vermeyip kendi 
arzularını ölçü edinenler, acıklı ve 
sürekli azaba sürükleneceklerdir.

“De ki: ‘Ey ne islerine karşı aşırı 
giden kullarım, Allah’ın rahmetinden 
umut kesmeyin, muhakkak ki Allah, 
bütün günahları bağışlar; şüphesiz 
O, bağışlayan, merhamet edendir. 
Rabb’inize dönün, O’na teslim olun, 
size azap gelmeden önce, sonra size 
yardım edilmez. Rabb’inizden size 
indirilenin en güzeline uyun; ansızın 
ve hiç farkına varmadan azap size 
gelmeden önce. Sonra nefsin: ‘Allah 
yanında kusur edişimden dolayı yazık 
bana, gerçekten ben alay edenlerden 
idim’ demesin.” (Zümer, 53-56)

İşte Rabb’imizin uyarı, müjde 
ve vadettikleri

“Rabb’imiz, şüphesiz Sen, onda 
şüphe olmayan bir günde insanları 
toplayacaksın; muhakkak ki Allah 
vadinden dönmez.” (Al-i İmran, 9)

“Bu, hesap günü için size vadedilen 
şeylerdir!” (Sad, 53)

Gerçekten iman edenlerden 
misiniz!

“Ey iman eden kimseler, Allah’a 
ve Rasulü’ne ve Kitab’a iman edin; 
O ki, Rasulü’ne Kitab’ı indirdi, O ki, 
önceden de indirmişti ve kim, Allah’ı, 
meleklerini, kitaplarını, rasullerini 
ve ahiret gününü inkâr ederse, işte 
gerçekten uzak bir dalalete sapmış-
tır.” (Nisa, 136)

Yüce Allah’a gerçekten iman 
edenler

“Gerçekten Mü’minler o kimse-
lerdir ki, Allah hatırlatıldığı zaman 
kalpleri ürperir ve O’nun ayetleri 
onlara okunduğunda onların 
imanlarını artırır ve onlar, Rab’leri-
ne tevekkül ederler.” (Enfal, 2)

“Sihirbazlar, secdeye kapandılar, 
dediler ki: ‘Âlemlerin Rabb’ine iman 
ettik, Musa’nın ve Harun’un Rabb’i-
ne!” (A’raf, 120-122)

“Onlar, Allah anıldığı zaman 
kalpleri ürperir kendilerine isabet 
eden şeye sabrederler, namazlarını 
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kılarlar ve kendilerini rızıklandır-
dığımız şeylerden infak ederler.” 
(Hac, 35)

 “Allah’ın izni dışında bir musibet 
isabet etmez ve kim, Allah’a iman 
ederse, onun kalbine hidayet 
verir. Allah, her şeyi çok bilendir.” 
(Teğabun, 11)

“Onlar, iman edenler ve kalpleri 
Allah’ın zikri ile mutmain olanlardır, 
iyi bilin ki kalpler, Allah’ın zikri ile 
mutmain olur.” (Rad, 28)

Allah’ı, hakkıyla tanıyıp iman 
etmek

“Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, 
yaşayandır, Baki’dir. O’nu, uyuklama 
ve uyku tutmaz; göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni 
olmadan kendisinin katında kim 
şefaat edebilir! Onların önlerinde ve 
arkalarında ne varsa bilir, dilediği 
şeyler dışında O’nun ilminden bir 
şey kavrayamazlar. O’nun Kürsüsü, 
gökleri ve yeri kaplamıştır; onları 
korumak, kendisine ağır gelmez. O 
yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)

“Dediler ki: ‘Biz, seni, bize gelen 
açık delillere ve bizi yaratana asla 
tercih edemeyiz, öyleyse yapacağın 
şeyi yap, sen ancak bu dünya hayatın-
da yapabilirsin.  Gerçekten biz, 
Rabb’imize iman ettik, bizim günah-
larımızı ve bizi yapmaya zorladığın 
o sihri bağışlasın; Allah daha hayırlı 
ve daha süreklidir. Şüphesiz o kimse, 
Rabb’ine suçlu gelirse, muhakkak ki 
onun için cehennem vardır; orada 
ölemez ve yaşayamaz ve kim, Mü’min 
olarak gelir ve gerçekten salih amel 

işlerse, işte onlar için yüksek derece-
ler vardır.” (Taha, 72-76)

İşte bu Mü’minlerden olabil-
mek için tağutun reddedilmesi 
gerekir

“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)

Tağutu reddedenler kurtul-
muş, reddetmeyenler helak 
olmuştur

“Tağuta itaat etmekten kaçınan 
kimselere ve Allah’a yönelenlere 
müjde var, müjdele kullarımı.” 
(Zümer, 17)

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

İşte tağutu reddetmenin en 
güzel örneği

“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)
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“Ne zamanki onlardan ve Allah’tan 
başka tapındıkları şeylerden 
ayrıldı, Biz ona, İshak’ı ve Yakub’u 
bağışladık ve hepsini nebi yaptık. 
Rahmetimizden onlara ihsan ettik ve 
onlara üstün bir doğruluk dili verdik.” 
(Meryem, 49-50)

“Kavminden büyüklük taslayan 
ileri gelenler dediler ki: ‘Ey Şuayb, 
mutlaka seni ve seninle beraber 
iman edenleri kentimizden çıkarırız 
ya da milletimize dönersiniz!’ Dedi 
ki: ‘Şayet biz hoş görmesek de mi? 

‘Allah, bizi sizin dininizden kurtardık-
tan sonra eğer tekrar ona dönersek, 
Allah’ın üzerine yalan atmış oluruz. 
Rabb’imiz Allah, dilemedikten sonra 
ona dönmemiz, bizim için olur şey 
değildir. Rabb’imiz, bilgice her şeyi 
kuşatmıştır. Biz Allah’a tevekkül 
ettik; Rabb’imiz, bizimle kavmimizin 
arasını Hak ile aç; şüphesiz Sen, 
açanların en iyisisin!” (A’raf, 88-89)

Rasullere gerçekten iman 
edenler

“Rasul, kendisine indirilen şeye 
iman etti, Mü’minler de! Hepsi, 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına 
ve rasullerine iman etti; biz, O’nun 
rasullerinden hiçbiri arasında ayırım 
yapmayız ve dediler ki: ‘İşittik ve 
itaat ettik, Rabb’imiz, dönüş sanadır.” 
(Bakara, 285)

“Onlar ki, Allah’a ve rasullerine 
iman ettiler ve onlardan hiçbiri 
arasında ayırım yapmadılar, işte 
(Allah) yakında onlara mükâfatlarını 
verecektir. Allah, çok bağışlayan, çok 
merhamet edendir.” (Nisa, 152)

Rasullere iman, onları en 
güzel örnek almakla ve onlara 
itaat etmekle mümkündür

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

 “Allah’a ve Rasulü’ne itaat edin, 
umulur ki merhamet edilirsiniz.” 
(Al-i İmran, 132)

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

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

Rasulün yaptıklarını yapmak, 
yasakladıklarından kaçınmak

“…Rasul, size ne verdiyse alın ve ne 
yasakladı ise onu hemen terk edin ve 
Allah’tan korkun, şüphesiz Allah’ın 
azabı şiddetlidir.” (Haşr, 7)

“Onlar, yanlarındaki Tevrat ve 
İncil’de yazılı buldukları Rasul’e, o 
ümmi Nebi’ye uyarlar. Onlara iyiliği 
emreder, onları kötülükten meneder; 
onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri 
haram kılar, onlardan ağırlıklarını 
ve üzerlerinde olan bağları kaldırır. 
Artık ona iman edenler, ona saygı 
gösteren, ona yardım eden ve onunla 
beraber indirilen nura tabi olanlar, 
işte kurtuluşa erenler onlardır.” 
(A’raf, 157)
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Rasulleri ve örnekliklerini 
inkâr, küfürdür

“Şüphesiz, Allah’ın rasullerini 
inkâr ederler, Allah ve rasullerinin 
arasını ayırmak isterler ve ‘Kimine 
iman ederiz, kimini inkâr ederiz’ 
derler; o arada bir yol tutmak isterler. 
İşte onlar, gerçek kâ irlerdir; kâ irler 
için alçaltıcı bir azap hazırlamışız-
dır.” (Nisa, 150-151)

“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, muhak-
kak apaçık bir sapıklığa düşer.” 
(Ahzab, 36)

Kur’an’a sorgusuz sualsiz 
teslim olmak

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

“De ki: ‘Ona iman edin yahut 
iman etmeyin; şüphesiz, daha önce 
kendilerine ilim verilenlere okundu-
ğu zaman çeneleri üzerine secdeye 
kapanırlar.’ Ve derler ki: ‘Rabb’imiz 
yücedir, gerçekten Rabb’imizin 
vaadi gerçekleşmiş oldu.’ Ve ağlaya-
rak çeneleri üzerine kapanırlar 
ve onların derin saygısını artırır.” 
(İsra, 107-109)

“İşte bunlar, Allah’ın kendilerine 
nimet verdiği nebilerden, Âdem 
ve Nuh ile beraber (gemide) 
taşıdıklarımız soyundan, İbrahim 
ve İsrail (Yakup) soyundan, hidayet 

verdiğimiz ve seçtiğimiz kimseler-
dendir. Onlara, Rahman’ın ayetleri 
okunduğu zaman ağlayarak secdeye 
kapanırlardı.” (Meryem, 58)

“Bundan önce kendilerine Kitap 
verdiklerimiz, ona iman ederler; 
onlara okunduğu zaman: ‘Ona iman 
ettik, muhakkak ki o, Rabb’imizden 
gelen Haktır, gerçekten biz ondan 
önce de Müslümanlardan idik’ derler. 
İşte onlara, sabretmelerinden dolayı 
mükâfatları iki defa verilir ve onlar, 
kötülüğü iyilikle savarlar, rızıklan-
dırdığımız şeylerden infak ederler.” 
(Kasas, 52-54)

“Onlar ki, ayetlerimize iman 
etmiş ve Müslüman olmuşlardır.” 
(Zuhruf, 69)

Kitab’a uyanlar, huzur bulur, 
hidayet üzere olur ve rahmete 
ulaşır 

“Ey insanlar, gerçekten size Rabb’i-
nizden bir öğüt gelmiştir; göğüslerde 
olana şifa ve Mü’minler için hidayet 
ve rahmettir.” (Yunus, 57)

“…De ki: ‘Şüphesiz ben, Rabb’imden 
bana vahyolunan şeye tabi oluyorum; 
bu, Rabb’inizden basiretlerdir ve 
iman eden bir toplum için hidayet ve 
rahmettir! Kur’an okunduğu zaman 
onu dinleyin ve susun, umulur ki, 
rahmet edilirsiniz.” (A’raf, 203-204)

Kitab’ın tümüne iman etmek, 
tüm hükümlerine göre yaşamak

“İnsanlardan kimi de Allah’a bir 
kenardan ibadet eder, eğer kendisine 
bir hayır gelirse onunla mutmain 
olur ve eğer ona bir itne isabet 
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ederse yüzüstü döner. O, dünyayı da, 
ahireti de kaybetmiştir, işte apaçık 
hüsran budur.” (Hac, 11)

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

Kur’ani bir hayatı önemseme-
yenlere yüce Allah (cc) şeytanı 
musallat kılar

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

“Nihayet ardından onlardan sonra 
yerlerine gelenler, salatı zayi ettiler, 
şehvetlerine tabi oldular; bu yüzden 
onlar, yakında azgınlıklarının karşı-
lığını alacaklardır.” (Meryem, 59)

Kur’ani hükümlerden şüphe 
etmeden gereğince yaşamak

“Eğer sen, sana indirdiğimiz 
şeyden kuşku içinde olursan, o halde 
senden önce Kitabı okuyanlara sor; 
andolsun ki, sana Rabb’inden Hak 
geldi, sakın şüpheye düşenlerden 
olma! Ve Allah’ın ayetlerini yalan-
layan kimselerden olma, bu yüzden 
hüsrana uğrayanlardan olursun.” 
(Yunus, 94-95)

“Hak, Rabb’indendir, öyleyse kuşku 
duyanlardan olma.” (Bakara, 147)

Herkes, Kur’an’dan hesaba 
çekilecektir

“Yer, Rabb’inin nuru ile parlar, 
Kitap konulur, nebiler ve şahitler 
getirilir ve aralarında adâletle 
hükmedilir; onlara hiç haksızlık 
edilmez.” (Zümer, 69)

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

“Her ümmeti diz çökmüş görürsün; 
her ümmet, kendi Kitabına çağırılır: 

‘Bugün yapmış olduğunuz şeylerle 
cezalandırılacaksınız!’ İşte Kitabımız, 
aleyhinize gerçeği söylüyor, muhak-
kak ki biz, yapmış olduğunuz şeyleri 
yazıyorduk.” (Casiye, 28-29)

Ahireti dünyaya tercih ederek 
Ahirete uygun bir hayat yaşamak

“Ve kim de ahireti ister ve o, 
Mü’min olarak çaba gösterir, onun 
için çalışırsa, işte onların çalışmala-
rının karşılığı verilir.” (İsra, 19)

“Şüphesiz Biz, samimiyetle düşün-
dükleri o yurdu onlara tahsis ettik.” 
(Sad, 46)

“Öyleyse dünya hayatını ahiret için 
satan, Allah yolunda savaşsın, kim 
Allah yolunda savaşır da öldürülür 
veya galip gelirse, ona yakında büyük 
bir mükâfat vereceğiz.” (Nisa, 74)

“Onlardan kimi de der ki: ‘Rabb’i-
miz, bize dünyada da güzellik ver, 
ahirette de güzellik ver, bizi ateş 
azabından koru!’ (Bakara, 201)
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Dünya hayatını tercih edenle-
rin ahirette hiçbir nasipleri 
yoktur

“Kim dünya hayatını ve süsünü 
isterse onlara, oradaki amellerini 
tam veririz ve onlara, orada eksik 
verilmez. İşte onlar o kimselerdir 
ki, ahirette onlar için ateşten başka 
yoktur ve yaptıkları işler orada boşa 
gitmiş ve yapmakta oldukları batıl 
olmuştur!” (Hud, 15-16)

“…İnsanlardan kimi der ki: ‘Rabb’i-
miz bize dünyada ver,’ onun ahirette 
bir nasibi yoktur.” (Bakara, 200)

“Kim, dünya hayatını istiyor ise 
orada, istediğimiz şeyi ona çabuklaş-
tırırız, sonra onu cehenneme koyarız, 
yerilmiş, kovulmuş olarak ona atılır.” 
(İsra, 18)

“İşte onlar, ahirete karşılık dünya 
hayatını satın alan kimselerdir, bu 
yüzden azap onlardan ha i letilmez 
ve onlara yardım edilmez.” (Bakara, 
86)

İslâm’a teslimiyet

“Şüphesiz Biz onu sana Hak indir-
dik; o halde dini O’na halis kılarak 
Allah’a kulluk et.” (Zümer, 2)

“De ki: ‘Şüphesiz ben, dini O’na 
halis kılarak Allah’a gerçekten 
kulluk yapmakla emrolundum ve 
ben, Müslümanların ilki olmakla 
emrolundum.” (Zümer, 11-12)

“Allah’ın dininden başkasını mı 
arıyorlar; göklerde ve yerdekilerin 
hepsi, O’na teslim olmuş ve ister 
istemez, O’na döndürüleceklerdir.” 
(Al-i İmran, 83)

“Ve kim, İslâm’dan başka bir din 
ararsa, elbette ondan kabul edilme-
yecek ve o, ahirette de hüsrana 
uğrayacaktır.” (Al-i İmran, 85)

“İşte Rab’lerinden salavat 
(yardım) ve rahmet onların üzerine-
dir ve işte hidayete erenler onlardır.” 
(Bakara, 157)

Kimlerle beraber olacaklarını 
iyi seçenler kurtuluşa ererler

“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 edeme-
yiz, çünkü o zaman saçmalamış 
oluruz.” (Kehf, 13-14)

“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 döndürüle-
ceksiniz. O’ndan başka ilahlar edinir 
miyim, eğer Rahman, bana bir zarar 
vermek istese, onların şefaati bana 
hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurta-
ramazlar. O takdirde gerçekten ben, 
apaçık bir dalalet içerisinde olurum. 
Doğrusu ben, sizin Rabb’inize iman 
ettim, beni dinleyin.” (Yasin, 20-25)

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

Müslüman olmayanlarla 
beraber olanlar, onlardandır

“Mü’minler, Mü’minleri bırakıp 
kâ irleri dostlar edinmesinler ve 
kim böyle yaparsa, Allah ile bir şeyi 
kalmaz; ancak onlardan sakınıp 
korunmanız başka. Allah, sizi kendi-
sinden sakındırır, dönüş Allah’adır.” 
(Al-i İmran, 28)

 “Muhakkak ki O, size Kitap’ta 
indirmişti ki, eğer Allah’ın ayetle-
rinin inkâr edildiğini ve onlarla 
alay edildiğini işittiğiniz zaman 
onlar, başka bir söze dalınca¬ya 
kadar onlarla beraber durmayın; o 
zaman siz de onlar gibi olursunuz. 
Şüphesiz Allah, bütün münafık ve 
kâ irleri cehennemde toplayacaktır.” 
(Nisa, 140)

“Onların, dinlerine uyuncaya 
kadar Yahudiler ve Hrıstiyanlar 
senden razı olmazlar. De ki: ‘Şüphesiz 
hidayet, Allah’ın o hidayetidir.’ Şayet 
sana gelen ilimden sonra onların 
hevalarına tabi olursan, senin için 
Allah’tan bir dost ve bir yardımcı 
yoktur.” (Bakara, 120)

 “Zulmeden kimselere güven-
meyin, yoksa size ateş dokunur, 
sizin Allah’tan başka dostlarınız 
yoktur, sonra size yardım edilmez.” 
(Hud, 113)

İnfak etmek, en güzel sözü 
tasdik etmek ve iman etmektir

“Artık kim verir ve sakınırsa ve 
en güzeli tasdik ederse, işte onu en 
kolaya muvaffak kılarız.” (Leyl, 5-7)

“Sevdiğiniz şeylerden infak edince-
ye kadar asla birre (imana) ulaşa-
mazsınız, ne infak ederseniz mutlaka 
Allah onu bilir.” (Al-i İmran, 92)

“Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına 
çevirmeniz birr/iman etmek değildir, 
lakin birr/iman o kimsenindir ki, 
Allah’a, ahiret gününe, meleklere, 
Kitaba ve nebilere inandı; sahip 
olduğu sevdiği malını yakınlara, 
yetimlere, yoksullara, yolda kalmış-
lara, düşkün ve boyunduruk altında 
bulunanlara verdi; namazı kıldı, 
zekâtı verdi. Ahidleştiğinde ahdini 
yerine getirenler; sıkıntı, hastalık ve 
savaş zamanlarında sabredenler; 
işte onlardır doğru olanlar ve işte 
onlar muttakilerdir.” (Bakara, 177)

“En çok sakınan ondan uzak 
tutulacaktır; o ki, malını vererek 
temizlenir ve o, yanındaki bir kimseye, 
bir nimet karşılığında vermez, yalnız 
yüce Rabb’inin yüzünü/rızasını ister. 
Elbette yakında o, razı olacaktır.” 
(Leyl, 17-21)

“Ey o mutmain olan ne is! Rabb’i-
ne dön, razı edici ve razı edilmiş 
olarak; artık kullarımın arasına gir 
ve cennetime gir!” (Fecr, 27-30)

İnfak etmeyenler, dünya ve 
ahirette helak edilirler

“Ve kim cimrilik eder ve müstağni 
olursa ve en güzeli yalanlarsa, işte 
ona en zoru kolaylaştırırız; helak 
olduğu zaman malı ona fayda sağla-
maz.” (Leyl, 8-11)

“Doğrusu Biz, onlara da bela 
verdik, bahçe sahiplerine bela 
verdiğimiz gibi; o zaman sabah onu 
mutlaka toplayacaklarına yemin 
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etmişlerdi, istisna da etmiyorlardı, 
fakat Rabb’inden bir bela, onu sardı 
ve onlar uyurlardı; derken budanmış 
gibi oluverdi.” (Kalem, 17-20)

“Muhakkak ki Karun, Musa’nın 
kavminden idi, onların üzerine 
azgınlık etti; Biz ona öyle hazineler 
vermiştik ki, onun anahtarları güçlü 
bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi 
ona demişti ki: ‘Şımarma,  muhakkak 
ki Allah, şımarıkları sevmez. Allah’ın 
sana verdiğinden ahiret yurdunu 
iste, dünyadan da nasibini unutma, 
Allah’ın sana iyilik etmesi gibi iyilik 
et, yeryüzünde bozgunculuk yapma, 
zira Allah bozguncuları sevmez.’

Dedi ki; ‘Bu, elbette bende 
bulunan bir bilgi sayesinde bana 
verildi;’ bilmedi mi ki muhakkak ki 
Allah, ondan önceki kuşaklar arasın-
da, cemaat ve kuvvet bakımından 
kendisinden daha güçlü nicelerini 
helak etmiştir! Suçlulara günahla-
rından sorulmaz.” (Kasas, 76-78)

“Sonunda onu, evini barkını da 
yere batırdık, Allah’a karşı ona 
yardım edecek bir topluluğu olmadı, 
kendini kurtaranlardan da olmadı.” 
(Kasas, 81)

“Ve o gün, cehenneme getirilir; o 
gün insan hatırlar, nasıl oldu onu 
hatırlaması! der ki; ‘Ah, keşke ben, bu 
hayatım için takdim etseydim!’ Artık 
o gün, O’nun ettiği azap gibi kimse, 
azap edemez ve O’nun bağladığı gibi 
kimse bağlayamaz!” (Fecr, 23-26)

“İşte azap böyledir; ahiret azabı 
daha büyüktür, keşke bilmiş olsalar-
dı.” (Kalem, 33)

Sabredenler, Rab’lerinin 
rızasına ve cennete kavuşurlar

“İnsanlar ‘iman ettik’ demekle 
imtihan edilmeden bırakılacaklarını 
mı sandılar! Andolsun, onlardan 
öncekilerini denedik, elbette Allah 
doğruları bilir, yalancıları bilir.” 
(Ankebut, 2-3)

“Ve sizi korku, açlık, mallarınız, 
canlarınız ve ürünlerinizden eksilt-
mek gibi şeylerle deneriz; sabreden-
leri müjdele. Onlar, kendilerine bir 
musibet isabet ettiği zaman derler ki; 

‘Şüphesiz biz, Allah içiniz ve muhak-
kak O’na döneceğiz. İşte Rab’lerinden 
salavat (yardım) ve rahmet onların 
üzerinedir ve işte hidayete erenler 
onlardır.” (Bakara, 155-157)

“Mallarınız ve canlarınız hususun-
da deneneceksiniz; sizden önce 
kendilerine Kitap verilenlerden ve 
müşriklerden çok üzücü (sözler) 
işiteceksiniz; buna rağmen sabreder, 
korunursanız; bu, azmedilecek işler-
dendir.” (Al-i İmran, 186)

“Yoksa siz, Allah, sizden cihat 
edenleri belirtmeden, sabredenleri 
belirtmeden gerçekten cennete 
gireceğinizi mi sandınız!” (Al-i İmran, 
142)

“Yoksa sizden önce geçen kimse-
lerin örneği size gelmeden cennete 
gireceğinizi gerçekten zannediyor 
musunuz? Onlara, sıkıntı dokundu, 
zor durumda kaldılar ve sarsıldılar ki, 
hatta Rasul ve onunla birlikte iman 
edenler: ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ 
dediler. İyi bilin ki, şüphesiz Allah’ın 
yardımı yakındır.” (Bakara, 214)

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

yüce Allah’a gereğince iman edemezler
İnsanların, yüce Allah’a yönel-

melerine, O’na gereğince iman 
etmelerine engel olan birçok faktör 
vardır. Bunların en önemlilerinden 
biri de hiç kuşkusuzdur ki, geçmiş 
dönemlerde insanların önüne çıkan 
kimi şahısların, yüce Allah’ın indir-
diği vahyi esasları, kendi daracık 
düşünce dünyalarına sığdırmak için 
kelimeleri yerlerinden kaydırarak 
Tevhidi esasların asıl anlamlarını 
bozmalarıdır.

Günümüzde bu kimselerin 
eserlerini okuyan kimseler, okuduk-
ları bu eserleri kutsayarak yüce 
Allah’ın indirdiği Kur’an’ın önüne 
almakta, Kur’an’ın apaçık ayetlerine 
rağmen bunlara inanmayıp geçmiş 
atalarının sözlerini tercih etmekte-
dirler.

Geçmişin bataklığına saplanan 
kimselere anlatılan hiçbir ayet 
fayda vermemekte, okudukları 
kitapların çelişkilerini görmelerine 
rağmen onu terk etmemektedirler. 
Bu kimseler, atalarının eserlerini 
bırakmaları halinde küfre saplana-
caklarını düşünmektedirler. Oysa 
yüce Allah’ın bildirdiği gerçeklerini 
terk etmekle zaten küfür ve şirkin 
bataklığına saplanmış bulunmakta-
dırlar, ancak farkında değildirler.

Geleneksel atalar dinine uyanlar 
Kur’ani esaslara davet edildikle-

rinde hemen atalarından bir söz 
nakleder ve “Falanca âlim bu 
konuda şöyle diyor” diyerek atala-
rının görüşünü Kur’ani ayete tercih 
ediyorlar. Yüce Allah (cc), atalarına 
tapan ve ataları da ga let içerisinde 
bulunan kişilerin Kur’an’la uyarıl-
masını istemektedir.

“Ataları uyarılmamış bir toplumu 
uyarman için; işte onlar ga let 
içindedirler.” (Yasin, 6)

Allah ve Rasulü’ne davet edilen 
atalar dini mensupları, Kur’ani 
apaçık hükümlere rağmen Allah ve 
Rasulü’nün hükmüne aykırı olan 
atalarının görüşüne sarılmaktadır-
lar. Üstelik kendileri de atalarının 
Kur’an ve Sünnete aykırı ikirlerini 
gördükleri halde bu tutumlarında 
ısrar ediyorlar. Atalarının bu aykırı 
ikirlerini örtbas edebilmek ve 

İslâmi göstermek için de Kur’an’daki 
ayetleri tevil edip Allah’ın da sapık 
ikirlerine destek olduğunu iddia 

ediyorlar.
“Onlar bir kötülük yaptıkları 

zaman: ‘Babalarımızı bu yol üzerin-
de bulduk, bunu bize Allah emretti’ 
dediler; de ki, ‘Allah kötülüğü emret-
mez, Allah’a karşı bilmediğiniz şeyler 
mi söylüyorsunuz!” A’raf, 28)

Atalar dinine mensup olanlarla 
yapılan bir diyalog, bunların, kendi 
küfürlerine şahit olmalarına 
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rağmen hiç düşünmeden küfür-
lerinde ve şirklerinde nasıl ısrar 
ettiklerini apaçık bir şekilde ortaya 
koymaktadır.

Müslüman:
- “Yüce Allah (cc), kulundan akıl 

alır mı?”
“Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsı-

nız, Allah, O’dur ki, zengindir, hamd 
edilendir.” (Fatır, 15)

Atalar dini mensubu:
- “Hayır, elbette almaz.”
Müslüman:

- “Peki, yüce Allah (cc), kullarının 
her halini biliyor mu?”

“Andolsun insanı biz yarattık ve 
nefsinin ona ne vesvese verdiğini 
biliriz, biz ona şah damarından 
daha yakınız.” Kaf, 16)

Atalar dini mensubu:
- “Elbette biliyor.”
Müslüman:

- “Peki, yüce Allah (cc), kuluna 
gücünden fazla yük yükler mi?”

“Biz, kimseye gücü yettiğinden 
başkasını teklif etmeyiz, katımız-
da hakkı söyleyen bir kitap 
vardır, onlara asla zulmedilmez.” 
(Mü’minun, 62)

Atalar dini mensubu:
- “Hayır, yüklemez”
Müslüman:

- “Peki, Miraç hadisi diye uyduru-
lan yalanda, yüce Allah’ın, kullarına 
güçlerinin üzerinde 50 vakit namazı 
farz kıldığı, kullarının bu 50 vakti 
kaldıramayacaklarını (hâşâ) 

bilmediği, 50 vakit namazı alan 
Hz. Muhammed (as)’ın, Miraç’tan 
dönüşte göklerin bir katında Hz. 
Musa (as) ile karşılaştığı, Hz. Musa 
(as)’ın ona, ne ile döndüğünü 
sorduğunda o, 50 vakit namaz ile 
döndüğünü söylemesi üzerine Hz. 
Musa (as)’ın, “Senin ümmetin bu 
50 vakit namazı kaldırmaz, git 
Allah’a, biraz indirt” dediği ve Hz. 
Muhammed (as)’ın, her seferinde 
beş vakit tenzil ile geldikçe Hz. Musa 
(as)’ın, Hz. Muhammed (as)’ı tekrar 
gönderdiği ve Hz. Musa (as)’ın 
dayatmaları ve kullarının ne kadar 
kaldıracaklarını (hâşâ) bilmeyen 
yüce Allah’a (hâşâ) akıl vermesi 
sonucunda namazın beş vakite 
indirilmesi yalanına ne diyorsun?”

Atalar dini mensubu:
- “Buhari’de böyle geçiyor ve 

geçmiş alimlerimiz buna itiraz 
etmemişler, onlar da bunu tasdik 
etmişler, biz alimlerimizden böyle 
gördük, sen, Kur’an’dan sonra en 
güvenilir olan Buhari’yi inkâr mı 
ediyorsun, sen hadis inkârcısısın.”

Atalar dinine mensup olanlar, 
atalarını hatasız kabul ediyorlar

Atalar dinine mensup müşrikler, 
Kur’ani esaslara ve Rasulullah 
(as)’ın apaçık örnekliğine inanmaz, 
âlim dedikleri geçmiş atalarının 
uydurmuş oldukları yalanlarına, 
yüce Allah (cc) ve Rasulullah (as)’ın 
üzerine attıkları iftiralarına inanır-
lar. Çünkü onlara göre âlim dedik-
leri ataları, hata yapmaz, onlar öyle 
dediyse aynen öyledir, bu yüzden 
de Kur’an’ın apaçık ayetlerini hiç 
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düşünmeden reddediyorlar.
Geçmişin bataklığına saplan-

mış ve hiçbir şekilde kurtulmak 
istemeyen bu gelenekçi atataparlar, 
kesin doğrunun atalarının dedikleri 
olduğunu kabul ediyor ve zaten 
Allah dilemeseymiş, bunu söyle-
mezlermiş dercesine yüce Allah’a 
ve Rasulü’ne hakaret ve iftira olan 
yalanları kabul ediyorlar, bu yalan-
larına da kimi ayetleri alarak delil 
gösteriyorlar.

“Şirk koşanlar, dediler ki: ‘Şayet 
Allah dileseydi biz de atalarımız da 
O’ndan başka bir şeye tapmazdık 
ve O’nun (emri) dışında hiçbir şeyi 
haram kılmazdık!’ Onlardan önceki-
ler de böyle yapmıştı. Rasullere düşen, 
ancak apaçık tebliğ etmek değil 
midir?” (Nahl, 35)

Vahyi esaslara karşı çıkan geçmiş 
toplumlar ile günümüzde Kur’ani 
mesajı tümüyle kabul etmek isteme-
yenlerin atalar dinine tabiiyeti 
konusunda, yaşanan zaman dilimi 
dışında hiçbir fark yoktur. Geçmiş 
toplumlar da yüce Allah’a inanıyor 
ve atalarından aldıkları düşünce-
lerle Rab’lerini razı edebileceklerini 
sanıyorlardı.

Günümüzde atalarını takip 
edenler de aynı şekilde atalarından 
aldıkları düşünceleri Kur’an mesajı 
önüne geçirmiş bir halde yüce Allah’ı 
razı edebileceklerini zannediyorlar. 
Daha da ilginç olanı bu atalar dinine 
mensup olanların, daha öncekilerin 
dedikleri gibi, “Sizden başka böyle 
diyen yok, biz daha önceden 
böyle bir şey işitmedik” demele-

ridir ki, tarihi süreçteki ataları da 
aynı mazeretle Risalet önderlerinin 
dediklerini kabul etmiyorlardı.

“Ne zaman ki Musa, apaçık ayetle-
rimizle onlara geldi, dediler ki: ‘Bu 
uydurulmuş bir sihirden başka bir 
şey değildir, önceki atalarımızdan 
bunun hakkında bir şey işitmedik.” 
(Kasas, 36)

Ellerinde evrensel ve çağla-
rüstü Kur’an, bu Kur’an’ı en güzel 
şekilde yaşayarak vahyin yaşan-
ması konusunda en güzel örnekliği 
ortaya koyan Rasulullah (as)’ın 
Sünneti bulunduğu halde bunları, 
yüce Allah’ın verdiği akıl nimeti ile 
değerlendirip iman etme yerine, 
geçmiş atalarının söylemlerini esas 
kabul edip onlara uyanlar, hiçbir 
zaman yüce Allah’a gereğince iman 
etmezler. Bunların iman iddiaları, 
susamış kimsenin, uzağındaki bir 
suya avuçlarını uzatarak su içtiğini 
zanneden kişinin durumu gibidir.

“Gerçek davet O’nadır; O’nun 
dışında çağırdıkları kimseler, hiçbir 
şeyle onlara icabet edemezler, ancak 
ağzına ulaşsın diye suya avucunu 
uzatan gibidir; ona o (su) ulaşmaz ve 
kâ irlerin duası, dalaletten başka bir 
şey değildir.” (Rad, 14)

Atalar dinine mensup kimselerin 
iman iddiaları, tıpkı tasavvufçular 
gibi atalarının tekeline bağlıdır; 
ataları ne demişse o kadar yüce 
Allah’a iman ediyor, yüce Allah’ı da 
atalarının tanıdığı kadar tanıyorlar. 
Bu yüzden yüce Allah’a hakaret ve 
iftira olan Rasulullah (as)’a atfen 
onlarca uydurulmuş sözleri, hiç 
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düşünmeden alıp kabul ediyor, Allah 
ve Rasulü’ne hakaret etmekten 
çekinmiyorlar. Çünkü ataları böyle 
dediği için de vahyi inkâr etmekten 
çekinmiyorlar.

“Aksine, dediler ki: ‘Şüphesiz biz 
atalarımızı bir din üzerinde bulduk 
ve elbette biz, onların izlerinde 
gidiyoruz. İşte böyle, senden önce 
bir kente uyarıcı birini göndermiş 
olmayalım ki, oranın zenginleri: ‘Biz 
babalarımızı bir din üzerinde bulduk, 
biz de onların izleri üzerindeyiz.’ 
demiş olmasın.

Dedi ki: ‘Şayet size, atalarınızı 
üzerinde bulduğunuz şeye hidayet ile 
gelmişsem!’ dediler ki: ‘Doğrusu biz 
gönderildiğiniz o şeyi inkâr ediyoruz.” 
Zuhruf, 22-24)

Her ne kadar yüce Allah’a iman 
ettiklerini sözel olarak ifade etseler, 
kimi ibadetleri yapmış olsalar da 
geleneksel atalar dinine mensup 
olanlar, yüce Allah’ı hakkıyla tanıma-
yan, atalarından aldıkları bilgi kadar 
yüce Allah’ı tanıyan kimselerdir.

“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)

Geleneksel atalar dini zanna 
ve duygulara dayanmaktadır

Geleneksel atalar dini mensup-
ları, yüce Allah’ı o denli tanımadılar 
ki, yüce Allah’ın indirdiği nasların, 
kendi akılları ile çelişmesi durumun-
da nas’ın terk edilip aklın tercih 
edileceğini bile ileri sürebilmişler-

dir. Onlar, bu iddiaları ile akıllarının 
yüce Allah’ın vahyinden daha üstün 
ve asıl olduğunu savunmuşlardır. 
Bunların başını da Fahreddin Razi 
ve onun talebesi Buharalı Nureddin 
es-Sâbûnî’dir. Onlar, Aklın nas ile 
çelişmesi durumunda aklın tercih 
edileceğini iddia etmişlerdir.

“Akıl ile nas çelişirse akıl tercih 
edilir” diyen Fahreddin Razi, bu 
iddiasını, “Esasu’t-Takdis” adlı 
eserinde söz konusu etmiş, “Meali-
mu Usuli’d-Din” adlı eserinde de bu 
kurala değinmiştir. Orada Allah’ın 

“cihet, cismiyet” gibi bazı Müteşa-
bih manaları ihtiva eden ayet ve 
hadislerin tevil edilmesi gerektiğini 
açıklarken şu yoruma yer vermiştir:

“Naklin zahir ifadelerini, aklın 
kati delaletine tercih etmek yanlıştır, 
çünkü nakil, aklın feridir (naklin/
nassın anlaşılması akla bağlıdır). 
Eğer asıl olanı (aklı) delil olmaktan 
düşürürseniz, bu çürütme işi hem 
aslı (aklı) hem de fer’i (nakli) birlik-
te ortadan kaldırır. Bunun yanlışlığı 
ise ortadadır. O halde tek bir çıkış 
yolu vardır ki, o da aklın -kesin 
olan- delaletini asıl kabul etmektir. 
(bk. Mealimu Usuli’d-Din, Daru’l-Ki-
tabi’l-Arabi, Lubnan, ts., 1/48)

İbn Temiye, bu kaideyi Razi’ye 
isnat etmiş, nassın tevil edilmesine 
karşı çıkarak Müteşabih olan ayet 
ve hadisleri, bu kaideye dayanarak 
tevil eden Kelamcıları tenkit etmiş-
tir. İbn Teymiye, (bk. Der’u Taaru-
di’l-Aklı ve’n-Nakl, Camiatu’l-İmam 
Muhammed b. Suud, 1411 199, 1/4)

Sele iler, Razi ve diğer Kelam 
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alimlerini, çok şiddetli bir şekilde 
tenkit etmişlerdir.

Bunların iddialarının temeli, 
aklın Kur’an’da çok zikredilmesidir. 
Onlar, şöyle diyorlar: “Akıl, vahyin 
anlaşılması için yegâne faktördür. 
Kur’an’da tefekkür, tedebbürü 
emreden, aklı kullanmayı tavsiye 
eden bütün ayetler dolaylı olarak 
akla büyük önem vermektedir.”

Bu iddiaya göre: Bir ayet veya 
hadisin ifadesinde akl-ı selime 
aykırı bir ifadeyi görürseniz, 
mümkün ise aklı esas alın ve ilgili 
nassı tevil edin. Yeter ki, akıl akıl 
olsun. Yani, vahyin ışığında eğitil-
miş, Nebevi terbiyeye sahip, işin 
uzmanı, yetkinliğin bütün şartla-
rını haiz bir akıl olması gerekir.

“Akıl ile nas çelişirse akıl tercih 
edilir” iddiasının son savunucusu 
Said’i Nursi’dir. Said’i Nursi, her 
aklın esas alınmayacağını söyledik-
ten sonra: “Takarrur etmiş usulden-
dir: Akıl ve nakil taarruz ettikleri 
vakitte, akıl asıl itibar ve nakil tevil 
olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerek-
tir.” (Muhakemat,12)

Razî, aklî bürhanların nakillerin 
zahirleriyle çatışması durumunu 
şöyle izah etmektedir: “Aklî kesin 
deliller bir şeyin sübutuna delalet 
eder, sonra da zahirleri bunun 
aksine işaret eden naklî delillerle 
karşılaşacak olursak, takınacağımız 
tavır şu dört şıktan başkası olamaz:

a- Ya hem aklın hem de naklin 
gerektirdiklerini kabul edeceğiz. 
Bu durumda birbirine zıt iki şeyi 
aynı anda doğrulamış oluruz ki bu 

imkânsızdır.
b- Ya her ikisini reddedeceğiz. Bu 

da iki zıt şeyin her ikisini de yalanla-
mak olur ki, bu da imkânsızdır.

c- Ya naklî delilleri doğrulayacak 
ve aklî olanları yalanlayacağız, bu 
ise batıldır.

d- Ya da aklın gerektirdiğini 
alacağız.

Onlar, bu iddialarını, her şeyin 
akılla anlaşıldığına dayandırmak-
tadırlar ki bu bozuk mantığa göre 
yüce Allah’ın sözü tali, kendi akılları 
asıldır. Oysa akıl asıl değil, asıl olan 
vahyi tasdik ve kabul eden merkez-
dir. Aklı yaratan yüce Allah (cc) 
onu, vahyin kabul edilmesine aracı 
kılmıştır. Aklın muhatap alınması, 
onu asıl yapmadığı gibi asıl olan 
vahyin de önüne geçirmesine neden 
değildir.

Yüce Allah’ı bu şekilde değerlen-
diren bir zihniyetin, O’nu hakkıyla 
tanıyıp iman etmesi elbette 
mümkün değildir. Onlar, akıllarının 
sınırı kadar iman eden, bu sınırın 
ötesinde bir imana sahip olmayan 
kimselerdir. Oysa gerçek iman 
edenler, için aklın ötesinde olana da 
iman ederler.

İlim ehli kimseler, Rab’lerinden 
gelen vahyin tümünü, akıllarının 
aldığını kabul ettikleri gibi akılla-
rının almadığını da kabul ederler. 
İşte bu, gerçek imandır; çünkü vahiy, 
Hak olan yüce Allah’tan gelmiştir ve 
yüce Allah (cc), zatı ve sıfatları ile 
bir bütün olarak akıl ile mütekamil 
bir şekilde kavranamayacağına göre 
O’ndan gelen vahiy, aklın sınırlarını 
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aşsa bile kabul edilir. Bu, şöyle bir 
örnek ile açıklanabilir.

Yüce Allah (cc), iki denizi salmış 
ve aralarına bir perde koymuştur, 
ancak denizler arasında aklın tespit 
edeceği bir perde görülmediği gibi 
denizlerin nasıl olur da birbirlerine 
karışmadığı da akılla izahı mümkün 
olmayan bir konudur. Bu durumda 
akıl bunu kabul etmeyeceğine göre 
yüce Allah’ın bu hükmü, aklı ilah 
edinenlere göre (hâşâ) geçersizdir.

“Ve O ki, iki denizi salmıştır; bu 
tatlı, içimi hoş ve bu tuzlu ve acıdır; 
ikisinin arasına bir berzah koymuş-
tur, kavuşmalarını engelliyor.” 
(Furkan, 53)

“İki denizi salıverdi, birbirine 
kavuşuyorlar, ikisi arasında bir 
berzah, birbirine karışmıyorlar; 
öyleyse Rabb’inizin hangi nimetlerini 
yalanlıyorsunuz!” (Rahman, 19-20)

Evet “Öyleyse Rabb’inizin hangi 
nimetlerini yalanlıyorsunuz!” O 
eksik ve kıt aklınızla! Yukarıdaki 
bu örnek ayet de, geleneksel atalar 
dininde var olan inanç temellerinin 
ne kadar bozuk ve vahyi esaslara 
aykırı olduğunu ortaya koymaktadır.

Akıl, her ne kadar iyiyi kötüden 
ayıran bir etken olsa da, yüce Allah’ın 
zat ve sıfatlarına ait bilgilerde akıl 
ölçü olamaz, kendi başına dinin emir 
ve yasaklarını belirleyemez. Aklın 
almadığını kabul etmemek, tıpkı 
âmânın görmediği, sağırın duyma-
dığı vahyi gerçekleri yok saymaları 
gibidir. Akıl, göz ve kulak gibi vahye 
muhatap olan organlardan biridir; 
bu nedenle göz ve kulak, vahyin 

algılanmasında esas ölçü değillerse 
akıl da aynı şekilde ölçü değildir.

Atalar dinine mensup olanların, 
vahyi esasları tam olarak kabul 
etmemelerinin bir nedeni de, kendi-
lerine vahyi duyuran Müslümanları 
kıskanmaları ve vahyi kabul ettikleri 
zaman o Müslümanlara uyacaklarını 
zannetmeleridir. Bu zan ve yanıl-
gıları, onları çekinmeden Kur’an’ı 
bütünüyle kabul etmekten mahrum 
bırakmakta, Rab’lerine gereğince 
iman etmekten alıkoymaktadır. Bu 
ise onları önceki inkârcı kavimlerin 
durumuna düşürmektedir.

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

Yüce Allah (cc), atalarının 
yolunu Hak zannedenleri, atalarının 
durumunu düşünmeleri hususun-
da uyarmakta, onların Hidayeti 
bulamayan, akletmeyen ve bir şey 
bilmeyen kimseler olabilecekleri 
konusunda akletmelerini tavsiye 
etmektedir.

“Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine ve 
Rasul’e gelin!’ dendiği zaman, ‘atala-
rımızı üzerinde bulduğumuz şey 
bize yeter!’ derler, ya ataları bir şey 
bilmiyor ve hidayeti bulamadıysalar!” 
(Maide, 104)

Bütün bu uyarılara rağmen atala-
rının söylemlerini ve yolunu Kur’ani 
esaslara tercih edenleri yüce Allah 
(cc), şu düşündürücü ve korkutucu 
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ayetlerle uyarmakta, onları, aklet-
meye davet etmekte, aksi halde 
onların da ataları gibi alevli ateşe 
gireceklerini bildirmektedir.

“Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine tabi 
olun” denildiğinde, dediler ki: ‘Bilakis 
atalarımızı o üzerinde bulduğumuz 
şeye tabi oluruz;’ şayet şeytan alevli 
ateşin azabına çağırmış olsa da mı!” 
(Lokman, 21)

Geleneksel atalar dini mensupla-
rı ve onların ilham aldıkları kaynak-
ları Buhari, yüce Allah’a, O’nun 
Rasulü’ne atmadık iftira, bozmadık 
Tevhidi esas bırakmamışlardır. 
Bunlar yüzünden Tevhidi esaslar 
toplumun gündeminden kaldırılmış, 
insanlar, din adına hurafe ve yalan-
larla aldatılmıştır.

Geleneksel atalar dini mensup-
larının, saçma sapan ikirleri ileri 
sürüp tartışmaları sonucunda 
insanlar, Tevhidi esasları öğreneme-
miş, bid’at ve hurafeleri din edine-
rek yüce Allah yolundan sapmışlar, 
yüce Allah (cc) yerine alim dedikleri 
kişilere ve onların tabi oldukları 
zalim sultanlara iman edip adeta 
tapınmışlardır. Bunun sonucunda o 
gün de günümüzde de onlara iman 
edenler, onları hatasız, Buhari’yi de 
en güvenilir kaynak kabul etmişler-
dir.

Geleneksel atalar dini mensup-
larının: “Buhari, Kur’an’dan sonra 
en güvenilir kaynaktır” söylemleri, 
Kur’an’a iman ettikleri için değil, 
Kur’an’ı küfürlerine perde yapmak 
için söylemektedirler.

Atalar dini mensupları şayet 
Kur’an’ı, gerçekten en güvenilir 

kaynak kabul etmiş olsalardı, 
öncelikle Kur’an’a bakar, Kur’an ile 
Buhari’yi değerlendirir ve Buhari’de 
yer alan Allah ve Rasulü’ne atılan 
iftiraları reddederlerdi. Oysa durum 
tam tersinedir; onlar, Buhari’yi 
esas almakta, Buhari’deki yalan 
ve iftiralardan hareketle Kur’an’ı 
değerlendirmektedirler.

Yüce Allah’ın, Müslüman 
ümmetinin tek bir ümmet olduğu 
uyarısına rağmen Müslüman 
olduklarını söyleyenler, dini parça-
lara bölerek, işlerine gelen ayetleri 
alarak tefrikaya düştüler, ümmeti 
paramparça ettiler, Müslüman 
sıfatından başka sıfatları kendileri-
ne uygun gördüler.

“Doğrusu bu sizin ümmetiniz, tek 
bir ümmettir ve Ben, sizin Rabb’ini-
zim, o halde benden korkun! Fakat 
onlar aralarında işlerini yazılmış 
kâğıtlar halinde paramparça ettiler; 
her grup, kendi yanındaki şeylerle 
mutludur.” (Mü’minun, 52-53)

Geleneksel atalar dini mensup-
larının, Kur’ani bazı ayetleri delil 
göstermeleri, tıpkı tasavvufçular 
gibi, mensup oldukları geleneksel 
sapıklık dinini meşru gösterme 
çabasından başka bir şey değildir. 
Yüce Allah (cc), onların durumunu 
şöyle açıklıyor.

“Allah’ın gücünü hakkıyla takdir 
edemediler, zira dediler ki: ‘Allah 
beşere bir şey indirmedi’ De ki: 

‘Musa’nın, insanlar için nur ve hidayet 
olarak o getirdiği Kitabı kim indirdi! 
Siz onu yazılı kâğıtlar yapıp gösteri-
yorsunuz ve çoğunu da gizliyorsunuz; 
sizin ve atalarınızın bilmediği şeyleri 



gündem

Atalarını 
önceleyenler, 

yüce Allah’a 
gereğince 

iman 
edemezler

Ocak
Şubat
Mart

2018 - 54

Kur’ani

mücahede

24

size öğreten ‘Allah’tır’ de, sonra 
daldıkları eğlence içerisinde bırak 
onları!” (En’am, 91)

Bu sapıklık dini mensupları, 
kendilerinin ve atalarınızın bilmedi-
ği şeyleri onlara öğreten yüce Allah’ı 
hakkıyla tanıyıp O’nun indirdiği 
vahyi esasları ölçü alacakları yerde, 
tam tersine kendileri gibi bir beşer 
olan ve Hicret’ten iki asır sonra 
ortaya çıkmış, üstelik Rasulullah 
(as)’ın yaşadığı bölgede yaşamamış, 
kültürel ve sosyal olarak apayrı 
bir topluma mensup olan, Tevhidi 
esaslardan çok sağdan soldan hadis 
diye topladığı sözlerle meşgul olan 
Buharalı Muhammed el-Buhara’yı 
esas almış, onu hatasız biri olarak 
kabul etmiş, ölçü edinmişlerdir.

Yüce Allah (cc), düşünüp taşın-
madan atalarının söylemlerini esas 
alanları, ataları hakkında uyarmakta, 
onların söylemlerinin vahyi olmadı-
ğını, zanna dayandığını bildirmekte, 
kendilerine gelen vahye teslim 
olmalarını istemektedir.

“Doğrusu onlar, ancak sizin ve 
atalarınızın adlandırdığı isimlerdir, 
Allah, onlara bir güç indirmemiştir. 
Şüphesiz onlar ancak zanna ve ne is-
lerin hevasına tabi oluyorlar, Andol-
sun Rab’lerinden onlara Hidayet 
gelmiştir.” (Necm, 23)

Bütün ilahi uyarılara, bu uyarı-
ları görüp okumalarına rağmen 
geleneksel aralar dini mensupları, 
beyinlerini ve alıcılarını Kur’ani 
uyarılara kapatmış, geçmişin batak-
lığında çırpınıp durmaktadırlar. Biz 
Müslümanların onlara son sözü 
şudur.

Atalarını önceleyenler, Tevhidi 
esasları gündem etmemişler

İslâmi esasları tahrif eden tarih-
sel süreçteki hizipler ve atalarını 
öne çıkaranlar, sürekli olarak ihtilaf 
etmişler, Tevhidi anlamda hiçbir 
gündemleri olmamıştır. Bunlar, kısır 
ikri tartışmaları gündem edinmiş-

ler, insanları bu kısır gündemlerle 
meşgul etmişlerdir.

Sahabe, Tabiin ve Tebe-i tabiin-
den sonra ortaya çıkan fırkalar, 
zulmü altında yaşadıkları zalim 
sultanların zulümlerine, kimileri 
susarak, kimileri açıkça destek 
vererek sessiz kalan fırkalar, Yahudi 
ve Hrıstiyanlar gibi fırkalaşarak 
Kur’an’da Rabb’imizin buyurduğu 
üzere şirke düşmüş, müşriklerden 
olmuşlardır. Bu nedenle de Tevhidi 
bir gündemleri olmamıştır. İşte bu 
konudaki ilahi buyruklar.

“Doğrusu bu sizin ümmetiniz, tek 
bir ümmettir ve Ben, sizin Rabb’ini-
zim, o halde benden korkun! Fakat 
onlar aralarında işlerini yazılmış 
kâğıtlar halinde paramparça ettiler; 
her grup, kendi yanındaki şeylerle 
mutludur.” (Mü’minun, 52-53)

“O’na yönelin ve O’ndan korkun, 
namazı kılın ve müşriklerden 
olmayın. Onlar ki, dinlerinde tefri-
kaya düştüler ve fırka fırka oldular; 
her hizip yanında olanla sevinmek-
tedir.” (Rum, 31-32)

Bu ilahi uyarılara rağmen, atala-
rını ilah edinenler, maalesef Yahudi 
ve Hrıstiyanların yolunu takip 
ederek tefrikaya düşmüş, müşrik-
lerden olmuşlardır.
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Yorum
Çocukların yetiştirilmesinde annelerin rolü

Annelerin, evlatlarını eğitmeleri, 
onlara kişilik ve toplumsal davra-
nışlar kazandırmaları konusundaki 
etkileri, hiç kuşkusuzdur ki babala-
rın etkisinden daha fazladır. Kimi 
istisnalar bulunsa da çocukların 
ekserisi annelerinden daha fazla 
etkilenmektedirler. Çünkü anneler, 
aynı zamanda çocukları üzerinde 
birer öğretmen ve eğitmendirler. Bu 
durum, bütün anneler için aynıdır ve 
anneler çocuklarına, sahip oldukları 
değer yargılarını, ahlakî, kültürel ve 
inanç değerlerini verirler.

Babaların, daha çok çocuklarının 
rızıklarını temin etmeleri, Müslü-
man olanların ise İslâmi tebliğ 
görevlerini sürdürmeleri nedeniyle 
çocukları ile birliktelikleri gün 
içerisinde annelere oranla daha az 
olmakta, doğal olarak da çocukları 
ile anneler kadar ilgilenmemekte-
dirler. Bu nedenle çocuklar, annele-
riyle daha çok zaman geçirmekte ve 
onlardan daha fazla etkilenmekte, 
annelerini daha çok dinlemektedir-
ler.

Kur’an’da, Hz. Nuh (as) ve Hz. 
İbrahim (as)’ın evlatları ve eşleri ile 
Hz. Musa (as)’ın annesi örnek verilir. 
Babaları Rasul olan iki evladın ve 
annesi tarafından yetiştirilen Hz. 
Musa (as)’ın kıssaları, çocukların 
yetiştirilmesinde annelerin rolünü 

çok açık bir şekilde ortaya koymak-
tadır.

Hz. Nuh (as)’ın oğlu, babasının 
kendisini davet ettiği Tevhidi esasla-
ra iman etmemiş, annesi gibi küfrü 
seçmiş, doğal olarak annesi gibi 
yüce Allah’ın azabını hak etmiştir. 
Babasının Tevhidi davetine icabet 
etmeyerek babasına isyan eden Hz. 
Nuh (as)’ın oğlu, bu davranışı ile 
yüce Allah’a da isyan etmiştir.

“…Nuh, oğluna seslendi ve o 
uzakta idi: ‘Ey yavrucuğum, bizimle 
bin ve kâ irlerle beraber olma!’ 
(Oğlu) dedi ki: ‘Bir dağa sığınacağım, 
sudan o beni korur’ (Nuh) dedi 
ki: ‘Merhamet ettiği kimse hariç, 
Allah’ın emrinden bugün  koruyacak 
yoktur’ ve ikisinin arasına dalga 
girdi, böylece boğu¬lanlardan oldu.” 
(Hud, 42-43)

Yüce Allah (cc), haram kıldığı 
şeylerin başında kendisine şirk 
koşulmamasının hemen ardından 
anne babaya iyilik etmeyi emret-
miştir.

“De ki: ‘Gelin, Rabb’inizin üzeri-
nize haram kıldığı şeyleri okuyayım; 
kesinlikle hiçbir şeyi O’na şirk 
koşmayın, anneye babaya iyilik 
edin…” (En’am, 151)

“Rabb’in, Kendisinden başkasına 
kulluk yapmamanızı ve ebeveyne 
iyilik etmenizi kesinlikle emretti; 
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şayet ikisinden birisi yahut her 
ikisi, senin yanında ihtiyarlığa 
ulaşırsa sakın ikisine ‘Öf’ deme, 
ikisini azarlama; ikisine güzel söz 
söyle, ikisine acımadan dolayı 
tevazu kanadını indir ve de ki: ‘Ey 
Rabb’im, beni küçükken yetiştirdik-
leri gibi sen de ikisine merhamet et.” 
(İsra, 23-24)

Müslüman babalarına isyan 
eden çocuklar, babalarının 
ailesinden değildirler

Yüce Allah (cc), bildirdiği esasla-
ra uymayıp babasına isyan eden 
Hz. Nuh (as)’ın oğlunun babasının 
ailesinden olmadığını bildirmiştir. 
Bu da gösteriyor ki, Müslüman 
babalarına isyan eden çocuklar, 
babalarının ailesinden sayılma-
maktadırlar. Böyle olan çocuklar, 
babalarına mirasçı da olamazlar.

“Nuh Rabb’ine seslendi, sonra 
dedi ki: ‘Rabb’im, şüphesiz oğlum 
benim ailemdendir ve elbette senin 
sözün haktır ve sen hükmedenlerin 
hâkimisin!’ (Rabb’i) dedi ki: ‘Ey Nuh, 
şüphesiz o, senin ailenden değildir; 
gerçekten o, iyi olmayan bir iş yaptı, 
öyleyse hakkında bilgin olmayan bir 
şeyi benden isteme, doğrusu Ben seni, 
cahillerden olmaktan sakındırıyo-
rum!” (Hud, 45-46)

Müslüman bir babanın, Kur’ani 
esaslara uymayan, kendisine itaat 
etmeyen çocukları üzerinde velayet 
hakkı sözkonusu değildir. bu neden-
le bir babanın, çocuklarına veli 
olmaya kalkışması, onlar için yüce 
Allah’a dua etmesi ancak cehalettir.

Müslüman anne babasını üzen, 
onlara karşı çıkan, onlara “Öf” diyen 
ya da onlara “Öf” çektiren çocuklar, 
yüce Allah’ın bu konudaki ayetleri-
ne sırt döndüklerinden hak ettikleri 
acıklı azaba gireceklerdir.

“O kimse ki anasına, babasına: 
‘Öf’ size, benden önce nice nesiller 
gelip geçmişken siz ikiniz bana, 
muhakkak benim çıkarılacağımı 
mı vadediyorsunuz!’ dedi ve onlar, 
Allah’a yalvararak: ‘Yazık sana, 
iman et; muhakkak ki Allah’ın sözü 
gerçektir’ dediler. Nihayet o dedi ki: 

‘Bu, eskilerin masallarından başka 
bir şey değildir. İşte onlar, üzerle-
rine söz hak olmuş kimselerdir; 
muhakkak kendilerinden önce geçen 
cin ve insan toplulukları arasında 
bulunacaklardır, gerçekten onlar, 
şüphesiz hüsrana uğrayanlardır.” 
(Ahkâf, 17-18)

Babası başlarında bulunduğu 
halde babasına ve Rabb’ine asi 
olan Hz. Nuh (as)’ın oğlunun küfre 
saplanıp isyan etmesi elbette salt 
çevresel etkilerle açıklanamaz, 
bunda eşine iman etmeyen annenin 
payıda olduğu kuşkusuzdur.

Annelerin, şaheser eğitimleri-
nin eserleri, Allah’a teslim olan 
çocuklar

Hz. İsmail (as), Hz. Musa (as) 
ve Hz. Harun (as)

Annesi ile birlikte babası 
tarafından ıssız bir vadiye bırakılan 
Hz. İsmail (as) ile babasız olan ve 
annesinin gözetimi altında yetişen 
Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as)’ın 
örneklikleri annelerin, çocukları 
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üzerinde ne denli etkili olduğunu 
apaçık ortaya koymaktadır.

Sıkıntılarla yoğrulmuş bir 
hayatın içerisinde onurlu bir duruş 
gösteren Hz. Hacer (r.anha)

Safa ve Merve’nin hakkında 
şahitlik ettiği kutlu yüce kadın Hz. 
Hacer (r.anha), iki tepe arasında oğlu 
küçük İsmail’e su bulmak ümidiyle 
bir o tepeciğe (Safa’ya), bir diğerine 
(Merve’ye) nefes nefese koşuşturur-
ken nefes nefese koşuştururken ne 
kendilerini bu ıssız vadiye bırakan 
Hz. İbrahim (as)’a kızıyordu ne de 
halinden şikâyet edip sızlanıyordu. 
O kutlu yüce Kadın, ne bu sıkıntıları 
yaşarken ne de daha sonra kendi-
lerini bu ıssız vadiye bırakıp giden 
kocası Hz. İbrahim (as) hakkında en 
ufak bir olumsuzluk düşünmüyor, 
oğlunu babasına karşı doldurmu-
yordu. Çünkü o, Rabb’ine iman etmiş 
bir Mü’min ve O’na teslim olmuş 
Müslümandı.

Yüce Allah (cc), Kendisini 
hep hatırlayıp zikreden bu kutlu 
ve yüce Kadın’ı zikretmiş, onun 
koşturduğu Safa ve Merve’yi, Kendi 
işaretleri olarak kabul etmiş, Hz. 
Hacer’in hatırasına insanlara, Safa 
ve Merve’yi tavaf etmelerini bildir-
miştir.

“Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın 
işaretlerindendir; işte kim Beyt’i 
hacceder ya da Umre yaparsa, o 
ikisini tavaf etmesinde elbette onun 
için günah değildir ve kim, isteyerek 
hayır yaparsa, o takdirde gerçekten 
Allah, şükredeni bilir.” (Bakara, 158)

Oğlu ile birlikte ıssız bir vadiye 
bırakılan Hz. İsmail (as)’ın annesi, 
ıssız bir yere terk edilişini kulla-
narak oğlunu, babasının aleyhine 
kışkırtmamış, onu babasına asi 
olacak şekilde yetiştirmemiş, tam 
aksine babasına muti bir evlat 
olarak yetiştirmiştir. Öyle ki, babası 
kendisini keseceğini söylediğinde 
bile Hz. İsmail (as), bu teslimiyetin-
den zerre kadar sapmamıştır.

“Ne zaman ki yetişkin olup onunla 
beraber yürüyünce (İbrahim) dedi ki: 

‘Ey yavrucuğum, doğrusu ben, uykuda 
senin boğazını kesiyorum, şimdi 
düşün, düşüncen nedir? (Çocuk) dedi 
ki: ‘Ey babacığım, sana emredileni 
yap, inşaAllah beni sabredenlerden 
bulacaksın! Ne zaman ki ikisi teslim 
oldu, alnı üzerine onu yatırdı.” 
(Saffat, 102-103)

Hz. İsmail (as)’ın, babasının 
isteğine karşılık bu muazzam tesli-
miyeti göstermesinde onu yetiştiren 
annesinin katkısı oldukça büyüktür. 
İşte bu teslimiyeti onu Rabb’inin 
rızasına ulaştırmış ve Rabb’i tarafın-
dan övülmesine ve kendisinden razı 
olunmasına neden olmuştur.

“Kitap’ta İsmail’i de an, doğrusu o, 
sözünde sadık idi ve o, nebi bir Rasul 
idi; ehline, namazı ve zekâtı emreder-
di ve Rabb’i yanında razı olunmuş 
idi.” (Meryem, 54-55)

Hz. Hacer (r.anha)’ın yerinde 
günümüz kadınlarından biri olmuş 
olsaydı, günümüzde birçok örneği 
görüldüğü üzere, çocuğunu babası-
na karşı dolduracak, babasına asi 
bir evlat olmasına çalışacaktı. Ancak 
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soylu ve Mü’mine bir kadın olan Hz. 
Hacer (r.anha), çektiği onca sıkıntı, 
açlık ve susuzluğa rağmen Hz. 
İsmail (as)’ı, babasına muti bir evlat 
olarak yetiştirmiştir. Selam olsun bu 
yüce Anneye ve yetiştirdiği evladı 
Hz. İsmail (as)’a!

Anne babaya itaat ve teşekkür, 
yüce Allah’a kulluk ve şükürdür

Çocuklar, annelerinin terbiyesi 
altında ya Rab’lerine iman eden 
salih bir kul ya da asi, isyankâr biri 
olurlar. Yüce Allah’a iman edip salih 
bir kul olmak da ancak yüce Allah’ın 
ayetleri doğrultusunda hareket edip 
ebeveyne muti bir evlat olmakla 
mümkündür.

Hz. Nuh (as)’ın oğlunun örnekli-
ğinde görüldüğü üzere babaya isyan, 
yüce Allah’a isyan olduğu gibi Hz. 
İsmail (as)’ın örnekliğinde de görül-
düğü üzere babaya itaat yüce Allah’a 
itaattir. Bu nedenle yüce Allah (cc), 
evladın anne babasına itaatini 
emretmiş, anne babaya teşekkür 
edilmesini Kendisine şükretmekle 
beraber zikretmiştir.

“İnsana, anne babasını tavsiye 
ettik; annesi onu zayı lık üstüne 
zayıf düşerek taşımıştır ve onun 
sütten kesilmesi de iki yıl içindedir. 
Muhakkak Bana ve annene babana 
şükret, dönüş banadır ve eğer senin, 
hakkında bilgin olmayan bir şeyi, 
gerçekten Bana şirk koşman için 
seninle uğraşırlarsa, o halde o ikisi-
ne itaat etme ve ikisine, dünyada 
iyilikle sahiplen ve bana yönelen 
kimsenin yoluna tabi ol, sonra 
dönüşünüz banadır; bu sebeple 

yapmış olduğunuz şeyleri size haber 
vereceğim.” (Lokman, 14-15)

Anne babalarına karşı iyi 
davranmayan, onları üzen, onlara 
saygı ve sevgide kusur eden çocuk-
lar, Hz. Nuh (as)’ın oğlu gibi isyankâr 
bir kâ ir iken, ebeveynlerine karşı 
saygıda kusur etmeyen, onları 
üzmeyen, onlara dua edip iyilik 
yapan çocuklar, Müslüman kimse-
lerdir. İşte o çocuklar, Rab’lerini razı 
etmiş kimseler olarak kurtuluşa 
ermişlerdir.

“Biz insana, ana babasına iyilik 
etmesini tavsiye ettik; annesi onu 
güçlükle taşıdı ve güçlükle doğurdu. 
Onun taşınması ve sütten kesilmesi 
otuz ay sürdü. Nihâyet güçlü çağına 
erip kırk yaşına varınca dedi ki: 

‘Rabb’im beni, bana ve anneme, 
babama verdiğin nimete şükretmeğe, 
razı olacağın salih amel yapmağa 
muvaffak eyle; zürriyetimi de benim 
için ıslah eyle. Şüphesiz ben sana 
yöneldim ve ben gerçekten Müslü-
manlardanım.

Onlar, o kimselerdir ki, yaptıkları 
şeylerin en iyisini onlardan kabul 
ederiz ve onların kötülüklerinden 
geçeriz; cennet halkı içindedirler, 
o ki, onlara vadedilmiş doğru bir 
vaattir.” (Ahkâf, 15-16) 

Hayırlı olan bir evlat, anne 
babasına iyilik yaptığı gibi onlar için 
Rabb’ine dua da eder.

“Rabb’imiz, hesaba durulacağı 
gün beni, anamı-babamı ve Mü’min-
leri bağışla!” (İbrahim, 41)
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İki Rasul’ü yetiştiren mükem-
mel kadın, Hz. Musa (as)’ın annesi 
(r.anha)

Her kadın, yaratılış fıtratına 
uygun hareket ettiği, Rabb’i tarafın-
dan kendisine verilen onurlu insan 
sıfatını, gurur duyacağı annelik 
özelliğini, Rabb’ine iman ve tesli-
miyetinin nişanesi olan Mü’min ve 
Müslüman vasfını koruduğu sürece 
nice değerli ilim ehlini, dava adamı-
nı, Tevhidi esasları ortaya koyacak 
mücahit ve mücahideleri yetiştirir.

Kadınlar, yaratılış fıtratlarına 
uygun hareket ettikleri sürece insan-
lar yanında saygınlıklarını koruya-
caklar, Rab’lerini razı edebilecekler 
ve O’nun yanında yüceleceklerdir. 
İşte böyle olan kadınlardan bazıları 
rasullere, Tevhid erlerine annelik 
yapmış, nice ilim ehlini yetiştirmiş, 
Rab’lerini razı etmek için en zorlu 
aşamalardan geçmiş, gece gündüz 
demeden çalışmış, birçoğu hayat-
larını vermekten çekinmemişlerdir. 
Bu değerli ve saygın kadınlardan 
biri de hiç kuşkusuzdur ki Hz. Musa 
(as) ve Hz. Harun (as)’ın muhterem 
anneleridir.

Bu soylu, cesur ve kutlu Kadın, 
Fir’avn’ın, İsrailoğullarına karşı 
zulüm ve baskısında sınır tanımadı-
ğı bir dönemde yüce Allah’ın emrine 
teslim olmuş, oğlu Hz. Musa’yı sandı-
ğa koyup denize bıraktığı zaman 
onunla beraber adeta ciğerini de 
söküp oğlunun yanına koymuştu.

“Andolsun biz sana bir defa daha 
lütfetmiştik; o zaman annene ilham 
edilecek olan şeyi ilham etmiştik: 

‘Gerçekten onu sandığın içine koy 
denize bırak; deniz onu sahile bırak-
sın; onu, benim düşmanım ve onun 
düşmanı olan alacaktır; üzerine 
benden bir sevgi koydum ki, gözümün 
önünde yetiştirilmen için. O zaman 
Kızkardeşin giderek ‘Ona bakacak 
birini size göstereyim mi? diyordu; 
böylece seni annene geri döndürdük 
ki gözü aydın olsun ve üzülmesin…” 
(Taha, 37-40)

Ve takdir edilen edilmiş, bir 
diktatörün sarayında Hz. Musa (as), 
annesinin terbiyesinde yetiştirilmiş-
tir.  Evladı için hayatını hiçe saymış 
bu kutlu, korkusuz kadın, yalnızca 
Hz. Musa (as)’ı değil, aynı zamanda 
diğer oğlu Hz. Harun (as)’ı da yetiş-
tirmiş, yetiştirdiği her iki evladı da 
Rasul olmuş, Rab’lerinden başka hiç 
kimseden korkmadan  Rab’lerinin 
mesajını, başta Fir’avn olmak üzere 
insanlara ulaştırmışlardır.

Yüce Allah (cc) adildir
Tarihsel süreçte Hz. Hacer 

(r.anha), Hz. Musa (as) ve Hz. 
Harun (as)’ın anneleri (r.anha), Hz. 
Meryem (r.anha) gibi kutlu kadınlar 
oldukça fazladır. Bu konuda en fakir 
dönemin, içerisinde yaşadığımız bu 
dönem olduğu görülmektedir.

Günümüz kadınları, Rab’lerini 
razı etmek yerine O’nun dinini 
kullanarak tesettürden yoksun 
örtülerini, adeta bir moda havası 
içerisinde giyinmekte, podyum 
maymunları gibi renga renk pardö-
sü giyip eşarplar bağlayarak kendi 
hevalarını razı etmektedirler. Bunlar, 
kendileri şeytanın oyuncağı olmuş 
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bir halde Tevhidi bilinçten yoksun 
oldukları gibi evlatlarını da Tevhidi 
bilinçten yoksun ve kendileri gibi 
hevalarını razı edecek bir şekilde 
yetiştirmektedirler.

Yüce Allah (cc), adil sıfatı 
gereği, tarihi süreçte anne olma 
vasfını onurlu bir şekilde taşıyan, 
salih evlatlar yetiştiren anneler ile 
günümüzde şeytanın yandaşı olmuş 
bir halde bulunan, dişi olmaktan 
başka bir özellikleri olmayan, 
hevalarını razı etmekten başka 
bir gayeleri bulunmayan, Tevhidi 
bilinçten yoksun çocuklar yetiştiren 
anneleri bir tutmayacak, herkese 
hak ettiği karşılığı verecektir.

Yüce Allah’a iman etmeyi bir 
onur vesilesi olarak taşıyan anneler-
le yüce Allah’a iman etmekten fersah 

fersah kaçıp kendileri gibi hayırsız 
evlatlar yetiştiren, yüce Allah’a kul 
olmak yerine kendi ne islerine kul 
olan evlatlar yetiştiren annelerin 
durumu elbetteki bir olmayacaktır. 
bu yüce Allah’ın vaadidir.

Yüce Allah (cc) onurlu mümin 
kadınlara rahmet ve mağ iret 
eylesin günümüzde de varsa onların 
örnekleri, onlara da rahmet ve 
mağ iret eylesin, diğerlerini de  
yüce Allah (cc) ıslah eylesin. Islahla-
rı mümkün değilse de hak ettikleri 
karşılığı onlara nasip etsin. Amin!

“Elbette insan için çalışmasından 
başka bir şey yoktur. Şüphesiz onun 
çalışması yakında görülecektir, sonra 
ona karşılığı tam olarak verilecektir.” 
(Necm, 39-41)

Hayat,

Zamanı bilinçli olarak kullanmaktır.
Zamanın değerini bilmektir.

Hayattan zevk almaktır.
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Kavramlar
Kur’ani Kavramları Gerçek 
Anlamlarıyla Kullanmak-2

Kur’ani Hükümler
Yüce Allah (cc), insanların dünya 

hayatlarını düzenlemek için rasulle-
ri vasıtasıyla vahyini, en son olarak 
da Kur’an’ı göndermiş, insanların 
dünya hayatında yapacakları her 
şeyi, en net ve açık bir biçimde 
açıklamıştır. Yüce Allah (cc), yalnız 
dünya hayatı ile ilgili değil insanları 
ilgilendiren ahiret hayatı ile ilgili ve 
ahiretteki durumları ile ilgili olarak 
da şüpheye yer vermeyecek şekilde 
her şeyi beyan etmiştir.

İster Kur’an’a iman etsin ister 
etmesin, ön yargılarından sıyrı-
larak, akledip düşünerek Kur’an’ı 
okuyan her akıllı kimse, Kur’an’da 
yüce Allah’ın bildirdiklerini net 
olarak görecektir. Yüce Allah (cc) 
Kur’an’ı, anlaşılsın ve insanlar öğüt 
alıp hayatlarını düzenlesinler diye 
kolaylaştırmış, birçok örnek vererek 
insanlara yol göstermiştir.

Kur’an’ın bu denli net ve açık 
olmasına rağmen insanlar, Kur’an 
gerçeğinden uzaklaştıkça kendile-
rine göre yeni kavramlar üretirler, 
yeni durumlar ortaya çıkarırlar 
ve zaman içerisinde bunu dinden 
zannederek ona inanırlar.

İslâmi gerçekleri yeterince 
anlamayan ya da vahyi gerçekleri 
kendilerince yorumlayan kimse-
ler, olmadık hikâyelerle ve yalan 

uydurarak, uydurdukları yalanları 
yüce Allah’ın üzerine iftira atarak 
İslâm’a mal etmişlerdir. Bu müfteri 
yalancılar, genelde Samiri soylu 
bel’amlar, yazdıkları kitaplarda 
uydurdukları yalanlar hakkında aslı 
olmayan iddialar ileri sürmüşlerdir.

Dine karşı din
İslâm dinine karşılık uydurul-

muş batıl şirk dini
Her şeyi apaçık bir Kitapta 

açıklayan yüce Allah’a karşı adeta 
savaş açarcasına Kur’ani hükümleri 
çarpıtan müfteri Samiri soylu yalan-
cı bel’amlar ile İslâm düşmanları, 
insanları Allah yolundan alıkoymak, 
Tevhidi esasları anlaşılmaz kılmak 
için kendilerince bir din uydurdular.

Samiri soylu yalancı bel’amlar 
ile İslâm düşmanları elele vererek 
Tevhid dini olan İslâm’a karşı, 
Kur’ani hükümleri adeta tersyüz 
ederek, Kur’ani kavramları çarpı-
tarak, Kur’an’da açıkça bildirilen 
hükümleri, dillerini eğip bükerek 
yanlarından bir din oluşturdular.

Bu uydurulan din kavramı, 
İslâm’ın asıl tanımından uzak bir 
şekilde anlamlandırılmış, toplumun 
düşünce yapısında, dinin tanımı 
konusunda, yüce Allah’ın bildirdiği 
gerçeklerden çok uzak bir algı 
oluşturulmuştur.
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İslâm, şirk ve küfre açıkça 
savaş açmış, bunları işleyenlerin 
Müslüman olmadıklarını bildirirken 
Samiri soylu yalancı bel’amlar ile 
İslâm düşmanlarının uydurdukları 
dinde, her türlü küfür, şirk, putpe-
restlik, ahlaksızlık, zulüm meşru 
görülmüş, bunları yapanlar da 
Müslüman olarak tanımlanmıştır.

Yüce Allah (cc) Kur’an’da, putpe-
restliğin pis olduğunu, bu pislikten 
kaçınılmasını apaçık bir şekilde 
emretmiş, Hz. İbrahim (as) örnek-
liğini vererek putların yıkılması 
gerektiğini bildirmiştir. Oysa Samiri 
soylu bel’amların uydurdukları şirk 
ve küfür dininde, tağuta itaatin 
Kur’an’a uygun olduğunu, tağuta 
oy verenlerin ve putlara tapanların 
Müslüman, putlar önünde yapılan 
ilkel tapınmaların ibadet, puthane-
lerin Müslümanların kutsal ibadet 
yeri Kâbe gibi olduğunu iddia ettiler.

Samiri soylu bel’amlar ile İslâm 
düşmanları, uydurdukları batıl 
dinlerini, insanlar fark etmesinler 
diye İslâm olarak tanıttılar, tıpkı 
Samiri gibi öncelikle Rasulullah 
(as)’ı devre dışı bırakmak için hadis-
leri inkâr adı altında Rasulullah 
(as)’ı inkâr ettiler ki bunların başını 
mealciler olarak ortaya çıkan ve 
yüce Allah’ın kâ irler dediği kişiler 
yapmaktadır.

Yalancı müfteri Samiri soylu 
bel’amlardan bir kısmı, Sünnet 
edebiyatı yaparak Rasulullah (as)’ın 
kul ve Rasul oluşunu adeta inkâr 
edip onu insanüstü bir varlık ve 
kutsal bir ilah gibi gösterip onu 
göstermelik olarak yücelttiler, onun 

adını kullanarak yalanlar uydurdu-
lar. 

Sünnet edebiyatı yapan kimi 
Samiri soylu bel’amlar ile İslâm 
düşmanları, uydurdukları yalanlarla 
Rasulullah (as)’ı adeta ilahmış gibi 
gösterip yüce Allah’a karşı çıkar-
dılar. Hatta öyle ki, yüce Allah’ın 
açıkça reddettiği bazı konuları, 
uydurdukları yalanlarla Rasulullah 
(as)’a kabul ettirdiler, Rasulullah 
(as)’ı yüce Allah’a karşı gibi göster-
me çabasına girdiler.

Sünnet edebiyatı yapan kimi 
Samiri soylu bel’amların, Rasulullah 
(as)’ı yüce Allah (cc) ile eşit tuttuk-
larının örneği, camilerde Rasulullah 
(as)’ın adını yüce Allah’ın adının 
yanına koymaları ve secdeye giden 
insanların onun önünde secde 
yapmalarıdır.

Samiri’nin, Hz. Musa (as)’ın 
arkasından, insanları saptırmak 
için söylediği yalanı, İslâmcı müfteri 
Samiri soylu yalancılar ile İslâm 
düşmanları, uydurdukları din ile 
iilen söylemiş oldular ve Rasulullah 

(as)’a, (hâşâ) Kur’an’daki hükümle-
rin tersini söylettirdiler.

“Nihayet bir buzağı vücudu onlara 
çıkardı, onun böğürmesi vardı; 
sonra dediler ki: ‘Bu, sizin ilahınız 
ve Musa’nın ilahi, ancak o unuttu!” 
(Taha, 88)

Samiri, insanları taptırdığı 
Buzağı’nın, onların gerçek ilahı 
olduğunu, hatta daha da ileri 
giderek Hz. Musa (as)’ın da (hâşâ) 
ilahı olduğunu, fakat Hz. Musa’nın 
onu unuttuğunu söylemişti. İslâmcı 
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Samiri soylu müfteri yalancılar ile 
İslâm düşmanları da uydurdukları 
dini, yüce Allah’ın razı olduğu gerçek 
İslâm’ın önüne aldılar ve gerçek 
İslâm’ın bu uydurdukları din olduğu 
algısını insanlarda oluşturdular.

İslâmcı müfteri yalancı Samiri 
soylular ile İslâm düşmanları o denli 
ileri gittiler ki, Kur’ani kavramları ve 
hükümleri çarpıtıp Allah ve Rasulü 
üzerine iftiralar atarak uydurduk-
ları dinin Kur’an’da olduğunu iddia 
ettiler.

“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)

Yüce Allah (cc), İslâmcı müfteri 
yalancılar ile İslâm düşmanlarının 
yalancı olduklarını ve Allah’a karşı 
bilerek yalan söylediklerini bildir-
mektedir.

İslâm’da, kulluk yüce Allah’a 
yapılır, uydurulan dinde bu esas 
tersine döndürüldü

Yüce Allah’ın gönderdiği İslâm 
dininde insanlar yüce Allah’a 
kulluk yapmakla emrolunmuş iken 
uydurulan şirk dininde yüce Allah’ı 
(hâşâ) insanlara kulluk yapıyor 
gibi gösterdiler. Bu konuda kimi 
zaman Rasulullah (as)’a atfen öyle 
seviyesizce yalanlar uydurdular ki, 
insanların hizmetkârı, kapı bekçisi 
gibi gösterdiler yüce Allah’ı.

Kur’an’da, kulluk yalnızca yüce 
Allah’a has kılınmıştır, geleneksel 

din anlayışı, önce şeyh, hoca, ağabey 
diye vası landırılan kişilere kayıtsız 
şartsız itaat ve kulluğu zorunlu 
kıldı, sonra da yüce Allah’ı (hâşâ) bu 
kişilerin emrine verdi ve bu kişile-
rin, her istediklerini yüce Allah’a 
yaptırdığı sapıklığını yayarak bu 
kişileri adeta en üstün ilah olarak 
ilan ettiler.

Uydurulmuş geleneksel din 
anlayışında Tevhid ve yüce Allah’a 
şeriksiz kulluk anlayışı yoktur. 
Tevhidin tamamen olmadığı bu 
uydurulmuş şirk dininde, Rasulul-
lah (as)’a atfen uydurulan yalanlarla 
yüce Allah (cc) (hâşâ) kullarının 
ahvalini bilmeyen, Miraç hadisi diye 
uydurulan yalanda olduğu gibi ne 
yapacağını kullarından öğrenen, 
Samiri soylu bel’amların iddia ettik-
leri gibi gaybı bilmeyen biri olarak 
tanımlandı.

Tasavvuf sapıklığının başını 
çektiği, Samiri soylu bel’amların 
onayladıkları şirk ve küfür dininde 
yüce Allah (cc) (hâşâ) insanların 
emrinde gösterildi. Öyle ki insanlar, 
kendilerine bir iyiliği dokunanlar-
dan, Müslüman olup olmadıklarına 
bakılmaksızın, yüce Allah’ın razı 
olmasını, canlarını sıkan birine de, 
sanki yüce Allah (cc) (hâşâ) onların 
emir eri imiş gibi bela vermesini 
istediler ve yüce Allah’ı (hâşâ) kendi 
hizmetkârları gibi gördüler.

“O halde Allah’a karşı yalan 
uyduran  ya da O’nun ayetlerini 
yalanlayan kimseden daha zalim kim 
olabilir! Onlara, Kitap’tan nasipleri 
erişir; nihayet rasullerimiz onlara 
gelip canlarını aldıklarında derler 
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ki: ‘Nerede sizin Allah’tan başka 
çağırdıklarınız?’ Dediler ki: ‘Bizden 
kayboldular’ ve kendilerinin kâ ir 
olduklarına kendi ne isleri üzerine 
şahitlik ettiler.” (A’raf, 37)

Yüce Allah (cc) hakkında uyduru-
lan yalanlar ve O’na atılan iftiralar, 
aslında uydurulmuş geleneksel 
dinin, yüce Allah (cc) hakkındaki 
anlayışından kaynaklanmaktadır.

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

İslâm dinine karşı uydurulan 
şirk dininde çarpıtılan Kur’ani 
hükümler

Tarihi süreçte, Tevhid-şirk 
mücadelesinin en önemli aşaması, 
hiç kuşkusuzdur ki, Tevhid inancına 
karıştırılan şirk unsuru düşüncele-
rin temizlenmesidir. Samiri soylu 
bel’amlar ve İslâm düşmanlarının 
saptırmaları sonucunda insanlar, 
yüce Allah’ın kendilerine indirdiği 
Risalet’e zaman içerisinde kendi 
düşüncelerini karıştırmışlar, bu 
düşünceleri ya bizzat yüce Allah’a 
ya da Risalet’i getiren elçilere mal 
ederek dini bir emir olarak algıla-
mışlardır.

Geleneksel şirk dinine mensup 
olup Rab’lerine şirk koşan kimseler, 
kendilerine Tevhidi esasları, saf 
ve doğru olan İslâm dinini anlatan 
kişileri küfürle suçlamış, onlara 
saldırmışlardır.

“Onlar bir kötülük yaptıkları 

zaman: ‘Babalarımızı bu yol üzerin-
de bulduk, bunu bize Allah emretti’ 
dediler; de ki, ‘Allah kötülüğü emret-
mez, Allah’a karşı bilmediğiniz şeyler 
mi söylüyorsunuz!” (A’raf, 28)

İnsanlar, Kur’an gerçeğinden 
uzaklaştıkça, Samiri soylu bel’am-
ların ve İslâm düşmanlarının 
katkılarıyla kendilerince yeni bir 
din anlayışı ortaya çıkarmışlar, 
uydurma ve ilahi mesajın çarpı-
tılması sonucu oluşturdukları 
anlayışı Hak din zannederek ona 
tabi olmuşlardır. Bunlar, tabi olduk-
ları geleneksel uydurma şirk dinine 
uygun kavramlar geliştirmişler, bu 
uyduruk kavramları dinlerinin esası 
kabul etmişler, bunun, yüce Allah 
(cc) tarafından kendilerine emredil-
diğini zannetmişlerdir.

Yüce Allah (cc) Kur’an’ı tamam-
lamış, onda her şeyi apaçık bir 
şekilde bildirmiş, İslâm’ı din olarak 
göndermiş ve ondan razı olmuştur.

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

Gerçek apaçık bir şekilde bu iken, 
İslâm’a karşı uydurulan şirk dininde 
sanki İslâm tamamlanmamış gibi 
bir sürü kutsal geceler, günler ve 
ibadetler uydurdular. Rasulullah 
(as), İslâm’ın tamamlandığı ve 
sonradan din uydurulanlar hakkın-
da şöyle buyurmuştur.

“İslâm’a sonradan eklenen her 
şey bid’at, her bid’at sapıklık ve 
her sapıklık cehennemdedir.”
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 Yüce Allah’ın bildirdiği üzere, 
din kemale erdirilip tamamlan-
mıştır; tamamlanan İslâm dininde, 
yüce Allah (cc), kendisinin nasıl 
razı edilebileceğini, kendisine hangi 
ibadetlerin yapılacağını, bütün 
teferruatlarıyla açıklamıştır. Ancak 
uydurulmuş geleneksel din anlayı-
şında Kur’an ve Sünnette olmayan 
ibadetler ihdas edildi. Bu sapıklığın 
başını da tasavvuf denilen şirk ve 
küfür taraftarları çekiyor.

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

Şu bir gerçektir ki, yüce Allah’ın 
koyduğu hükümler üzerinde, sıfatı 
ne olursa olsun, insanların tasarruf 
yapma hakları yoktur. Yüce Allah’ın 
koyduğu hükümler üzerinde tasar-
ruf yapmak, bu hükümleri değiştir-
mek yüce Allah’a karşı isyan, küfrü 
gerektiren bir iil, büyük bir günah 
ve suçtur. Aklı başında hiçbir insan, 
İslâm düşmanı olmadığı sürece, 
konulan ilahi hükümler üzerinde 
tasarrufta bulunmaz, değişiklik 
yapamaz.

Kelime-i Tevhidin sözel olarak 
söylenmesinin yeterli olduğu 
düşüncesi

Kur’an’da Tevhid, yüce Allah’ın, 
kişinin düşünce söz ve davranışı 
üzerinde tek İlah, Rab ve hâkim 
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, şirke düşer. Yani 
Tevhid, düşüncede başlayıp olgun-
laşan, sözle ifade edilen ve hayatın 
tüm alanlarında gereği yapılan bir 
inanç ve yaşamdır.

Tevhidi esaslara iman etmek, 
düşünce, söz ve davranışlar üzerin-
de yüce Allah’ın hükümlerinin, 
hiçbir sıkıntı duyulmadan, hakim 
kılınması, düşünce, söz ve davra-
nışların, yüce Allah’ın Kur’an’da 
bildirdiği esaslara kayıtsız şartsız 
teslim olunması halinde mümkün 
olabilir.

Kelime-i Tevhid, düşüncede 
olgunlaşan iman esaslarının sözle 
kabul edildiğinin beyanı, hayatta 
yaşanacağına dair yüce Allah’a söz 
verilmesi, insanların buna şahit 
tutulmasıdır. Kişi, bu sözü söyledik-
ten sonra artık yepyeni bir kimliğe 
sahip olmuş ve önceki hayatını 
tümden terk edip yepyeni bir kişilik 
kuşanmıştır demektir.

Uydurulmuş geleneksel şirk dini 
anlayışında Tevhid, yalnızca sözden 
ibaret olan, düşünce ve hayatta 
hiçbir değişikliği sağlamayan, 
her türlü şirk ve küfür içerisinde 
bulunmasına rağmen Kelime-i 
Tevhidi söyleyen kişinin Müslüman 
olduğunu ifade eden bir sözden 
başka bir şey değildir. Geleneksel 
şirk dininde Kelime-i Tevhidin 
söylenmesi, kişinin cennete girmesi 
için yeterli görülmüştür ki bu sapık 
anlayış, bütünüyle Kur’an’daki 
İslâm ile taban tabana zıttır ve bunu 
iddia edenler, yüce Allah’a iftira atan 
müfterilerdir.
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“Yalan söyleyip Allah’a iftira atan 
ya da O’nun ayetlerini yalanlayandan 
daha zalim kimdir! Şüphesiz zalimler, 
kurtuluşa eremezler.” (En’am, 21)

Yüce Allah’a, O’nun razı olduğu 
İslâm dinine karşı uydurulan yalan-
lar ve pervasızlıklar, Kur’an’daki 
dini hiçe saymak, yüce Allah’a karşı 
apaçık bir şekilde savaş açmaktır.

İslâm’da cehenneme giren bir 
daha çıkmaz şirk dininde cehen-
nem geçicidir

Yüce Allah (cc), günah işleyen-
lerin, daha dünyada iken tevbe 
etmeleri halinde bağışlanacaklarını, 
büyük günahlardan sakınanların 
küçük günahlarının da affedileceği-
ni, cehenneme girenlerin bir daha 
oradan çıkamayacaklarını bildir-
miştir.

“De ki: ‘Ey ne islerine karşı aşırı 
giden kullarım, Allah’ın rahmetinden 
umut kesmeyin, muhakkak ki Allah, 
bütün günahları bağışlar; şüphesiz O, 
bağışlayan, merhamet edendir.

Rabb’inize dönün, O’na teslim 
olun, size azap gelmeden önce, sonra 
size yardım edilmez. Rabb’inizden 
size indirilenin en güzeline uyun; 
ansızın ve hiç farkına varmadan 
azap size gelmeden önce. Sonra 
nefsin: ‘Allah yanında kusur edişim-
den dolayı yazık bana, gerçekten 
ben alay edenlerden idim’ demesin.” 
(Zümer, 53-56)

“Eğer size yasaklanan büyük 
günahlardan kaçınırsanız, sizin 
küçük günahlarınızı örteriz ve sizi 
değerli bir yere sokarız.” (Nisa, 31)

“O kimseler ki, küçük hatalar hariç, 
büyük günahtan ve fuhşiyattan 
kaçınırlar; şüphesiz Rabb’inin mağ i-
reti geniştir…” (Necm, 32)

Günah işledikleri halde hemen 
tevbe etmeyenlerin ve kâ ir olarak 
ölenlerin bağışlanmayacağını bildi-
ren yüce Allah (cc), inanları açık bir 
şekilde uyarmaktadır.

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

Yüce Allah’ın günah işleyenler 
ve tevbe edenler ya da etmeyenler 
hakkındaki kesin hükmü bu ve 
O, cehenneme girenlerin bir daha 
oradan çıkamayacaklarını bildir-
miştir. İslâm’a karşı uydurulan şirk 
dininde ise inanan insanların, ne 
denli günahları çok olursa olsun, 
günahları kadar yandıktan sonra 
cehennemden çıkacakları yalanı, 
yüce Allah’ın apaçık hükmüne karşı 
uydurulmuş bir yalandan başka bir 
şey değildir.

“Dediler ki: ‘Sayılı birkaç gün 
dışında bize ateş dokunmayacak-
tır.’ De ki: ‘Allah katından bir ahit 
mi aldınız, öyle ise Allah verdiği 
sözden dönmez, yoksa Allah’a karşı 
bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsu-
nuz!’ Evet, kim bir kötülük kazanır 
da suçu onu kuşatırsa, işte onlar, 
ateş halkıdır, onlar orada sürekli 
kalacaklardır.” (Bakara, 80-81)

“Kitaptan nasip verilen kimse-



kavramlar

Kur’ani 
Kavramları 
Gerçek 
Anlamlarıyla 
Kullanmak-2

Ocak
Şubat
Mart

2018 - 54

Kur’ani

mücahede

37

leri görmedin mi, aralarında 
hükmetmesi için Allah’ın Kitabı’na 
çağırılıyorlar, sonra onlardan bir 
grup sırt dönüyor; onlar, dönücü-
lerdir. Bu, onların: ‘Sayılı birkaç gün 
hariç ateş bize dokunmayacaktır’ 
demeleridir. Uydurmuş oldukları 
şeyler onları dinlerinde aldatmıştır.” 
(Al-i İmran, 23-24)

Yüce Allah (cc), er-Rahim 
sıfatı gereği, kıyamet günü adalet 
terazisini kuracak, küçük günah 
işleyenleri affedip büyük günah 
işledikleri halde dünyada tevbe 
etmeyip ölenleri, içerisinde ebedi 
olarak acıklı azapta sürekli kalmak 
üzere cehenneme sürecektir. Bu, 
yüce Allah’ın Kur’an’da bildirdiği 
kesin kararıdır.

“O gün tartı haktır; artık kimin 
tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtu-
lanlardır. Kimin tartıları ha if gelirse, 
işte onlar, ayetlerimize zulmetmekte 
olduklarından dolayı ne islerini 
hüsrana uğratan kimselerdir.” 
(A’raf, 8-9)

“Fakat kimin tartıları ağır gelirse, 
işte o, hoşnut bir yaşam içindedir ve 
fakat kimin tartıları ha if gelirse, işte 
onun anası haviyedir. Ne bilirsin sen 
onun ne olduğunu, kızgın bir ateştir!” 
(Karia, 6-11)

Yalancı müfterilere uyup nasıl 
olsa bağışlanacağız zannı ile 
aldananlar, yüce Allah’ın bu uyarıla-
rına kulak verip derhal uydurulmuş 
geleneksel şirk ve küfür dinini terk 
edip Rab’lerine dönmeli, tevbe edip 
bağışlanma dilemelidirler, aksi 
halde ölüm geldiğinde onlara, ne 

tevbe etmeleri bir fayda sağlayacak 
ne de kıyamet gününde Rab’leri 
onları bağışlayacaktır.

İslâm’da şefaat yalnızca yüce 
Allah’ın elindedir, şirk dininde 
herkes şefaat edebilir

İnsanların, adeta rahat bir 
şekilde günah işlemelerine neden 
olan bir başka konu da, şefaat edile-
cekleri zannıdır. Yüce Allah (cc), 
Kendisinden başka şefaat edicilerin 
olmadığını, şefaatin yalnızca kendi 
elinde bulunduğunu bildirmesine 
rağmen uydurulmuş şirk dininde 
onlarca kişinin şefaat edeceğine 
dair yalanlar uydurulmuştur.

Şefaatin var olduğunu zanne-
denler, bu iddialarında o denli haddi 
aştılar ki, nihayet Rasulullah (as)’ı 
yüce Allah’ın karşısına adeta bir 
rakip olarak çıkardılar. Onlara göre 
yüce Allah’ın affetmediği büyük 
günahlar Rasulullah (as) tarafından 
affedilecektir. Bu sakat anlayış, 
Rasulullah (as)’ı yüce Allah’tan daha 
merhametli sanmakta, bu nedenle 
de büyük günahları işleyenlerin 
onun bağışlayacağını zannetmek-
tedirler ki bu düşünce, açık bir şirk 
ve Rasulullah (as)’ı (haşa) yüce 
Allah’tan üstün görmektedir.

“Artık Allah’ın üzerine yalan atıp 
iftira eden yahut O’nun ayetlerini 
yalanlayan kimseden daha zalim 
kimdir; şüphesiz o günahkârlar 
kurtuluşa eremezler. Allah’tan 
başka ibadet ettikleri şeyler, onlara 
zarar vermez ve onlara fayda 
vermez ve diyorlar ki: ‘Bunlar, Allah 
katında bizim şefaatçilerimizdir!’ 
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De ki: ‘Göklerde ve yerde bilmediği 
bir şeyi mi Allah’a haber veriyorsu-
nuz!’ O, koştuklarından münezzeh ve 
yücedir.” (Yunus, 17-18)

Ellerinde vahyi hiçbir delil 
bulunmadan Rasulullah (as)’ın, 
kendilerinin büyük günahlarını 
bağışlayarak cehennemden çıkara-
cağını iddia edenler, açıkça şirk 
koşmaktadırlar. Bunlar, Rasulullah 
(as)’ı ilah edindikleri için onun 
kendilerini duyduğunu sanarak 
yüce Allah’ı devre dışı bırakıp direkt 
Rasulullah (as)’a dua etmekte, 

“Şefaat ya Rasulullah” demekte-
dirler. Rasulullah (as)’ı da rahatsız 
edici olan Rasulullah (as)’dan şefaat 
dileme duası ve onu ilah edinme 
hususu, Kur’an’da reddedilmiş ve 
rasullerin insanları kendilerine 
değil, yalnızca yüce Allah’a davet 
ettikleri bildirilmiştir.

“Bir insan için mümkün değildir 
ki, Allah ona Kitap, Hüküm ve 
Nebi’lik versin, sonra insanlara desin 
ki: ‘Allah’tan başka bana kul olun’ 
velakin ‘Kitap’ta öğretmekte olduğu-
nuz şeyler nedeniyle rabbaniler 
olun.’ (der). Ve ‘Melekleri ve Nebileri 
rabler edinin diye’ emretmez,’ siz 
Müslümanlar olduktan sonra küfrü 
emreder mi?” (Al-i İmran, 79-80)

Bu açık hükümlerde bildirildiği 
üzere hiçbir Rasul, yüce Allah’ın 
takdir ettiği bir hükme karşı ikir 
beyan edemez, O’nun bağışlama-
dığını bağışlamaya, ona şefaat 
etmeye kalkışamaz. Sapıklıkta sınır 
tanımayan özellikle tasavvufçular, 
kimi zaman rasulleri de devreden 
çıkararak yüce Allah’ın cehenneme 

gönderdiği bir kimseyi, şeyhlerinin, 
yüce Allah’ın hükmüne rağmen, 
çekip çıkaracaklarını iddia etmekte-
dirler. Kişi bir kere saptı mı artık dur 
durak bilmez!

İslâm’da Kabir azabı yoktur, 
şirk dininde vardır

İki hayat vardır; Dünya ve 
Ahiret

Kabir, ölüm sessizliğinin devamı 
ve dünya hayatından ahirete geçiş 
kapısıdır. Bu nedenle burada 
herhangi bir hayat belirtisi yoktur. 
Kullarını, yaşadıkları ve gidecekleri 
yerler konusunda en ince detayına 
kadar bilgilendiren yüce Allah (cc), 
kabirde herhangi bir hayat belirtisi 
ya da orada kullarını ilgilendiren 
herhangi bir konuda bir bilgi verme-
mektedir. Nitekim yüce Allah (cc) 
iki dünya olduğu konusuna şu ilahi 
hükmü ile açıklık getirmektedir.

“Elbette Biz rasullerimize ve iman 
edenlere hem dünya hayatında, hem 
şahitlerin duracakları günde yardım 
ederiz. O gün, zalimlere mazeretleri 
fayda vermez, lanet onlar içindir 
ve yurdun en kötüsü de onlaradır. 
(Mü’min, 51-52)

“Allah, iman edenleri, dünya 
hayatında da, ahirette de sağlam 
sözle sabit kılar. Allah, zalimleri de 
şaşırtır ve Allah, dilediği şeyi yapar.” 
(İbrahim, 27)

Yukarıdaki ayetlerden de 
anlaşılacağı üzere iki hayat vardır 
ve insanlar, dünya hayatından sonra 
dünyada yaptıklarının hesabını 
vermek üzere, ahirete gideceklerdir. 
İnsanlar ahiret hayatına gidecek-
leri yol üzerinde bir başka durakta 
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eğlenip herhangi bir hayat süreme-
yeceklerdir.

Kabir hayatı olmuş olsaydı, 
hiçbir şeyi eksik bırakmadığı Kutsal 
Kitabında yüce Allah (cc), kullarını 
bundan haberdar edecek ve orada 
karşılaşacakları durumları, tıpkı 
ahirette karşılaşacakları durumları 
haber verdiği gibi haber verecek 
ve kullarının bundan sakınma-
sını isteyecekti. Oysa bu konuda 
Kur’an’da en küçük bir ibare bile 
yoktur.

Kur’an’da her şeyi‚ “en ince şekil-
de düzenleyen” (12/100) yüce Allah 
(cc), kabir âleminin olmadığını da 
apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. 
Ancak her konuda olduğu gibi, bu 
konuda da, adeta Kur’ani hükümle-
re karşı çıkmayı din edineler, İslâmi 
gerçekleri yeterince anlamayan ya 
da vahyi gerçekleri kendilerince 
yorumlayanlar olmadık hikâyelerle 
kabir âlemi ve azabı diye bir yalan 
uydurmuşlar, bunu da utanmadan 
İslâm’a mal etmişlerdir.

Yüce Allah (cc), dünya ve ahiret-
te insanları ilgilendiren her konuyu 
apaçık bir şekilde bildirmiş, neler 
olacağını açıklamış, kabirde herhan-
gi bir hayatın olduğunu bildirme-
miştir. Her konuda dillerini eğip 
bükerek, kelimeleri yerlerinden 
kaydırarak gerçekleri çarpıtmayı 
din haline getirenler ve yüce Allah’a 
karşı çıkmayı dinlerinin temel esası 
olarak alanlar, kabir konusunda 
da, hiçbir ilgisi bulunmadığı halde 
Mü’min suresi, 46. ayetini, dillerini 
eğip bükerek kabir azabı konusun-
da delil getirmeye çalışmaktadırlar.

Kabir hayatı ile ilgili Rasulullah 
(as) adına uydurulan sözlerin birço-
ğu, Kur’an gerçeği ile çelişmektedir. 
Kendisine gelen vahyi esasları tek 
ölçü edinen ve o esaslara teslim 
olanların ilki olan Rasulullah (as), 
teslim olduğu Kur’an’a aykırı bir şey 
söylemez, söylediğini iddia edenler 
ve onun adına sözler uydurup onu 
yalanlarına alet edenler, elbette 
bunun cezasını acı bir şekilde 
yaşayacaklardır.

Rasulullah (as)’ın, kabir ziyaret-
leri, bakımı, üzerlerinde oturul-
maması gerektiği ile ilgili birçok 
tavsiyeleri olmuştur, ancak kabirde 
bir hayatın olduğu ile ilgili hiçbir 
ifadesi bulunmamaktadır. Rasulul-
lah (as), insanlara her konuda vahyi 
gerçeklerden deliller gösteriyor, 
hiçbir konuda vahiy dışında ve 
vahye aykırı hiçbir şey söylemiyor-
du. Çünkü o, delilsiz konuşmasının 
insana büyük bir sorumluluk 
getireceğini biliyordu. Rasulullah 
(as), aynı şekilde kabir konusunda 
da elindeki Kur’an’a aykırı bir şey 
dememiştir, diyemezdi de.

Rasulullah (as), insanın öldükten 
sonra geri dönüşünün olmayacağını, 
kişilerin yaşadıkları süre içerisinde 
yaptıkları ile kalacaklarını ve cennet 
ya da cehennemi hak etmiş olarak 
kabre gireceklerini ifade etmiştir.

“Kabir, ya cennet bahçelerin-
den bir bahçe ya da cehennem 
çukurlarından bir çukurdur.” 
(Tirmizi)

Bu ifadelerinden de anlaşılıyor 
ki Rasulullah (as), öldükten sonra 
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geri dönüşün olmayacağını, kişile-
rin kazandıkları ve yaptıkları ile 
mükâfatlandırılacaklarını ya da 
cezalandırılacaklarını belirtiyordu. 
Bu nedenle kabirde hayat olduğu 
konusunda uydurulan ve Rasulullah 
(as)’a atfedilen ifadelerin, Kur’an’a 
teslim olanların ilki olan Rasulullah 
(as) ile uzaktan yakından hiçbir 
ilgisi bulunmamaktadır.

Saptırıcılar, İslâmi hükümleri 
değiştirmede sınır tanımıyorlar

Çeşitli hükümler konusunda 
azgınlığı yol edinerek Allah ve 
Rasulü’ne iftira atma konusunda 
sınır tanımayan saptırıcılar, giderek 
yüce Allah’ın bildirdiği ibadetlerin 
vakitleri ile oynamaya başladılar ve 
olmayan ibadetler ihdas ettiler.

Yüce Allah’ın indirdiği İslâm 
dinine karşı din uyduran saptırıcılar, 
yüce Allah’ın bildirmediği konular-
da da Allah ve Rasulü’ün üzerine 
iftiralar atarak ya ibadetlerin yerle-
rini değiştirmişler ya da kimi dini 
geceler uydurmuşlardır. Bu konuda 
saptırıcıların, vitir Namazının ve 
Kadir gecesinin ne zaman oldukları 
konusundaki uydurmaları verilebi-
lir.

Vitir namazı, Kur’an’da, gecenin 
bir kısmında uyuyup uyandıktan 
sonra kılınması gerektiği açıkça 
belirtilmiştir. Saptırıcılar, ellerinde 
hiçbir delil bulunmadığı halde Yatsı 
namazından sonraya almışlar, hem 
de üç rekât olarak sınırlandırmış-
lardır. Bu sapıklıklarını da Allah’ın 
Rasulü’ne iftira ederek kanıtlamaya 
çalışmışlardır.

Rasulullah (as), kendisi, gecenin 
sonuna doğru önceleri onbir, daha 
sonraları, hastalık ve yaşlılık 
nedeniyle yüce Allah’ın, Kur’an’da 
verilen ruhsat gereği dokuz ve yedi 
rekât olarak kılmıştır. Müfteriler, 
bu gerçeklere ve Rasulullah (as)’ın 
Kur’an’a teslim olanların ilki olduğu-
nu bizzat Kur’an’da belirtmesine 
rağmen Rasulullah (as)’ın Yatsıdan 
sonra kılınmasını istediğini, hiçbir 
imani ve ahlaki değer taşımadan 
iddia edebilmişlerdir.

Vitir namazının yatsıdan 
sonraya alınması ile yetinmeyen 
saptırıcılar, uyduruk bir sürü kutsal 
geceler uydurmuşlar, bu gecelerde 
sabahlara kadar namaz kılanların 
bütün günahlarının affedileceğini 
iddia etmişlerdir.

Tağutun reddedilmeden yüce 
Allah’a iman edilemeyeceği açık 
hükmüne rağmen saptırıcılar, 
zalim de olsa emir sahiplerine itaat 
edilmesi gerektiğini ileri sürmüşler 
ve günümüzde tağuta taparcasına 
ona iman edip teslim olmuşlar, 
insanları da tağuta tapmaya çağır-
maktadırlar.

Şehitlik konusunu da çarpıtan 
saptırıcı sapıklar, Allah ve Rasulü’ne 
savaş açan tağut yolunda ölenlerin 
bile şehit olduklarını iddia etmişler-
dir. Aynı şekilde hangi vatan olduğu 
açıklanmadan vatan uğruna ölenle-
rin şehit oldukları iddiaları da hep 
bu sapıklarca iddia edilmektedir.

Kur’an’da ve Sünnette, Kadir 
gecesinin ne zaman olduğu belir-
tilmemiş iken Allah’ın dinine savaş 
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açmayı bozuk bir karakter haline 
getirenler, bu gecenin Ramazan 
ayının 27. gecesi olduğunu ileri 
sürmüşlerdir.

Saptırıcılar, bütün bu yaptıkları 
ile yetinmemiş olacaklar ki, uydur-
dukları Miraç hadisi ile yüce Allah’a 
ve Rasulü’ne bile dil uzatacak kadar 
esfele Sa iline yuvarlanmışlardır. 
Uydurdukları hadis ile yüce Allah’ın, 
(hâşâ) kullarının halini bilmediğini, 
Hz. Musa (as)’ın, Hz. Muhammed 
(as) ile âdeta oynarcasına yüce 
Allah’a dokuz kez gönderip yüce 
Allah’a (hâşâ), kullarının kaldıra-
bilecekleri güçleri konusunda akıl 
verdiğini ileri sürmüşlerdir ki bu, 
küfrün en seviyesiz derekesidir.

Kur’ani hükümler üzerinde 
tahrifat yapıların üç amacı vardır

1- İnsanların, Tevhidi esasları 
ve İslâm’ı öğrenmelerini engelle-
mek, (her iki grup)

2- İnsanların hoşuna gidecek 
şeyleri anlatarak çıkar sağlamak, 
(bel’amlar)

3- İslâm’a karşı olan kin ve 
nefret, (İslâm düşmanları)

İslâmcı müfteri yalancılar ile 
İslâm düşmanları, Kur’ani hüküm-
lerin açık ve net bir şekilde ortaya 
koyduğu ve yüce Allah’ın razı olduğu 
İslâm’ı bozma konusunda değişik 
amaçları olsa da sonuç itibarı ile 
İslâmi esasları bozmaktadırlar.

Gerek İslâmcı yalancı müfteri 
bel’amların, gerekse İslâm düşman-
larının ortak noktaları, İslâmi 
esasları bozarak insanların Tevhidi 
esasları öğrenmelerine ve Rab’le-

rine yönelmelerine engel olmaktır. 
Bunun için yüce Allah’ın bildirdiği 
İslâmi esasları bozmaya çalışmak-
tadırlar. Şu bir gerçektir ki, her iki 
İslâm düşmanı da bu amaçlarını 
bilinçli yapmaktadırlar.

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

İslâm’a düşman olanlar, diğer 
din ve ideoloji mensuplarıdır, 
Samiri soylu bel’amlar ise, daha 
çok Müslüman oldukları iddiasında 
bulunan kimselerdir. Bunlar, gerçek 
İslâm’ın ortaya çıkması durumunda 
hesaplarının bozulacağını, gerçek 
yüzlerinin görüleceğini, böylece 
çıkarlarının bozulacağını bildikle-
rinden ellerinden geldikçe Hakkı 
batılla bulayıp gerçekleri gizlemek-
tedirler. Yüce Allah (cc) şeytanın 
görevini üstlenen bu kimselere 
lanet etmektedir.

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

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

İslâmi kavramların gerçek 
anlamları, ibadetleri ne ve ne 
zaman oldukları Kur’an’da vardır, 
bunun dışındaki tüm tanımlamalar, 
İslâmi olmaktan uzaktır. Kur’an’dan 
hareketle İslâmi kavramlar öğrenil-
diğinde, bugün kavramların ne 
denli asıl anlamlarından saptırıl-
dığı gerçeği ortaya çıkacak, adeta 
İslâm’dan ayrı başka bir dinin 
oluşturulduğu görülecektir.

Kur’ani kavramların, anlamları-
nın değiştirilerek insanların yanlış 
bir din algısına sahip olmalarının 
sorumluluğu, saptırıcılar kadar, 
Kur’an okudukları halde bu gerçek-
leri, kimi endişelerle ortaya koyma-
yan Müslümanların da üzerindedir.

Müslümanlar, hassasiyet göste-
rerek bu saptırıcılara karşı çıkmış 
olsalardı, toplumdaki sapma bu 
denli korkunç boyutlara ulaşama-

yacaktı. Onların suskunluğu, saptı-
rıcılara cesaret vermiş, İslâm’ın, 
bozmadık, değiştirmedik kavramını 
ya da konusunu bırakmamışlardır. 
Eğer Müslümanlar, en az saptırıcılar 
kadar cesaretli olsalardı, bugün 
durum çok daha farklı, İslâm’ın ve 
Müslümanların lehinde olacaktı.

Müslümanlar olarak amacımız, 
bazı kişilerin, kimi gerekçelerle 
gizledikleri gerçek İslâmi kavram-
ları, bütün tepki, eleştiri, baskı ve 
saldırıları göze alınarak Tevhidi 
gerçekleri ortaya koymak, topluma 
bu gerçekleri olduğu gibi anlat-
maktır. İslâmi kavramların gerçek 
anlamlarının ne olduğunu belirte-
rek iman ya da inkâr edecek olanla-
rın, bilinçli hareket ederek sa larını 
netleştirmelerini, herkesin, yerinin 
ve konumunun neresi olduğunu 
bilmesini sağlamak biz Müslüman-
ların öncelikli görevidir.

Elbette ki hidayet yalnızca yüce 
Allah’tandır biz O’na teslim olan 
Müslümanlarız.

Bilgi; 
Tıpkı ilaç gibidir,

Doğru alındığında insanı huzur ve mutluluğa ulaştırır. 
Yanlış alındığında ise, İnsanı felakete sürükler
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Tefsir
Kamer Suresi 

ve Şakkul Kamer Mucizesi
Önsöz

İnkârın ne mantığı ne de kuralı 
vardır; inkârcılar da bu kuralsız 
mantıkla, neyi niçin reddettiklerini 
düşünmeden inkâr ederler. Risalet 
tarihi boyunca inkâr edenlerin 
inkârları her dönemde değişiklik 
gösterse de sonuçta hepsi Hakkı 
yalanlamışlardır.

İnkârcılar, kimi zaman Tevhidi 
esasları, kimi zaman direkt ilahi 
mesajı yalanlamışlar ya da ilahi 
mesajı getiren rasullerin kişilikle-
rini dillerine dolamışlar, onların 
toplumsal konumları, psikolojik 
durumları üzerinde yalanlar 
üretmişlerdir.

Tevhidi esasları reddeden 
inkârcılar, çıkmaza girdikleri zaman 
Tevhidi esasları getiren rasullerin 
doğru söyleyip söylemedikleri 
konusunda deliller, mucizeler 
istemişlerdir. Onların, bu talepleri-
ne karşılık yüce Allah (cc), rasulle-
rini yalnız bırakmamış, onlara bazı 
mucizeler vererek destek olmuştur. 
Ancak inkârın mantığı ve inkârcı-
nın aklı olmadığı için, kendilerine 
gösterilen mucizeleri de, gözleri ile 
gördükleri halde inkâr etmişlerdir.

Kur’an, tarihsel inkârcıların, 
kendilerini üstün görerek rasulleri 
nasıl inkâr ettiklerini o konudaki 

ifadelerini vererek günümüze ışık 
tutmaktadır. Günümüz inkârcıları, 
tarihsel atalarının yolunu devam 
ettirerek yüce Allah’ın gönder-
diği Rasul Hz. Muhammed (as)’ı 
önemsememe, sözlerini inkâr etme 
ve Kur’an’dan bazı ayetlerin anlam-
larını değiştirme ya da ayetleri inkâr 
etme şeklinde inkârlarını sürdür-
mektedirler.

Tarihteki inkârcılar, inkârla-
rını net ve açık bir şekilde ortaya 
koyarlarken günümüz inkârcıları, 
kişilikten yoksun münafıkça bir 
tavır takınarak, küfürlerini gizleye-
rek, zaman zaman suret-i Haktan 
görünerek küfür ve inkârlarını 
ortaya koymaktadırlar.

Günümüz inkârcılarının 
birçoğu, Kur’an’ı kabul ettikleri-
ni, Müslüman olduklarını iddia 
etmekte, bazı İslâmi ibadetleri de 
yapmakta, bazıları ise, Kur’an tefsiri 
yapmaktadırlar. Bunlar, ya Tevhidi 
esasları ya Hz. Muhammed (as)’a 
verilen Şakkul Kamer mucizesini 
ya İslam’da farz olan örtünme ve 
namazı, şeytani bir metotla inkâr 
etmektedirler.

“Dedi ki, ‘O halde beni azdırmana 
karşılık, onlar için senin doğru 
yolunun üstüne oturacağım, sonra 
onlara önlerinden, arkalarından, 
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sağlarından, sollarından geleceğim 
ve onların çoğunu şükredenlerden 
bulmayacaksın!” (A’raf, 16-17)

Şeytanın insandan olan yardım-
cıları, insanlara değişik yönlerden 
girerek var güçleri ile onları 
Kur’an’dan saptırma çalışmalarına, 
gece gündüz demeden devam 
etmektedirler. Ancak tarihsel süreç-
te hiçbir inkârcı ve saptırıcı başarılı 
olmadığı gibi, günümüz inkârcıları 
da başarılı olamayacak, ataları gibi 
dünyada rezil, ahirette ise en büyük 
azaba gireceklerdir.

Kur’an dedikleri, birçokları da 
Kur’an tefsirleri adı altında dersler 
yaptıkları halde, Kur’an’a aykırı 
söz ve iillerde bulunan inkârcılar, 
Samiri’nin, günümüz temsilciliğini 
yapmakta, “Elçinin getirdiği mesajı,” 
hevalarına göre değiştirerek insan-
ları Allah yolundan uzaklaştırıp 
kendi iman ettikleri tağuti sistemle-
re taptırmaya çalışmaktadırlar.

Bu surenin dört ayetinde, “Andol-
sun Biz, öğüt için Kur’an’ı kolaylaş-
tırdık, yok mu hiç öğüt alan!” (Kamer, 
17) buyuran yüce Allah’a muhalefet 
ederek, Kur’an’ın anlaşılmayacağı, 
onu anlamak için bir kurulun açıkla-
masına ya da birçok ilme ihtiyaç 
bulunduğu yalanını yayan inkârcılar, 
Kur’ani mesajın önünde en büyük 
engeldirler.

Bazı inkârcı yalanlayıcılar, 
Kur’an’ın anlaşılmasını kimi kural-
lara bağlarlar ve herkes tarafından 
anlaşılmayacağını iddia ederler. 
Oysa aynı kişiler, insanlara Rasulul-
lah (as)’ın hayatını anlatırlarken, o 

gün iman edenlerden birçoğunun 
okuma yazması olmayan ve birçoğu 
da köle olan insanlardan övüne 
övüne söz ederler ve onların, Kur’an’ı 
nasıl kabul edip anladıklarını ve 
hayatlarına aktardıklarını anlatırlar. 
Bu inkârcılar, Kur’an konusunda 
kendilerini netleştirmedikleri için 
sürekli çelişki içerisindedirler.

Üçbeş ayet okumakla kendilerini 
Rasulullah (as)ın üzerinde görme 
cüretini gösteren bu Samiri soylu 
inkârcılar, dillerini eğip bükerek, 
ayetleri tevil ederek küfür ve isyan-
larına kılıf bulmaya çalışmaktadırlar. 
Kamer suresi, işte bu inkârcı yalan-
cılara adeta şamar atarak Kur’an’ın, 
öğüt alınması için kolaylaştırıldığını 
ayetlerle arka arkaya açıklamakta-
dır.

Kamer suresi, Şakkul Kamer 
inkârcılarına da tokat atmakta ve 
Hz. Muhammed (as)’a verilen bu 
mucizeyi inkâr edenlere, Hz. Nuh 
(as), Hz. Hud (as), Hz. Salih (as), Hz. 
Lut (as) ve Hz. Musa (as)’a verilen 
mucizeleri inkâr eden saldırganla-
rın nasıl helak edildiklerinin örneği-
ni vererek günümüz inkârcılarını 
uyarmaktadır.

“Sizin kâ irleriniz, sizden önceki-
lerden üstün mü, yoksa kitaplarda 
sizin için bir beraat mı var! yoksa biz, 
korunan bir cemaatiz mi diyorlar!” 
(Kamer, 43-44)

Yüce Allah’ın gücü ve kudreti 
karşısında hiçbir dönemin inkârcı 
yalanlayıcıları, başka bir dönem 
kâ irlerinden güçlü değildir. İnkâr 
ve küfürleri farklı farklı da olsa 
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sonuçta yüce Allah (cc) hepsinin 
üzerinde bir güce sahiptir. Bu 
nedenle günümüz mucize inkârcı-
ları da geçmiş inkârcı ataları gibi, 
göz açıp kapayıncaya kadar bir süre 
içerisinde helak edilecekler, işledik-
leri günah ve küfürleri boyunlarına 
asılarak cehenneme sürüleceklerdir.

Kamer suresi, Ay’ın yarılma 
gerçeğini inkâr edenlerin yalan-
lamaları ile başlamakta, tarihsel 
süreçte gönderilen tüm Risalet 
önderlerini yalanlandıklarını, yalan-
layanların akıbetlerini vermekte 
ve 51. ayette Ay’ın yarılmasını 
yalanlayanlara, benzerlerinin helak 
edildiklerini bildirerek, gördük-
leri gerçekleri inkâr etmemeleri 
konusunda uyarmaktadır.

Surenin Açıklaması

1- Saat yaklaştı ve Ay yarıldı 
ve eğer bir ayet/mucize görseler 
yüzçevirirler ve derler ki: ‘Sürege-
len bir sihirdir.

Vahyin inzali ve insanlara 
ulaştırılması ile başlayan Tevhid-
şirk mücadelesinde, şirk cephesi, 
öncelikli olarak Tevhidi esasları 
inkâr etmişler, bunda başarılı olama-
yınca vahyi esasları getiren Rasulün, 
gerçek Rasul olup olmadığını sorgu-
lamışlardır. İnkârcılar, vahyi getire-
nin, rasul oluşunu ispatlayacak 
deliller istemişler, istedikleri deliller 
kendilerine gösterilmesine rağmen 
inkârlarını sürdürerek, onun kendi-
leri gibi bir insan olduğunu ileri 
sürerek reddetmişlerdir.

Tarihi süreçte vahyi getiren 
rasullerden, rasul oluşlarını belirten 
bir ayet, işaret ya da delil isteyen 
küfür ve şirk cephesine yüce Allah 
(cc), rasullerine bu mucizeleri 
vererek cevap vermiştir. Küfrün 
rasullerden mucize taleplerine 
birkaç örnek:

“(Fir’avn) dedi ki: ‘Eğer bir ayet 
getirmiş isen, hakikaten doğrular-
dan isen onu getir.’ Bunun üzerine o 
asasını attı, işte o zaman o, apaçık 
bir yılan ve elini de çıkardı; işte o 
zaman o, bakanlar için bembeyazdı.” 
(A’raf, 106–108)

“Dediler ki: ‘Doğrusu sen, iyice 
büyülenmişlerdensin; sen, bizim 
benzerimiz bir beşerden başkası 
değilsin, hakikaten doğrulardan isen 
o halde bize bir ayet getir.’ (Salih) 
dedi ki: ‘İşte o dişi devedir; onun 
içecek hakkı vardır ve belli bir günde 
sizin içme hakkınız var.” (Şuara, 
154–155)

Mucize, vahyi getiren Rasulün, 
rasul oluşunun bir kanıtıdır. İnkârcı-
lar, talep ettikleri mucizeler kendile-
rine gösterilmesine rağmen ne yüce 
Allah’a inanmışlar, ne de rasulleri 
kabul etmişler, şirk ve inkârlarını 
sürdürmüşlerdir.

Hz. Muhammed (as)’ın rasul 
oluşuna iman etmeyen Mekke şirk 
önderleri de her fırsatta tıpkı önceki 
kâ irler gibi, ondan mucize göster-
mesini istemişler, onun gerçekten 
rasul olup olmadığını öğrenmeye 
çalışmışlardır.
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“Dediler ki: ‘Rabb’inden ona bir 
ayet (mucize) indirilseydi ya! De 
ki: ‘Şüphesiz Allah, bir ayet indir-
meye kadirdir, lakin onların çokları 
bilmezler.” (En’am, 37)

Mekke müşriklerinin mucize 
talebi tıpkı, Fir’avn ve Semud kavmi-
nin mucize talebine benzemektedir. 
Yüce Allah (cc), elbette adalet 
sahibidir ve bu adaleti, kâ irlerin 
mucize taleplerinde de aynen tecelli 
etmiş, önceki kâ irlerin taleplerine 
mucize indirerek cevap verdiği gibi, 
Mekke müşriklerinin mucize talebi-
ne de cevap vermiştir.

Mekke müşrikleri, mucize 
konusunda önceki kâ irlerden daha 
çok ısrarcı olmuşlar, Hz. Muhammed 
(as) ile her karşılaştıklarında ondan, 
kendisinin rasul oluşunu ispatla-
ması için olağanüstü şeyler talep 
etmişlerdir. Mekke müşriklerinin 
mucize taleplerinden birkaçı:

“Dediler ki: ‘Yerden bir pınar bize 
fışkırtıncaya kadar sana inanmayız 
(...)Yahut altından bir evin olmalı 
ya da göğe çıkmalısın ve üzerimize 
okuyacağımız bir kitap indirinceye 
kadar göğe çıkmana da iman etmeyiz.  
De ki: ‘Rabb’imi tenzih ederim, ben 
ancak beşer bir Rasul değil miyim?” 
(İsra, 90,93)

Her Rasul’de mucize, kâ irle-
rin beklentilerinin çok üstünde 
gerçekleştiği gibi, Hz. Muhammed 
(as)’da da kâ irlerin taleplerinin 
çok üstünde gerçekleşmiş ve ay, 
kâ irlerin şaşkın bakışları arasında 
ikiye ayrılmıştır. Tıpkı Hz. Musa 

(as)’ın asasının ve elinin, mucize 
olayı bittikten sonra eski hallerine 
döndükleri gibi, ay da yeniden eski 
haline dönmüştür.

Vahyin indirilmesi ve rasul olma, 
olağanüstü bir olaydır; bu, yine 
olağanüstü bir olayla delillendi-
rilmektedir. İnkârı bir yaşam tarzı 
olarak benimsemiş, beyin hücreleri 
materyalist pisliklerle kirletilmiş, 
kronikleşmiş bir halde maddeye 
tapmış olan kâ irler, tıpkı önceki 
inkârcı kâ irler gibi, vahyi gerçek-
leri ve ayın yarılmasını apaçık 
görmelerine rağmen: “Süregelen bir 
büyüdür” diyerek reddetmişlerdir.

İnkârın karakteri hep aynıdır; 
Fir’avn ve melesi de, Mekke müşrik-
leri gibi aynı ifadeyi kullanmış, 
Hz. Musa (as)’a “Bu, çok bilgili bir 
büyücüdür” diyerek gösterdiği tüm 
mucizeleri:

“Kendileri, kanaat getirdiği halde, 
zulüm ve üstünlük taslamaları 
yüzünden onları inkâr ettiler. Bak 
işte o bozguncuların sonu nasıl oldu.” 
(Neml, 14)

1- Saat yaklaştı, Ay yarıldı.

Sünnetullah, önceki rasullerde 
olduğu gibi bir kez daha değişmezli-
ğini göstermiş, yüce Allah (cc), Rasul 
olarak gönderdiği Hz. Muhammed 
(as)’ın Rasul olduğunu, kâ irlerin 
hiçbir mazeret öne sürmelerine 
fırsat vermeyecek şekilde Ay’ı ikiye 
ayırarak göstermiştir.

Ka irlerin, Hz. Muhammed 
(as)’dan sürekli olarak mucize talep 
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etmelerine yüce Allah (cc), Ay’ı ikiye 
ayırarak cevap vermiştir. Hem de 
gören gözlerin, onu yalanlayamaya-
cağı bir şekilde, apaçık bir halde ay 
yarılmıştır.

Ayın yarılmasına rağmen 
inkârlarına devam eden geçmiş 
kâ irlere yüce Allah lâyık oldukları 
cevabı en güzel şekilde vermiştir. 
Kur’an’ı hayat prensibi olarak alan 
bizler de bu çağın davetçileri olarak, 
Rabb’imizin yüce Kitabı’ndan 
hareketle, günümüz Şakkul-Kamer 
inkârcılarına layık oldukları cevabı 
vereceğiz inşaAllah. Onlar, ya tevbe 
edip Kur’ani gerçeklere teslim 
olurlar ya da hevalarının peşinden 
giderek inkârlarını sürdürmeye 
devam ederler. Bize düşen, apaçık 
bir şekilde tebliğ etmektir.

Ayın yarıldığı mucizesi, Kur’ani 
bir gerçek olarak vuku bulduğu 
halde, ne düşünce ile hareket ettik-
leri kendilerince bile bilinmeyen 
bazı kimseler, bu Kur’ani gerçeği, 
bile bile inkâra yeltenmektedirler. 
Bunlar, bu gerçeği inkâr ettikleri 
gibi, kendileri, Kur’an ruhundan 
ve Kur’an’ı anlamaktan yoksun 
oldukları halde bir de Kur’an 
terbiyesinden, Rasulün eğitiminden 
geçen birçok güzide sahabeye, bu 
mucizeyi haber verdikleri için 
hakaret etmektedirler.

Saat yaklaştı, Ay yarıldı.

Günümüzdeki mucize inkârcı-
larına, ayın yarılması mucizesinin 
gerçek olduğunu, Kur’an bizzat 
ispatlamaktadır.

a) Ayın yarıldığı gerçeğini, ilk 
ayetten hemen sonra gelen iki ayet 
tekit etmektedir. 

2- Ve eğer bir ayet/mucize 
görseler yüzçevirirler ve derler ki: 
‘Süregelen bir sihirdir.

3- Yalanladılar ve hevalarına tabi 
oldular, her emir, gerçekleşecektir.

Ay, müşriklerin gözleri önünde 
yarılmış, inkârı iş edinmiş olan 
müşrikler bu gerçeği yalanlamışlar, 
şahit oldukları bu gerçeğe: “sürege-
len bir sihirdir” demişlerdir. Ayın 
yarıldığı gerçeğini bildiren ayetten 
sonra gelen iki ayet, vuku bulan bu 
olayın müşriklerce nasıl ve hangi 
ifadelerle yalanlandığını bildirmek-
tedir.

Müşrikler, kendilerine okunan 
ayetleri “Eskilerin masallarıdır” 
diyerek yalanlamışlar, ayın yarıl-
ması vuku bulduğu ve kendileri de 
buna şahit oldukları halde bu olaya, 

“süregelen bir sihirdir” demişlerdir.

b) Şayet ayın yarılması vuku 
bulmasaydı, müşrikler “Ay yarıl-
dı” ayetine itiraz edeceklerdi ve 

“Muhammed olmayan şeyleri, 
olmuş gibi gösteriyor” diyerek 
karşı çıkacaklardı. Neredeyse her 
ayete itiraz eden, İsra (miraç) olayını 
inkâra yeltenen müşrikler, bu olayın 
vuku bulmadığını söylememişler, 
tam aksine vuku bulduğunu kabul 
etmişler, ancak kendilerine büyü 
yapıldığını ileri sürerek “süregelen 
bir sihirdir” demişler ve yalanlaya-
rak hevalarına tabi olmuşlardır.
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c) Ayın yarıldığı gerçeğini belge-
leyen bir başka delil ise Kıyamet, 8 
ve 9. ayetleridir. Bu ayetlerde, ayın 
yarılmayacağı, tutulacağı bildiriliyor. 
Buna göre ay, kıyamet gününde ay, 
yarılmayacak, “Güneş köreltildiği 
zaman” (Tekvir,1) karartılacak ve 

“Güneş ve ay bir araya” (Kıyamet, 9) 
gelecektir. Kıyamet suresindeki bu 
ayet de ayın yarılmasının önceden 
vuku bulduğu gerçeğini bir kez daha 
delillendirmektedir.

Diğer taraftan kıyamet saati 
koptuğunda, zaten mucizeye gerek 
kalmayacaktır. Çünkü mucizeler, 
Tevhidi esasları getiren Rasulün, 
rasul olduğunu müşriklere belge-
leyen bir göstergedir. Kıyamet 
günü insan, yalanlama içinde değil; 

“Nereye kaçmalı!” (Kıyamet, 10) 
diyerek canını kurtarma telaşı ve 
paniği içerisinde sığınacak bir yer 
arayacaktır.

Kıyamet saatinin o dehşetli 
anında; “güneş köreltildiği, yıldızlar 
karartıldığı, dağlar yürütüldüğü, 
denizler kaynatıldığı” (Tekvir, 1–3,6), 
her şeyin korkunç gürültülerle 
birbirine çarptığı, “şiddetli gürültü 
meydana geldiği,” (Abese, 33) 

“dağlar, atılmış renkli yün gibi atılıp” 
(Karia, 5), “yer ve dağlar sarsılır ve 
dağlar, dağılan kum yığınları olduğu” 
(Müzzemmil, 14), “gök yarıldığı” 
(İn itar, 1), “yer şiddetli sarsıntıyla 
sarsıldığı ve ağırlıklarını çıkardığı” 
(Zilzal, 1-2), “insanlar, yayılmış 
kelebekler gibi olurlar” (Karia, 4). 
İşte ve bu korkunç manzara içerisin-
de “çocukları ihtiyar yapan o günde” 

(Müzzemmil,17) böyle bir ortamda, 
ay yarılmış olsa bile, hangi insan 
durup bu gerçeği yalanlayabilir ve 
hiçbir şey olmamış gibi, “yüzçevirip 
‘bu süregelen bir sihirdir” diyebilir!

İnkârcılar, kıyamet saati manza-
rasının korkunç durumunu bile 
düşünmeyecek kadar akletmekten 
uzaktırlar. Öyle ya inkârın mantığı 
ve kuralı yoktur ve inkârcı müşrikler, 
sırf yalanlamak için inkâr ederler.

d) Ayın yarılması olayı, kıyame-
tin yaklaştığını bildiriyor. Çünkü ay 
gibi muazzam bir kütle, rahatlıkla 
ikiye bölünüp yarılabiliyorsa, evren 
de, Allah’ın emriyle daha kolay 
parçalanıp kıyamet kopabilir 
düşüncesini uyandırmak istiyor 
müşrik kafalarda. Yüce Allah (cc), 
ayın yarılmasını müşriklere göste-
rerek onlara, bu olay karşısında aciz 
kaldıkları gibi, kıyamet saatinde de 
aciz kalacaklarını bildiriyor.

e) Ayın yarıldığının başka bir 
delili de En’am, 35. Ayetidir; bu 
ayette de Kamer, 2. ayetinde geçen 
ifade aynen tekrarlanıyor ve Rasul 
teselli ediliyor. Kamer, 2. ayetinde 
müşriklerin gördükleri mucizeden 

“yüzçevirdikleri” belirtiliyor.

“Gerçekten onların yüz çevirmesi 
sana ağır geldiyse, haydi yapabilir-
sen , gerçekten istiyorsan yerin içine 
bir tünel aç ya da göğe bir merdiven; 
böylece onlara bir ayet (mucize) 
getiresin! Şayet Allah, dileseydi, 
elbette onları hidayet üzerinde 
toplardı, o halde cahillerden olma” 
(En’am, 35)
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Ayın yarılma mucizesine rağmen 
müşriklerin, bu olaya “süregelen 
bir sihirdir” deyip yüzçevirmeleri 
ve yalanlamaları Hz. Muhammed 
(as)’ı oldukça üzmüştü. Bunun 
üzerine yüce Allah (cc) yukarıdaki 
ayeti inzal ederek Rasulü’nü teselli 
ediyordu.

Yüce Allah(cc), Rasulü’ne, 
müşrikleri zorla iman ettirmesinin 
mümkün olmadığını, bu gerçeği 
görmelerine rağmen bile bile inkâr 
edenlerin, bundan sonra hiçbir 
şekilde iman etmeyeceklerini, 
bunun için üzülmemesini bildir-
mektedir.

f) Mucize göstermek, rasullerin 
rasul oluşlarını kanıtlamaktadır. Hz. 
Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Salih 
(as), Hz. İsa (as), Hz. Musa (as) ve 
daha birçok rasul, kâ irlerin kendi-
lerini yalanlamalarına karşılık, yüce 
Allah’ın izniyle, mucizeler göster-
mişlerdi. Hz. Muhammed (as)’ın da, 
rasuller zincirinin bir halkası olması 
hasebiyle, mucize göstermesi, rasul 
oluşunun gereği, sonucu ve ispatıdır.

Mü’minler, yüce Allah’a ve Hz. 
Muhammed (as)’ın rasul olduğuna 
iman ettikleri için mucize diye bir 
sorunları yoktur, onlar, Hakkı işittik-
leri zaman iman etmişlerdir. Mucize, 
kıt akılları ile rasulleri zor durumda 
bırakacaklarını düşünen kâ ir ve 
müşriklerin talepleridir.

Rasuller, aynı yasaya bağlıdır-
lar

Kur’an’da, rasullerin bağlı bulun-
duğu bir yasa vardır; Sünnetullah 

denilen bu yasa, Risalet’i duyuran 
her rasul için geçerlidir ve her rasul, 
aynı yasanın ortaya koyduğu olayla-
rı yaşar. Mucize de bu yasanın gereği 
ve sonucudur.

“Allah’ın kendisine farz kıldığı bir 
şeyde Nebi’ye herhangi bir zorluk 
yoktur; önceden geçenler arasında 
da Allah’ın yasasıdır, Allah’ın 
emri takdir edilmiş bir kaderdir.” 
(Ahzab, 38)

Allah’ın takdir etmesiyle mucize 
göstermek, rasuller için hiç de zor 
değildir, aynı şekilde Sünnetul-
lah’ın gereği olarak, daveti ortaya 
koymakta, yalanlanmakta, Rasul’e 
düşmanlık yapılmakta da bütün 
rasuller aynı yasaya tabidirler. İlahi 
hüküm budur.

“Andolsun senden önce de 
rasuller yalanlanmıştı, fakat 
yalanlandıkları ve eziyet edildikleri 
şeylere sabrettiler; nihayet onlara 
yardımımız onlara geldi. Allah’ın 
kelimelerini değiştirebilecek yoktur; 
andolsun sana gönderilen rasullerin 
haberlerinden geldi.” (En’am, 34)

“Böylece Biz, her nebiye, insan 
ve cin şeytanlarını düşman kıldık…” 
(En’am, 112)

“Ve böylece Biz, her nebiye günah-
kârlardan bir düşman kıldık, hidayet 
edici ve yardımcı olarak Rabb’in 
yeter.” (Furkan, 31)

“Andolsun senden önceki rasullerle 
de alay edildi, fakat onlardan alay 
eden kimseleri, o alay etmekte olduk-
ları şey kuşatıverdi.” (Enbiya, 41)
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“Allah’ın önceden beri gelen 
sünneti öyledir; Allah’ın sünnetinde 
değişme bulamazsın.” (Fetih, 23)

“Rasullerimizden senden önce 
gönderdiğimiz kimselerin zaten 
sünnetidir; Bizim sünnetimizde bir 
değişiklik bulamazsın.” (İsra, 77)

Rasullerin ortak özellikleri, 
Risalet, davet ve kâ irlerle yapılan 
mücadele ile ilgilidir. Rasullerin 
bu ortak özelliklerinden biri olan 
ve davet ile rasul oluşu yakından 
ilgilendiren mucize, diğer elçilere 
verildiği gibi, Hz. Muhammed (as)’a 
da verilmiştir. Sünnetullah’ın gereği 
olarak bundan doğal ne olabilir ki!

Mü’minler, rasullere iman edişle-
rinde, hiçbirini diğerinden ayırma-
dıklarına göre, diğer rasullerin 
mucizelerine iman ettikleri gibi, Hz. 
Muhammed (as)’ın Şakkul Kamer 
mucizesine de aynen iman etmekle 
mükelleftirler. Çünkü rasullere iman 
bir bütündür.

“Onlar ki, Allah’a ve rasullerine 
iman ettiler ve onlardan hiçbiri 
arasında ayırım yapmadılar, işte 
(Allah) yakında onlara mükâfatlarını 
verecektir. Allah, çok bağışlayan, çok 
merhamet edendir.” (Nisa, 152)

“Deyin ki: ‘Allah’a, bize indirilene, 
İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a 
ve torunlarına indirilene; Musa 
ve İsa’ya verilene ve Rab’lerinden 
nebilere verilene, Biz iman ettik, 
onlardan hiçbiri arasında ayırın 
yapmayız; biz O’na teslim olanlarız.” 
(Bakara, 136)

İman, bütün oluşu gereği parça-

lanmayı kabul etmez; rasullerin 
bir kısmına verileni kabul edip bir 
kısmına verileni kabul etmemek 
küfrü gerektiren bir durumdur.

“Şüphesiz, Allah’ın rasullerini 
inkâr edenler, Allah ile rasullerinin 
arasını ayırmak isterler ve ‘Bir 
kimine iman ederiz, kimini inkâr 
ederiz’ derler; bunun arasında bir 
yol tutmak isterler. İşte onlar, gerçek 
kâ irlerdir; Biz de kâ irler için 
alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” 
(Nisa, 150–151)

Kur’ani gerçeklerin bildirdiği 
üzere rasuller, aynı yasaya bağlıdır-
lar ve önceki rasullere nasıl mucize 
verildi ise, Hz. Muhammed (as)’a da 
mucize verilmiştir. Buna göre Hz. 
Muhammed (as) zamanında ay ikiye 
ayrılmış ve diğer rasullerde olduğu 
gibi, Sünnetullah bir kez daha tecelli 
etmiştir.

Önceki rasullere verilen 
mucizeler

Şakkul Kamer inkârcılarının 
mantığına göre Ay’ın yarılması 
mucizesinin mümkün olamayacağı-
nı, doğanın dengesinin bozulacağını 
kendi materyalist mantıklarına göre 
iddia ediyorlar. Ancak önceki 
mucizelerin de bazı doğa olayları 
ile olduğunu unutuyor ya da bilerek 
inkâr ediyorlar.

Yakma özelliği bulunan ateşin, Hz. 
İbrahim (as)’ı yakmaması; denizin, 
Hz. Musa (as)’ın asasıyla yarılması, 
kuru bir kayadan, Hz. Salih (as) için 
mucize dişi bir devenin çıkması, Hz. 
Yunus (as)’ın balığın karnında bir 
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müddet kalıp yeniden eski haline 
gelmesi hep birer mucizeydi. 

Hz. Süleyman (as)’ın, bir ceset 
haline gelip yeniden dirilmesi, Hz. 
İsa (as)’ın, henüz bir bebek iken 
konuşması, ölüleri diriltmesi ve 
daha nice olmaz denilen şeyler hep 
yüce Allah’ın izniyle rasullerine 
verilen birer mucize değil de nedir! 
Evet, inkârın mantığı ve kuralı 
olmayınca kâ ir ve müşrikleri, sırf 
inkâr etmek için inkâr ederler.

Kâinat da, doğada var bulunan 
her şey de, yalnızca kendilerini 
yaratan yüce Allah’ın emri ile 
hareket ederler ve Rab’leri istediği 
anda da bu hareketlerini durdu-
rabilir ya da değiştirebilirler ki bu, 
tamamen yüce Allah’ın takdirinde 
olan bir şeydir. Yüce Allah (cc), 
dilediği bir şeyi, dilediği anda 
değiştirmeye, durdurmaya kadirdir. 
Elbette bunlara iman etmek yüce 
Allah’ı hakkıyla takdir edip bilmek-
tir ki müşrik inkârcılar, yüce Allah’ı 
hakkıyla takdir edemediler.

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

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

Ay’ın bir mucize olarak yarıldı-
ğını gösteren başka bir gerçek de 
müşriklerin talepleridir. Kur’an, 
Mekke müşriklerinin taleplerinin, 

geçmiş önceki müşriklerin talepleri 
ile aynı olduğunu ortaya koymakta-
dır.

Müşriklerin Talepleri

Değer yargıları maddeden başka 
bir şey olmayan, her şeyi madde 
ile ölçen müşrik Mekke toplumu, 
diğer toplumlar gibi yüce Allah’a, 
meleklere ve geçmiş rasullere, eksik 
bir imanla da olsa inanıyorlardı. 
Rasul kavramına yabancı olmayan 
Mekkeli müşriklerin, nebi ve kitap 
beklediklerini, hatta taleplerini 
yüce Allah  (cc) şöyle bildiriyor.

“Yeminlerinin bütün gücüyle 
Allah’a yemin ettiler ki, ‘Eğer 
gerçekten kendilerine bir uyarıcı 
gelirse, herhangi bir ümmetten daha 
çok hidayet üzerinde olacaklar,’ ne 
zaman ki, onlara bir uyarıcı geldi, 
onlara kaçışlarından başka bir şey 
artırmadı.” (Fatır, 42)

“Ve doğrusu onlar, diyorlardı ki: 
‘Eğer gerçekten yanımızda önceki-
lerden bir uyarı olsaydı, elbette biz, 
Allah’ın muhlis kulları olurduk.’ Fakat 
onu inkâr ettiler; o halde yakında 
bileceklerdir.” (Saffat, 167–170)

“Eğer ellerinin takdim ettiği yüzün-
den onlara bir musibet isabet ederse: 

‘Rabb’imiz, bize bir elçi gönderseydin 
böylece ayetlerine uyup Mü’minler-
den olsaydık’ diyecekler.” (Kasas, 47)

Yüce Allah (cc), müşriklerin bu 
taleplerini, onlara bir elçi göndere-
rek karşılıyor, ancak her şeyi madde 
ile ölçen Mekke müşrikleri, kendi-
lerine gönderilen elçinin, zengin ve 
ileri gelenlerden olmaması nedeniy-
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le reddediyorlar. Onlar, elçinin ileri 
gelen varlıklı kimselerden olacağını 
sanıyorlardı.

“Ne zaman ki onlara Hak gelince: 
‘Bu sihirdir ve elbette onu inkâr ediyo-
ruz’ dediler ve ‘Bu Kur’an, iki kentten, 
büyük bir adama indirilseydi ya!’ 
dediler.” (Zuhruf, 30–31)

Ayetlerden net olarak anlaşıla-
cağı üzere yüce Allah (cc), gönder-
diği elçinin gerçekten elçi olduğunu 
müşriklere kanıtlıyor. Bu kanıtlama 
da, önceki elçilerde olduğu gibi, 
mucize yani ayın yarılması ile 
gerçekleştiriliyor. Ancak bütün 
bunlara rağmen o müşrikler, gelen 
elçiyi ve mesajını inkâr ederek 
haktan uzaklaşıp sapıyorlar.

Günümüzdeki inkârcıların 
durumu da, geçmiş müşrik ve kâ ir-
lerin durumundan farklı değildir. 
Ellerinde yüce Allah (cc) tarafından 
gönderilen apaçık Kur’an bulundu-
ğu halde ink3arı bozuk bir karakter 
haline getirmiş müşrik ve kâ irler, 
inkâr ve yalanlamalarında direniyor, 
hakkı ile Rab’lerine iman etmiyorlar.

Mucizenin inkârı konusunda 
asıl şaşılacak durum, Müslüman 
olduklarını, Kur’an’a iman ettikle-
rini iddia eden bazı kişilerin, Ay’ın 
yarılmasını yalanlamalarıdır. Bunlar, 
üstelik Kur’an’ı da okuduklarını her 
vesile ile iddia ediyor, kimi zaman 
da bazı ayetleri açıklıyorlar.

Müşrikler, günümüz müşrikleri 
gibi, Hz. Muhammed (as)’ın Rasul 
olduğunu çok iyi biliyorlardı, ancak 
içerisinde bulundukları hasetlik 

ve böbürlenme yüzünden Rasulü 
kabul etmiyor, yalanlıyor ve göste-
rilen mucizeye de: “Bu sihirdir, onu 
inkâr ediyoruz” diyorlardı.

Yüce Allah (cc), Hz. Muhammed 
(as)’ın Rasul oluşunu, Mekkeli 
müşriklere mucize ile ispatlıyor ki, 
onların herhangi bir mazeretleri 
kalmasın ve kıyamet günü şöyle 
demesinler:

“Ancak Kitap, sadece bizden önceki 
iki topluluğa indirildi ve doğrusu biz, 
onların okumasından habersiz idik’ 
dersiniz yahut dersiniz ki: ‘Şayet 
gerçekten bize Kitap indirilseydi 
biz onlardan daha iyi hidayet üzere 
olurduk.’ ...” (En’am, 156–157)

Yüce Allah (cc), adaleti ve 
rahmeti gereği kullarının mazeret-
lerini ortadan kaldırdıktan sonra 
onları hesaba çekip yargılar. Rasul 
gönderme ve onun rasul olduğunu 
kanıtlama hususunda da aynı 
rahmet ve adaletini ortaya koyar. 
Öyle ki, gönderdiği Rasul’ün rasul 
oluşunu, daha önceki ümmetlerde 
olduğu üzere, müşrikleri şahit 
tutarak kanıtlar. İşte bu kanıtla-
ma her Rasul’de olduğu gibi Hz. 
Muhammed (as)’da da mucize iledir.

“Şayet gerçekten Biz, ondan önce 
bir azap ile onları helak etseydik: 
elbette derlerdi ki: ‘Rabb’imiz, eğer 
bize bir rasul gönderseydin de, 
küçülüp rezil olmadan önce senin 
ayetlerine tabi olsaydık.’” (Taha, 134)

Ayın yarılması mucizesi, iman 
ettikleri için binbir zorlukla karşıla-
şan Mü’minlere hem moral, hem güç 
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ve güven vermiş hem de imanlarının 
kökleşmesini sağlamıştır.

Yüce Allah (cc), müşriklere 
Şakkul Kamer mucizesini göster-
mekle onların küfür ve şirkten 
kurtulup iman etmelerini, böylece 
kendilerini dünya ve ahirette 
azaptan kurtarmalarını dilemiştir. 
Ancak, kararan kalplere ne verilirse 
verilsin, o kalpler aydınlanmaz.

Şakkul Kamer’e yapılan itiraz-
lar

Çağımız Şakkul-Kamer inkârcı-
ları, ayın yarılması mucizesine karşı 
şu iddialarda bulunuyor ve böyle bir 
mucizenin vuku bulmadığını iddia 
ediyorlar.

1- Ayın yarılması, kıyamet koptu-
ğunda vuku bulacak.

2- Kur’an en büyük mucizedir, 
başka mucizeye gerek yoktur.

3- İsra 59. ayeti mucize gönderil-
meyeceğini bildirmektedir.

4- Bu mucize kabul edildiği 
takdirde, hurafecilerin uydurdukla-
rı mucizeler haklılık kazanacaktır.

5- Bu mucizeyi kabul edenler, 
atalarının yolunda hareket eden 
kimselerdir.

1- “Ayın yarılması, kıyamet 
koptuğunda vuku bulacak” iddia-
sı: Bu iddianın, Kur’an esprisiyle 
ve ayetleriyle bağdaşır hiçbir yanı 
bulunmadığı gibi, tam aksine Kur’an 
ayetleriyle çatışmaktır. Bu iddiaya 
yukarıda c şıkkında değinmiştik; o 
bölümün yeniden okunmasını ve 

bu iddia sahiplerinin tevbe edip bu 
çelişkiden kurtulmalarını tavsiye 
ediyoruz.

2- “Kur’an en büyük mucizedir, 
başka mucizeye gerek yoktur” 
iddiası: Kur’an’ın en büyük mucize 
olduğu gerçeğini inkâr etmek 
mümkün değildir. Ancak bu iddia 
sahipleri başka bir mucizenin, Hz. 
Muhammed (as)’a verilmediğini 
iddia ediyorlar. Bu iddia sahiplerine 
yukarıda verilen önceki rasullere 
verilen mucizeler başlığı altındaki 
açıklamayı okumalarını tavsiye 
ediyoruz. Onlar, mucize değil miydi 
ya da onlara verilen vahiy (hâşâ) 
daha mı kalitesiz idi ki, onlara vahiy-
le beraber bir de mucize verilmişti!

Bu iddia sahipleri, rasullerin, 
getirdikleri mesaj dolayısıyla aynı 
yasaya tabi olduklarını bilmiyorlar 
anlaşılan. Onlara, bu konuyla ilgili 
ayetleri okuyup bu ayetlere iman 
etmelerini ve kendi yararları için 
tevbe etmelerini bulunmalarını 
tavsiye ediyoruz.

3- “İsra, 59. ayeti, mucize 
gönderilmeyeceğini bildirmek-
tedir” iddiası: Bu iddia sahipleri,  
Kur’an mantığı ve gerçeğinden uzak, 
Kur’an’ı gereği gibi anlamaktan 
mahrum olan, bu ayeti anlamadan 
ahkâm kesme psikolojisi ve şaşkın-
lığı içerisinde bulunan kimselerdir. 
Onlar, şayet vahyin inzali, Risalet’in 
duyurulması, elçilik görevi, Tevhid-
şirk mücadelesinde müşrik ve kâ ir-
lerin iddia ve talepleri, Sünnetul-
lah’ın değişmezliğiyle ilgili ayetlere 
baksalardı ve İsra, 59. ayetini gereği 
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gibi okuyup anlasalardı, böyle talih-
siz bir iddiada bulunamazlardı.

Mucize inkârcıları, İsra 59. 
ayetini yanlış meallendirenlerin 
kurbanı olmuşlardır, çünkü ayette 
mucize gönderilmeyeceğini değil, 
yüce Allah’ı mucize göndermekten 
kimsenin alıkoyamayacağını bildir-
mektedir. Meal mantığı kişileri işte 
böyle saptırmaktadır.

“Ve şüphesiz ayetlerimizi gönder-
memizden bizi alıkoyan olmaz; 
bununla beraber öncekiler ayetleri-
mizi yalanlamıştı. Semud’a görünür 
bir delil olarak dişi deveyi verdik, 
fakat ona zulmettiler. Biz, ayetleri 
korkutmak dışında göndermeyiz.” 
(İsra, 59)

Bu ayet çok iyi okunduğunda 
ve buna bağlı olarak ilgili ayetlere 
bakıldığında, hiç kimse yüce Allah’ı 
mucize göndermekten alıkoyamaz, 
yüce Allah (cc), ancak müşriklerin 
talep ettikleri mucizelerin gönde-
rilmeyeceğini bildirmektedir. Çünkü 
müşrikler, apaçık gördükleri ayın 
yarılmasını inkâr etmişler, başka 
mucizeler istemişlerdi. İşte müşrik-
lerin, talepleri:

“Ve o zaman dediler ki: ‘Allah’ım, 
eğer bu, senin yanından bir Hak ise, 
gökten üzerimize taş yağdır yahut 
bize acıklı bir azap getir.” (Enfal, 32)

“Dediler ki: ‘Ey kendisine Zikir 
indirilmiş olan kimse, sen mutlaka 
mecnunsun, gerçekten sadıklardan 
isen, meleklerle bize gelseydin ya!” 
(Hicr, 6–7)

“Onlar, illa Allah’ın gelmesini ve 

buluttan gölgeler içinde meleklerin 
gelmesini ve işin bitirilmesini mi 
gözlüyorlar! Bütün işler Allah’a 
döndürülür.

İsrailoğullarına sor, onlara nice 
apaçık ayetlerden verdik ve kim, o 
geldikten sonra Allah’ın nimetini 
değiştirirse, şüphesiz Allah’ın azabı 
şiddetlidir.” (Bakara, 210-211)

İşte İsra, 59. Ayeti, istenilen 
mucizelerin gönderilmeyeceğini, 
çünkü bunlardan biri gönderildi-
ğinde onların işlerinin bitirileceğini, 
o zaman ise imanın artık fayda 
veremeyeceğini bildiriyor. Müşrik-
lerin taleplerinden hemen sonra 
gelen ayetler buna işaret ediyor.

“Biz, melekleri Haktan başka indir-
meyiz, o zaman mühlet verilenlerden 
de olmazlar.” (Hicr, 8)

Yüce Allah (cc), kâ irlerin 
istedikleri mucizeler için “Biz, 
o ayetleri(mucizeleri) ancak 
korkutmaktan başka göndermeyiz.” 
(İsra, 59) buyuruyor ve Hicr, 8 ve 
benzeri ayetlerde de bu istenilenler 
gönderildiğinde işin bitirileceğini 
bildiriyor. Yüce Allah (cc), kâ irlerin 
işlerini neden hemen bitirmediğini 
de yine müşriklerin taleplerinden 
hemen sonra açıklıyor.

“Sen onların içinde iken Allah 
onlara azap edecek değildi ve onlar 
tevbe ederlerken de Allah onlara 
azap edecek değil.” (Enfal, 33)

“Şayet gerçekten Biz, ondan önce 
bir azap ile onları helak etseydik: 
elbette derlerdi ki: ‘Rabb’imiz, 
eğer bize bir rasul gönderseydin 



tefsir

Kamer Suresi 
ve Şakkul 
Kamer 
Mucizesi

Ocak
Şubat
Mart

2018 - 54

Kur’ani

mücahede

55

de, küçülüp rezil olmadan önce 
senin ayetlerine tabi olsaydık.’” 
(Taha, 134)

Ayetlerden açıkça anlaşıldığı 
üzere, yüce Allah (cc), inkârcılara 
mühlet vermekte, onların tevbe edip 
Hakk’a dönmelerine fırsat tanımak-
tadır. Ancak bütün bunlara rağmen 
küfürlerinde diretip azgınlaşanlara 
da hak ettikleri cezayı vermektedir. 

“Semud’a görünür bir delil olarak dişi 
deveyi verdik, ancak ona zulmettiler.” 
(İsra, 59)

Zulüm ve inkârda haddi aşıp 
azgınlaşan kâ irler için artık sonuç 
bellidir, helak olmak!

“İşte ne zaman ki, Bizi kızdırdılar, 
Biz de onlardan öç alıp onların hepsi-
ni boğduk.” (Zuhruf, 55)

Görülüyor ki, yüce Allah (cc), 
inanmadıkları ya da mucizeyi inkâr 
ettikleri için değil, azgınlaşıp saldır-
ganlaştıkları için o toplumları helak 
etmektedir. Helak edilen toplum-
larla ilgili ayetlere bakıldığında bu 
apaçık bir şekilde görülecek, niçin 
helak edildikleri net olarak anlaşı-
lacaktır. Tabi ki kişide anlayabilecek 
akıl, irade ve samimiyet varsa!

Mucizeye inanılmadığı için yüce 
Allah’ın toplumları helak etmediğine 
en açık delil, Fir’avn ve toplumuna 
gönderilen dokuz mucize olayıdır.

“Andolsun Biz, Fir’avn ailesini 
tuttuk, yıllarca ürünlerinden eksilt-
tik, belki öğüt alırlar.(...) dediler 
ki: ‘Her ne ayet (mucize) getirsen, 
onunla bizi büyülesen, biz sana iman 
edecek değiliz.’ Bunun üzerine Biz de 

onların üzerine tufan, çekirge, kımıl, 
kurbağalar ve kanı ayrı ayrı ayetler 
(mucizeler) olarak gönderdik; fakat 
büyüklük tasladılar ve günahkârlar 
toplumu oldular.

Ne zaman ki üzerlerine azap 
gerçekleşti, dediler ki: ‘Ey Musa, 
sana verdiği söze binaen Rabb’ine 
bizim için dua et; eğer bizden azabı 
kaldırırsan, mutlaka sana iman 
edeceğiz ve gerçekten İsrailoğulla-
rını seninle göndereceğiz.’ Fakat ne 
zaman Biz, onlardan erişecekleri 
bir süreye kadar azabı kaldırınca, 
o zaman sözlerini bozdular.” (A’raf, 
130,132–135)

Görüldüğü üzere mucizeye 
inanmama, helak nedeni değildir; 
diğer taraftan gösterilen mucizeler-
den dolayı iman edenler de olmuş-
tur. İşte sihirbazlar bunun apaçık 
örnekleridirler.

“Bunun üzerine iplerini ve asala-
rını attılar ve dediler ki: ‘Fir’avn’ın 
şere ine, elbette biz galip geleceğiz.’ 
Sonra Musa da asasını attı, işte 
o zaman o, onların uydurdukları 
şeyleri yutmaya başladı, peşinden 
sihirbazlar derhal secdeye ettiler; 
dediler ki, âlemlerin Rabb’ine iman 
ettik, Musa ve Harun’un Rabb’ine...” 
(Şuara, 44–48)

Mucizelerin hep inkâr edilmediği, 
akleden insanların, iman etmelerine 
vesile olduğu, sihirbazlar örneğinde 
açıkça görülmektedir. Bu nedenle, 
İsra, 59. ayetinin içerdiği anlamı 
düşünmeden ve doğru dürüst 
Kur’ani bir bilgiye sahip olunmadan, 
Bektaşi bir mantıkla: “Bu ayete 
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göre artık mucize gönderilmez” 
demek, bir cehalet, zulüm ve çarpıt-
madır.

Mucize inkârcılarının ve onlara 
aldanan, ancak temelde samimi 
olanların, acilen yüce Allah’a tevbe 
etmeleri gerekir. Aksi halde, Kur’ani 
bir gerçeği inkâr ettikleri ve bu 
inkârlarını ısrarla sürdürdükleri 
için, önceden geçen mucize inkârcı-
larının durumuna düşeceklerdir.

4- “Bu mucize kabul edildiği 
takdirde, hurafecilerin uydur-
dukları mucizeler haklılık 
kazanacaktır” iddiası. Bu iddia da, 
en az mucize uyduranların iddiası 
kadar gülünç, yanlış, basit ve asılsız-
dır. Çünkü doğrular ya da yanlışlar 
başkalarının iddialarına, doğru ya 
da yanlışlarına göre değil, Mü’min-
ler için tek ölçü olan Kur’an’a göre 
tespit edilir. İşte bu mantık değil 
midir ki, günümüz müşriklerinin, 
Rasulullah (as) ve güzide sahabe-
sini ilahlaştırmalarına tepki olarak, 
seviyesizce Rasulullah (as)’a ve 
sahabesine (r.anh) saldırmaktadır-
lar.

Hurafecilerin iddialarından 
hareketle tepkiselliği ilke edinen 
bu inkârcı kimseler, bilmelidirler 
ki, tepki ile din öğrenilmez, sevap 
kazanılmaz, ibadet edilmez. Bu 
tavırla, olsa olsa sapıklığın bir başka 
boyutu sergilenir.

Din, yüce Allah’ın Kitabı’nda 
bildirilenlerde ve bu dinin hayata 
pratize edilmesindedir. Bu pratize 
şekli de, en güzel örnek olan 

Rasulullah (as) ve altın nesil olan 
sahabenin hayatlarındadır ki bu 
örnekliği de, tek kılavuz ve ölçü olan 
Kur’an bildirmektedir.

Asr-ı Saadet’in altın nesli 
sahabeye saldırmayı din edinen, 
tepkisel davranmayı ibadet sayan 
zihniyet sahipleri, sahabenin 
Şakkul Kamer mucizesini rivayet 
etmelerine de saldırıyor ve sıfırın 
altındaki seviyelerine bakmadan o 
altın nesli yalancılıkla suçluyorlar. 
Oysa asıl yalancılar, Allah’ın üzerine 
yalan atan, O’nun bildirdiği Şakkul 
Kamer mucizesini, Mekkeli müşrik 
önderleri gibi yalanlayan kendileri-
dir.

En mütevatir hadisler bile, en 
fazla üç-dört koldan gelirken, ayın 
yarılması ile ilgili haberler yedi 
koldan gelmektedir. Bu ravilerin 
birçoğu ilmi seviyede ileri ve yaşça 
büyük olan insanlardır. İbn Abbas 
(r.anh) dışındaki diğer iki ravi Hz. 
Enes (ra) ve İbn Ömer (r.anh) küçük 
yaştadırlar.

Şu bir gerçektir ki, önemli olaylar, 
küçük yaşta olanların belleklerinde 
çok derin ve net çizgiler bırakır. Bu 
nedenle, Enes (r.anh) ve İbn Ömer 
(r.anh)’ın Şakkul Kameri net olarak 
algılayıp bilmeleri çok doğaldır.

Olmayan bir şeyi olmuş göster-
mek, Rasulullah (as)’ın terbiyesinde, 
Kur’an ahlakıyla yetişen sahabeye 
yakışmaz. Bu nedenle, onların 
rivayetleri doğru ve gerçektir. 
Unutulmasın ki, Rasulullah (as)’ın 
hayatının her anı, bugün bize çok 
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net olarak ulaşmıştır ve bunu bize 
ulaştıran sahabeden başkası değil-
dir.

Hurafeci müşriklerin, Rasulul-
lah (as) ve ashabı ile ilgili gayri 
İslâmi rivayetlerde bulunmaları, 
Rasulullah (as)’ın bize ulaşan örnek 
hayatına gölge düşüremez, düşür-
memelidir.

Rasulullah (as) ve sahabesine 
saldırmak, yüce Allah’ın izni ile 
Rasulullah (as)’ın gösterdiği mucize-
ye şüphe ile bakmak müsteşriklerin 
öteden beri yapageldikleri bir şeydir. 
Bugün onlara, Kur’an’ı doğru dürüst 
okuyup anlamaktan mahrum olan 
cahiller de katılmışlardır.

Kendi cehalet ve dalaletlerine 
bakmayan bu cahiller, iki-üç ayeti 

–anlamadan- okumakla, kendilerini 
neredeyse Rasulullah (as) ve onun 
güzide sahabesinden üstün görecek 
densizliğe düşmekte, ağızlarını 
her açtıklarında Rasulullah (as) 
ve sahabesine saldırmaktadırlar. 
İlimden ve Kur’an’dan uzak oldukla-
rı gibi terbiye, nezaket ve seviyeden 
de mahrum olan bu densiz cahil 
kimseleri yüce Allah’a havale ediyo-
ruz.

5- “Şakkul-Kamer mucizesini 
kabul edenleri, atalarının yolun-
da olmakla” suçlamak ve onları 
eleştirmek.

Mucize inkârcıları, Kur’an 
gerçeğini, Sünnetullah’ın değiş-
mezliğini, yüce Allah’ın adaletini, 
ayetler arasındaki bağlantı ve ilişki-

sini, Risalet, vahiy, davet ve mucize 
gerçeğini anlamaktan ve kavra-
maktan yoksun kimselerdir. Onlar, 
bu hallerine bakmadan, Kur’an’ın 
açıkça bildirdiği Şakkul Kamer 
mucizesine inanan ve sahabeden 
gelen rivayetlere, Kur’ani gerçekle 
bütünleştiği için, itibar eden Müslü-
manları, -o kıt akıllarınca- atalarının 
yolunda olmakla suçlamaktadırlar.

Bu suçlamaları ile bunların 
Kur’an gerçeğinden ne kadar uzak 
oldukları açıkça anlaşılmaktadır. 
Bunlar, Kur’an’ın hangi atalardan 
söz ettiğini anlamayacak kadar 
cahildirler. Müslümanların, ataları 
Hz. İbrahim (as)’ın dini üzerinde 
bulunduklarını yüce Allah (cc) 
Bakara, 133 ve Hac, 78. ayetlerinde 
bildirmektedir.

Kur’ani gerçekleri inkâr edenler, 
yüce Allah’ın en güzel örnek olarak 
alınmasını emrettiği, Mü’minlere, 
canlarından daha ileri olduğunu 
bildirdiği Rasulullah (as)’ı ve 
sahabesini, şeytanın Hz. Âdem (as)’ı 
küçümsediği gibi küçümseyenler, 
ataları şeytanın yolundan giderek 
kendi atalarının kim olduğunu 
ortaya koymaktadırlar.

Rasulullah (as) ve güzide 
arkadaşlarına saldıran bu cahil 
inkârcılar, Rasulullah (as), sahabe 
(r.anh) ve Mü’minlerle uğraşmak 
yerine Allah’a, Rasulü’ne, İslâm’a 
ve Müslümanlara savaş açan tağuti 
zorbalıkla uğraşsalardı, daha tutarlı 
ve İslâmi bir iş yapmış olacaklardı. 
Ancak yapamazlar, çünkü tağutla 
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uğraşmak bir cesaret, iman ve 
hidayet meselesidir ki o da, bu 
cahillerde bulunmamaktadır.

Sonuç Olarak

Kur’an’da çelişki bulunmadığı 
gibi, Sünnetullah’ta da değişiklik 
yoktur ve yüce Allah (cc) da adalet 
sahibi sahibidir. Bu nedenle, gerek 
Şakkul Kamer mucizesini, gerek 
diğer konuları incelerken bu 
gerçekleri gözönünde bulundurmak, 
Mü’minler için imani bir sorumlu-
luk ve görevdir. Aksi halde Kur’an’ın 
belirttiği durumlara düşülecek ve 
sonunda şiddetli bir azapla karşı 
karşıya gelinecektir.

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

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

“O’na icabet edildikten sonra, 
Allah hakkında tartışanların delilleri, 
Rab’leri yanında batıldır; onların 
üzerlerine bir gazap ve onlar için 
şiddetli bir azap vardır.” (Şûra, 16)

Kur’an’da çelişki yoktur, öyle 
olsaydı: “onda çok ihtilaf bulurlardı.” 
(Nisa, 82) ancak onda hamdolsun 
böyle bir tutarsızlık yoktur. Tutar-
sızlık ve çelişki, Kur’an’dan bir tek 
ayet alıp o ayeti anlamadan, o ayetin 

siyak-sibakını ve benzeri ayetleri 
bilmeden, üstelik bir de aldıkları 
o tek ayete kendi kuruntularını ve 
arzularını da katan kimselerdedir. 
Bu kimselerin niyetleri, ne olursa 
olsun, onları bağlar, ancak yaptıkları 
ve söyledikleri şey, açıkça Kur’an’ın 
önünde gürültü koparmak ve 
Kur’an’ın anlaşılmasını engellemek-
tir.

Sünnetullah’ta değişiklik yoktur; 
yüce Allah (cc), bütün rasuller için 
aynı yasayı geçerli kılmış, onlara 
karşı çıkan müşriklere de aynı 
yasayı uygulamış, onların taleplerini 
nasıl karşılamış ve iman etmelerini 
sağlayacak her türlü delil ve mucize-
yi nasıl indirmişse, Hz. Muhammed 
(as)’a karşı çıkan Mekke müşrik-
lerinin taleplerini de karşılamıştır. 
Böylece yüce Allah (cc), müşrik ve 
kâ irlerin şu mazereti ileri sürmele-
rini engellemiştir.

“Yahut demeyesiniz ki: ‘Önceden 
atalarımız şüphesiz şirk koştu, biz 
de onlardan sonra gelen bir nesil 
olduk; batılda olanların yaptıkları 
yüzünden bizi mi helak edeceksin.” 
(A’raf, 173)

Yüce Allah (cc) adaleti gereği, 
bir kavme verdiği deliller, ayetler 
ve mucizelerle bunları vermediği 
başka bir toplumu sorumlu tutmaz. 
Bu nedenle, her toplumu, kendi 
ne islerine şahit kılmak için onlara 
da aynı delilleri vermiştir ki, onları 
yargılarken hiçbir mazeret ileri 
sürmesinler.

Yüce Allah’ın bir topluma verdiği 
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delillerin, başka bir toplum için de 
geçerli olduğunu ileri sürmek, O’nun 
adaletinden (hâşâ) şüphe etmektir 
ki bu, küfür ve zulümdür. Mucize 
inkârcıları, yalnız bu konuda değil, 
Kur’an’daki birçok konu hakkında, 
bilgisizlik, cehalet, belki de hıyanet 
içinde bulunmaları, şeytanın sağdan 
saptırmasıyla, şeytanın oyuncağı 
haline gelmeleri nedeniyle yüce 
Allah’ın üzerine iftira atmakta, 
hevalarına tabi olmaktadırlar.

“Kâ irlerden başkası, Allah’ın 
ayetleri hakkında mücadele etmez; o 
halde onların şehirlerde dolaşmaları 
seni aldatmasın.” (Mü’min, 4)

Şakkul Kamer inkârcıları, 
Kur’ani gerçekleri karıştırmakta 
ve Kur’an’ın anlaşılarak hayata 
uygulanmasının önünde gürültüler 
koparmaktadırlar. Burada asıl 
üzücü husus, Kur’an’ı samimiyetle 
öğrenmek isteyen kimi insanların, 
bu mucize inkârcılarının ve Kur’ani 
gerçekleri karıştıranların söyledik-
lerini ciddi sanıp onlara aldanmala-
rıdır.

Kur’an’ı samimiyetle öğrenmek 
isteyen, ancak bu Kur’ani gerçekleri 
karıştıranlara aldanan kimselere 
tavsiyemiz, Kur’an’ı, ayetler arasın-
daki bağlantı ve ilişkileri, ayrıca 
Kur’an mantığını iyice öğrenmeden, 
üç-beş ayet öğrenip ahkâm kesme-
meleri, böyle hassas olan konularda 
olur olmaz ikir beyan edip kendi-
lerini sıkıntıya sokmamalarıdır. 
Kur’an, olur olmaz konuşanlar 
hakkında şu uyarıda bulunuyor.

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

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

Kur’an inkârcılarını, Kur’an’ın bu 
terbiye edici uyarısına davet ediyor 
ve diyoruz ki: “Gelin, Kur’an’a 
hevanızı katmaktan vazgeçin; bu, 
size hiçbir şey kazandırmayacak, 
tam aksine çok şey kaybettirecek-
tir. Farklı bir şey söyleme adına, 
Kur’ani gerçekleri hevanızın batıl 
istekleri ile karıştırmayın. Kur’an, 
apaçık bir kitaptır ve hükümleri, 
aklıselim sahiplerince net anlaşı-
lacak şekilde yüce Allah (cc) 
tarafından açıklanmıştır.

Şayet sizler akleder, gelenek-
sel kültür kalıplarından sıyrılır, 
ön yargılarınızı bir kenara 
bırakır, farklı olma hastalığından 
kendinizi kurtarır ve yalnızca 
yüce Rabb’inizi razı etmeyi gaye 
edinirseniz, kesinlikle Kur’an’ı 
anlayacak ve doğruları bulacak-
sınız.

Ey Kur’an gerçeğini anlama-
yanlar, Şakkul Kamerle ilgili 
ileri sürdüğünüz iddialarınızın, 
Kur’ani hiçbir yanı yoktur ve bu 
mantığınız Kur’an gerçeğiyle 
de çelişmektedir. Yüce Allah’ın 
ayetlerinde çelişki yoktur, çelişki 
sizin mantığınızda ve tatmin 
olmayan hevanızdadır.
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Sizler, neden konu ile ilgili tüm 
ayetleri alıp konuyu net olarak 
anlamak istemiyor, farklı söylem 
adına, bu Kur’ani gerçekleri 
karıştırıyor, ayetlerin bir kısmını 
alıp bir kısmını terk ediyorsunuz.

Kur’ani gerçekleri karış-
tırmak yerine, Rabb’inizi razı 
etmek için çalışsanız hem dünya 

hayatında mutlu olursunuz, hem 
de ahiret hayatında kurtuluşa 
erenlerden olursunuz. Gelin, 
tevbe edip yaptıklarınızdan 
vazgeçin, Kur’an’a gereği gibi 
yönelin. İşte doğru yol budur ve 
işte kurtuluş bundadır.

Müslümanlara bir hatırlatma!
 

Haklı olmak adına, duygularınıza yenilmiş bir şekilde 
hareket etmeyiniz, kendisinden hesaba çekileceğiniz 

Kur’an’a göre haklı olmaya çalışınız!


