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bismillah
Tüm siyasi parti lider ve kadrolarına, destekçi ve sem-

patizanlarına İslâm İnkılabının duyuru ve uyarısı
Beyler/Bayanlar,

Biliyor ya da bilmiyorsunuz, 
biliyor ve bilmezlikten geliyorsu-
nuz, bu elbette sizin sorununuz. 
Ancak biz Müslümanlar olarak 
hatırlatalım ki, İslâm ve demok-
rasi, insan hayatını düzenleyen 
birbirlerinden farklı iki ayrı sistem, 
insanların inanç ve hareketlerini 
belirleyen iki ayrı dindir.

İslâm’da, insanların hayatları 
üzerine hüküm koyucu yalnızca 
yüce Allah’tır. Sizlerin mensup 
olduğunuz demokratik sistemler-
de ise hüküm koyucu, kendilerinin 
bile yarın ne olacaklarını bilme-
yen aciz ve eksik olan beşerdir, 
yani sizlersiniz.

İnsanların hayatları üzerine 
hüküm koymak, ilahlık taslamak-
tır. Sizler ve mensup olduğunuz 
demokratik din, insanların 
hayatları üzerine hüküm koyma-
ya kalkıştığı için kendinizi ve 
sisteminizi ilah olarak kabul 
etmişsiniz demektir.  Bu anlamda 
Müslümanlar olarak bizler, sizin 
ilahlık taslamanızı, sizi ve siste-
minizi iman ettiğimiz esaslardan 

hareketle reddediyor, tek hüküm 
koyucu olarak yüce Allah’ı kabul 
ediyor ve O’na, yegâne Tek ilah 
olarak iman ediyoruz.

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

“Gerçekten sizin ilahınız Allah’tır 
ki, O’ndan başka ilah yoktur; ilmen, 
her şeyi kuşatmıştır.” (Taha, 98)

Yüce Allah (cc), aslında sizler 
için de Tek Bir ilahtır, ancak sizler, 
O’nun indirdiği hükümleri terk 
ederek kendinizi ya da benzer-
lerinizi Allah’tan başka ilahlar 
edindiniz ve Rabb’inize şirk koşup 
O’na isyan ederek küfür ve şirke 
düştünüz.

Yüce Allah’a iman edip O’nun 
indirdiği hükümlere göre hayatla-
rını düzenleyen kimselere Müslü-
manlar, beşer olarak sizlerin 
çıkardıkları yasalara göre yaşayan  
ve bu yasaları savunan kimselere 
demokrat denir.

İslâm ve demokrasi birbiri-
ne zıt, birbirine karşı iki farklı 
sistem ve dindir.
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İslâm ve demokrasi beyaz ile 
siyahın, ateşle barutun, melekle 
şeytanın, gündüz ile gecenin 
birbirlerine zıt oldukları gibi 
birbirine zıt, birbirine karşı 
iki farklı sistem ve dindir. Biri 
uygulandığında diğeri hayatta 
olmaz. Yüce Allah’ın hükümlerini 
bırakıp beşeri yasaları hayat 
prensibi olarak kabul etmek yüce 
Allah’a isyan, azgınlık ve tuğyan-
dır. Yüce Allah (cc) Kur’an’da, bu 
durumda olanlara tağut demiş ve 
reddedilmesini istemiştir.

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

Bu nedenle bizim Rabb’imiz, 
sizin iman edip uğrunda her türlü 
gayri İslâmi, gayri meşru sözleri 
söyleyip gayri meşru iilleri 
işlediğiniz demokratik dininiz, 
tağuti sisteminiz olan demokratik 
dininizin reddedilmesi için rasul-
lerini göndermiş ve iman edenle-
re, tağuti sistemi reddetmelerini 
emretmiştir.

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

Rabb’imizin bu apaçık buyru-
ğu gereğince sizin din edindiğiniz 
tağuti demokratik sisteminizi 
apaçık bir şekilde reddediyoruz. 
Sizlerle bizim aramızda, hasbelka-
der bir arada yaşamaktan başka 
hiçbir ortak bağımız bulunma-
maktadır.

Ey demokratik dine mensup 
siyasiler ve destekçileri, anlama-
yanlarınız için açık bir örnek 
vereyim, umulur ki akledersiniz.

Yüce Allah (cc), “… Allah’ın 
dışında hüküm koyucu yoktur; O, 
ancak Kendisine kulluk yapmanızı 
emretmiştir…” (Yusuf, 40) “Allah, 
hükmedenlerin en iyi Hâkimi 
değil midir?” (Tin, 8) buyurarak 
hüküm koyucu bizzat Kendisi 
olduğunu bildirmiştir. Ancak 
sizler, “Hakimiyet, kayıtsız 
şartsız milletindir” diyerek yüce 
Allah’ın bu hükümlerini ret ve 
inkâr ediyorsunuz.

Yüce Allah (cc) faizi, “… Allah’a 
ve Rasulü’ne savaş ilan etmişsiniz…” 
(Bakara 279) buyurarak faizi ve 
sistemini reddetmiş, sizler, siste-
minizi faiz üzerine bina etmişsiniz.

Yüce Allah (cc), “Zina eden 
erkek, zina eden veya müşrik 
kadından başkasını nikâhlayamaz; 
zina eden kadın da zina eden veya 
müşrik erkekten başkasını nikâh-
layamaz; bu, Mü’minlere haram 
kılınmıştır.” (Nur, 3) buyurarak 
zinayı şirk ile beraber anmış iken 
sizler, Rabb’inize isyan ederek, 



bismillah  

İslâm 
İnkılabının 
duyuru ve 
uyarısı

Nisan
Mayıs
Haziran

2018 - 55

Kur’ani

mücahede

3

O’nun hükümlerini tanımayarak 
zinayı yasa çıkararak serbest 
bırakıyor, kadınların onur ve 
haysiyetini ayaklar altına alarak 
genelev, bar ve pavyonlarda 
pazarlıyorsunuz.

Yüce Allah (cc), “Ey iman 
edenler, şüphesiz şarap, kumar, 
dikili taşlar (putlar), fal okları, 
şeytan amelinden pisliktir, ondan 
kaçının umulur ki kurtuluşa 
erersiniz.” (Maide, 90)  buyurarak 
kumarı, içkiyi, putperestliği ve her 
türlü gayri meşru iilleri şeytanın 
pisliği olarak bildirirken sizler, 
şeytanla ortaklaşa hareket ederek, 
Rabb’inize isyan ederek bu pislik-
leri serbest bırakıyorsunuz.

Sizler, ilkel toplumlar gibi hâlâ 
putlara taparak, onları ilahlar 
edinerek yüce Allah’tan başka 
ilahlar ediniyorsunuz. Yani sizler, 
beşeri tağuti sistemi ve aklınızca 
İslâm’ı, nefsinizde karıştırıp 
şirketleştiriyorsunuz. Böylece, 
Rabb’inize şirk koşan müşrikler 
oluyorsunuz. Ayetleri veriyoruz ki, 
umulur ki, içinizden akleden olur 
da Müslüman olur.

Tüm bu gerçekler ışığında 
sizinle bizim aramızda -yaşadı-
ğımız ülke hariç- hiçbir ortak 
nokta yoktur. “Sizin dininiz size ve 
benim dinim bana!” (Kâ irun, 6) 
buyruğunca biz Müslümanlar siz 
putperest demokrat müşrik, kâ ir-
lerden beriyiz. İşte bu konudaki 
açık hüküm gereğince sizlerden 
yüzçeviriyoruz.

“Boş söz işittikleri zaman ondan 
yüzçevirirler ve: ‘Bizim işlerimiz 
bize, sizin işleriniz size; size selâm 
olsun, biz cahilleri istemeyiz’ 
derler.” (Kasas, 55)

Tevhidi mücadele, Hakkı 
ikame edip Batılı yok etmektir

Biz Müslümanların Tevhidi 
mücadelesi, Hakkı ikame edip 
sizin batıl sisteminizi reddetme, 
insanları, sizin tağuti sisteminizin 
şirk ve küfür olan karanlıkların-
dan İslâm’ın, Hidayet ve Tevhid 
aydınlığına çıkarmaya matuftur. 
Bu, Rabb’imizin kesin buyruğudur.

“Allah, iman edenlerin velisidir, 
onları karanlıklardan nura çıkarır; 
kâ ir kimselerin evliyası tağuttur; o, 
onları nurdan karanlıklara çıkarır, 
işte onlar ateş halkıdır, orada ebedi 
kalacaklardır.” (Bakara, 257)

Oysa siz demokratik din 
mensupları, İslâm’ı, hayat nizamı 
olarak yeryüzünden kaldırıp yüce 
Allah’a isyan, küfür ve şirk üzerine 
kurulu düzeninizi ikame etmeye, 
bu dininizi sürekli kılmaya çalışı-
yorsunuz. İşte bu noktada siz 
demokratlar ile biz Müslümanlar 
arasında Hak batıl, iman, küfür ve 
Tevhid şirk mücadelesi vardır.

Bu, şu anda ikri bir savaştır 
ve ileride Rabb’imizin buyruğu 
doğrultusunda başka alanlarda 
da bu mücadelemiz biiznillah 
devam edecektir. Ta ki sizler, Bir 
olan yüce Allah’a iman edinceye, 
ilahlarınızı terk edinceye kadar 



bismillah  

İslâm 
İnkılabının 
duyuru ve 

uyarısı

Nisan
Mayıs

Haziran

2018 - 55

Kur’ani

mücahede

4

bu mücadele sürüp gidecektir. İşte 
size bu konudaki net duyurumuz.

“Gerçekten sizin için İbrahim’de 
ve onun beraberindeki kimselerde 
en güzel bir örnek vardır; o zaman 
onlar kavimlerine dediler ki: 

‘Şüphesiz biz, sizden ve Allah’tan 
başka itaat ettiğiniz şeylerden 
uzağız, sizi reddediyoruz. Siz, Bir 
Tek Allah’a iman edinceye kadar 
bizimle sizinle aramızda sürekli 
bir düşmanlık ve nefret ortaya 
çıkmıştır…” (Mümtehine, 4)

Rabb’imizin bu apaçık hüküm-
leri gereğince yüce Allah’a iman 
etmemizin temel esası olarak, 
yüce Allah’tan başka otoriteleri, 
kanun koyucuları reddediyoruz 
ve bu tağuti sistemin hayatiyetini 
sürdürmesini sağlayan seçim-
lere katılmıyoruz. Çünkü aksine 
hareketimiz yüce Allah’a şirk 
koşup küfre girmemiz ve O’na 
isyan etmemiz demektir. 

Biz Müslümanlar, beşeri 
demokratik sistemi, bu sistemin 
meclislerini, yöneticilerini, askeri 
ve emniyet güçlerini, yüce Allah’a 
ait olan kanun koyma, üstün olma, 
insanları bir araya toplama, ceza 
ve mükâfat verme, itaat edilme, 
hesap sorma, saygı duyulma, 
korkulma gibi vası ları gasp ettik-
leri ve bu nedenle ilahlık tasla-
dıkları için, tağut olduklarından 
reddedip Bir olan Allah’a iman 
ediyoruz.

Küfür ve şirk dini, demokra-
tik sisteminiz için başka şeyleri 
istismar edin

Biz Müslümanlar, nasıl ki 
ikiyüzlülük yaparak sizin demok-
ratik dininizi kullanarak yüce 
dinimiz İslâm’a hizmet etmeye 
kalkışmıyor ve hamdolsun buna 
tenezzül etmiyorsak, sizler de, en 
azından kendi küfrünüzde mert 
olun da, yüce Allah’ın hükümlerini 
bırakıp O’na isyan üzerine kurulu 
demokratik küfür ve tağuti siste-
minize hizmet etmek için bizim 
yüce dinimizi, dilinize dolayarak, 
istismar ederek kullanmayınız.

Küfrün bile azıcık da olsa bir 
onur ve haysiyeti vardır, biraz 
onurlu olun da mert hareket 
edin ve biz Müslümanların inanç 
değerlerini, yüce Allah’a isyan, 
küfür ve şirk üzerine kurulu 
demokratik tağuti sisteminiz için 
istismar etmeyin.

Ey demokratik dine mensup 
siyasiler ve destekçileri, yüce 
Allah’ın hükümlerini reddederek 
kurduğunuz demokratik tağuti 
sisteminiz için kendinizin iman 
edip teslim olmadığınız İslâmi 
değerleri değil, halkın içerisinde 
bulunduğu yoksulluğu giderece-
ğiniz, hızla yayılan ahlaksızlığa 
dur diyeceğiniz, her gün dökülen 
gençlerin kanlarına son vereceği-
niz, toplumu barış içerisinde idare 
edeceğiniz gibi konuları kullanın. 
Bu, sizler için daha uygun olur 
ve en azından küfrünüzde mert 
olursunuz.
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İslâmi değerleri, bir oy kapma 
uğruna istismar etmeniz sizleri 
küçük düşürdüğü, onursuzlaştır-
dığı gibi, günü geldiğinde dünya 
hayatında yüce Allah’ın takdir 
edeceği bir şekilde helak olmanıza, 
belki de inşaAllah bizim elimizle 
helak olmanıza, ahiret hayatında 
ebedi acıklı bir azaba girmenize 
neden olacaktır. Bu nedenle gelin, 
ilah edindiğiniz şeyleri ve mensup 
olduğunuz şirk ve küfür üzerine 
kurulu demokratik dininizi terk 
edip Bir olan Rabb’iniz yüce 
Allah’ı Tek bir ilah edinin.

Ey demokratik dine mensup 
siyasiler ve destekçileri, Kur’an’a 
göre şu andaki durumuz, yüce 
Allah’ın hükümlerini terk edip 
insanların hayatları üzerine yasa 
koyduğunuz için ilahlık taslamış, 
tağutlarsınız

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

Allah’ın indirdiği hükümlerle 
hükmetmediğiniz ve etmeyeceği-
niz için kâ irlersiniz.

“…Kim Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmezse işte onlar kâ irdir-
ler!” (Maide, 44)

İlkel toplumlar gibi utanç 
verici putlara tapındığınız, taş ve 
betondan putlar önünde durdu-
ğunuz için putperestlersiniz.

“… Artık o pis putlardan ve yalan 
sözden kaçının.” (Hac, 30)

Kendi hevanızı ölçü edindiği-
niz için arzularınızı ilah edinmiş-
siniz.

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

Müslüman olmadığınız halde 
çıkarlarınız için insanları aldatıp 
Müslüman göründüğünüz için 
münafıksınız.

“İman eden kimselerle karşı-
laştıkları zaman; ‘İman ettik’ 
derler, fakat şeytanlarıyla başbaşa 
kaldıklarında; ‘Şüphesiz biz sizinle 
beraberiz, biz sadece alay edicile-
riz’ derler.” (Bakara, 14)

Tam da sizin siyasi durumunu-
za uygun bir ayet. İslâm’ı, çıkarla-
rınız için kullandığınızdan yüce 
Allah’ın üzerine iftira atan müfteri 
ve zalimlersiniz.

“Allah’ın üzerine iftira atan 
yahut O’nun ayetlerini yalanlayan 
kimselerden daha zalim kimdir! 
Şüphesiz zalimler, kurtuluşa 
ermezler.” (En’am, 21)

Uğrunda çırpındığınız, yukarı-
da sayılan sıfatları aldığınız 
sisteminiz, faizi yasa ile serbest 
bıraktığı için sizler doğal olarak 
faizle ilgili hükmün kapsam 
alanına giriyor ve böylece Allah 
ve Rasulü’ne savaş açmış oluyor-
sunuz. Bu durumda yüce Allah 
(cc), sizleri çok günahkâr ka irler 
olarak vası landırıyor.
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“Allah, faizi yok eder ve sadaka-
ları artırır; Allah, her çok günah-
kâr kâ irleri sevmez. İşte gerçekten 
(böyle) yapmazsanız, artık Allah’a 
ve Rasulü’ne savaş ilan etmişsiniz 
ve şayet tevbe ederseniz, o halde 
malınızın aslı sizindir; haksızlık 
etmez ve haksızlığa uğramazsınız.” 
(Bakara, 276, 279)

Yüce Allah’ın haram kıldığı 
tüm iiller, sizlerin iman edip 
korumaya ve yaşatmaya çalıştığı-
nız Demokratik dininizde serbest 
bırakılmıştır. Bu halinizle ve 
yukarıda sayılan durumunuzla 
yüce Allah’a karşı apaçık bir 
şekilde bir savaşa girmişsinizdir 
demektir. Bu durumda biz Müslü-
manlar da sizin her vesile ile iili 
ve sözel olarak inkâr edip kaldır-
maya çalıştığınız yüce dinimizi 
savunacak sizinle Kur’an’ın belir-
lediği esaslar dahilinde mücadele 
ederek savaşacağız.

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

Ey demokratik dine mensup 
siyasiler ve destekçileri, yüce 
Allah’ın, Kendi hükümlerine karşı 
çıkanlara, bu hükümleri çıkarları 
için çarpıtanlara, bir kısmını alıp 
bir kısmını bırakanlara Kur’an’da 
kâ ir, müşrik, münafık ve fasık 
sıfatlarını vermiş ve bunların 
yaptıkları kimi salih amellerinin 
ve kısmi ibadetlerinin boşa gittiği-

ni bildirmiştir.

“…(dünya hayatına) dalanlar 
gibi sizde daldınız. İşte onların 
yaptıkları, dünya ve ahirette boşa 
çıkmıştır ve işte onlar, hüsranda-
dırlar..  (Tevbe, 69)

Sayılan nedenle sizler, Müslü-
man değilsiniz; sizlerin, kendinizi 
kimi çıkarlarınızı elde etmek için 
Müslüman olarak sıfatlandır-
manız, kendinizi ve peşinizden 
sürüklediğiniz bilinçsiz yığınları 
kandırmaktan başka bir şey değil-
dir. O halde ya gelin yüce Allah’tan 
başka edindiğiniz tüm ilahlarınızı 
terk edip yalnızca yüce Allah’ı Tek 
İlah edinin ve mensup olduğunuz 
demokratik dininizi terk edip 
Müslümanlar olunuz ya da yüce 
Allah’ın takdir edeceği dünya ve 
ahiretin acıklı azaplarına hazır 
olun. KARAR SİZLERİN.

Ey demokratik sisteme oy 
verip destek olan halk yığınları

Desteklediğiniz demokratik 
sistem, yukarıda verilen ayetlerle 
apaçık bir şekilde anlatıldığı 
üzere, yüce Allah’ın hükümlerini 
kaldırmış, O’na savaş açmış, 
kendisi sizlerin üzerine yasa 
koyarak ilahlık taslamıştır.

Ey demokratik sisteme oy 
verip destek olanlar, Allah’ın 
indirdiği hükümlerle hükmet-
medikleri, putlara taptıkları, her 
türlü gayri İslâmi ve gayri insani 
suçları işledikleri halde sevdiğiniz, 
savunduğunuz, peşinden gittiği-
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niz her parti lideri, Kur’ani anlam-
da bir ilahtır. Sizler, bu kişileri 
sevip savunmakla onları apaçık 
bir şekilde Bir olan yüce Allah’tan 
başka bir ilahlar edinmişsiniz 
demektir.

Tağuti beşeri demokratik 
sistemlere itaat eden, onları 
destekleyen, onlara oy veren, 
saygı gösterip yakınlık duyan, 
onları öven, yüce Allah’ın hükmü-
ne rağmen koydukları kanunlara 
uyan, tağutun mahkemesinden 
adalet bekleyen, tağuti sistemleri 
seven, onlardan korkan, onların 
verdikleri imtiyazları kabul 
eden, onlar için çalışıp fedakârlık 
yapan sizler, bu tağuti demok-
ratik sistemleri, bu sistemlerin 
meclislerini ve yöneticilerini ilah 
edinmişsinizdir.

Ey demokratik sisteme oy 
verip destek olanlar, yüce Allah 
(cc) tüm rasullerini, insanların 
öncelikle tağutu reddetmeleri için 
göndermiştir.

Sizler, demokratik siste-
mi reddetmediğiniz sürece 
Allah’tan başka ilahlar edinmiş 
olduğunuzdan yüce Allah’a iman 
etmiş olamazsınız; şirk ve küfür 
içerisinde sapıklığa düşersiniz. 
Çünkü tağuti sistem, yüce Allah’ın 
hükmünü terk ederek inkâr 
etmiş, kendisi Allah’ın hükümleri 
yerine ve O’nun hükümlerine 
aykırı hükümler koymuştur. Sizler, 
tağuti sistemin hükümlerini kabul 
etmekle yüce Allah’a şirk koşmuş, 

O’nun hükümlerini reddetmiş 
oluyorsunuz. Bu nedenle gelin, 
yüce Allah’a şirk koşmadan iman 
edin, şirk ve küfürden kurtulun, 
aksi halde tağutla beraber ebedi 
acıklı azaba girersiniz.

Ey demokratik dine mensup 
siyasiler ve destekçileri, Rabb’iniz 
sizlere rahmet etmek istiyor; 
gelin, Allah’tan başka edindiğiniz 
sahte ilahları, küfür ve şirki terk 
edip tevbe edin, Rabb’inize iman 
edin ve sizler için de gönderdiği 
Kur’an’a teslim olup kurtulun. İşte 
Rabb’inizin sizlere rahmet çağrısı:

“De ki: ‘Ey ne islerine karşı aşırı 
giden kullarım, Allah’ın rahme-
tinden umut kesmeyin, şüphesiz 
Allah, bütün günahları bağışlar; 
gerçekten O, bağışlayan, merha-
met edendir. 

Rabb’inize dönün, O’na teslim 
olun, size azap gelmeden önce, 
sonra size yardım edilmez. Rabb’i-
nizden size indirilenin en güzeline 
uyun; ansızın ve hiç farkına varma-
dan azap size gelmeden önce.

“Nefsin diyecek ki: ‘Allah indinde 
ifrata düştüğüm şeyler nedeniyle 
yazık bana, gerçekten ben alay 
edenlerden idim’ yahut  diyecek ki: 

‘Şayet Allah gerçekten bana hidayet 
etseydi, elbette ben muttakilerden 
olurdum.” (Zümer, 53-57)

Bu ayetleri tekrar tekrar 
düşünerek bir daha bir daha 
okuyun, sonra pişmanlık, ahlar 
vahlar fayda etmiyor. Günahları, 
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yüce Allah’a şirk ve küfrü işleyip 
işleyip kendisine ölüm gelince 
şimdi tevbe ettim diyenle kâ ir 
olarak ölenlere tevbe yoktur 
buyuruyor yüce Allah (cc) Nisa 
suresi, 18. ayette. Ona göre 
akledin ve şimdi tağuti sistemi 
desteklemekten kurtulup tevbe 
edin, Rabb’inize gereği gibi iman 
edin kurtulun.

Hasta yatağınıza düştüğünüz-
de “Haydi kelime-i şehadet getir” 
çabalarının sizlere hiçbir faydası 
olmaz. Hayatınızda, söz ve iille-
rinizle O’na şahitlik etmediğiniz 
sürece ölürken kelime-i şehadet 
getirmeniz size fayda vermez.

KARAR VE SEÇİM SİZİN

İster edindiğiniz tüm ilahları 
terk edip yalnızca yüce Allah’ı 
Bir tek İlah edinip Müslüman 
olur, böylece Rabb’inizin rızasını 
kazanıp mağ irete ve rahmete 
ulaşırsınız. Dilerseniz Allah’tan 

başka edindiğiniz tüm ilahlarınıza 
tapmaya devam eder, demokratik 
küfür dininiz üzere yaşar, onu 
desteklersiniz, hatta utanmadan 
Allah’ın adını anıp besmele 
çekerek bu şirk ve küfür sistemine 
gidip oy verirsiniz.

Bu hareketinizle “Bismillah, 
Allah’ım biz senin dinine savaş 
açan bu tağuti sistemi benim-
siyor, böylece senin dinini ve 
hükümlerini reddediyoruz” 
diyerek Rabb’inize isyan ediyor-
sunuz. Bu nedenle yaptığınız 
bütün salih amelleriniz boşa gider, 
bunun sonucunda dünya ve ahiret 
azabına ebediyen girersiniz.

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

Selam, Hidayete tabi olanların 
üzerine olsun.

İNSAN: İnsan hangi sisteme (=dine) göre davranışlarını 
düzenliyorsa, o sisteme (=dine) mensup olur ve o dinin 
(=sistemin) koyucusunu ilah edinir. Bir sistemi (=dini) 
kabul eden, diğer sistemleri kesinlikle reddetmiş olur. 
Çünkü, insanda bir tek kalp vardır ve o kalbin sahibi 

ya Allah’tır ya da diğer ilahlardır. Bu ikisinin bir arada 
bulunması ve aynı anda her ikisinin kabulü mümkün 

değildir. İki ilaha birden itaat eden (=tapan) iki dine aynı 
anda mensup olan bir insan OLAMAZ
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kur’ana davet
Tefrikaya düşenler, şirke düşmüş müşrik olmuşlardır

Yüce Allah (cc), insanı yeryü-
züne gönderdikten sonra tek bir 
din göndermiş, ona İslâm adını 
vermiş, tüm Risâlet önderlerine 
aynı Tevhidi esasları bildirmiş, 
bunu ikame etmelerini istemiş, 
bunda ayrılığa düşülmemesini 
emretmiştir.

“Nuh’a, onunla tavsiye ettiğini, 
sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, 
Musa’ya ve İsa’ya onunla tavsiye 
ettiği şeyleri, dinde sizin için şeriat 
yaptı. Muhakkak dini ikame edin 
ve onda ayrılığa düşmeyin; ona, 
onları davet ettiğin şey, müşriklere 
ağır geldi, Allah, dileyen kimseyi 
ona seçer ve kim yönelirse ona 
hidayet eder. (Şura, 13)

 Kendisine iman edenlerin 
birlikteliğine önem veren yüce 
Allah (cc), bölünmenin cahiliye 
mantığı olduğunu, insanları 
birbirlerine düşman ettiğini, 
bölünenlerin ateşten bir çukurun 
kenarında bulunduklarını, bu ateş 
çukurunun kenarından kurtul-
manın, ancak kardeş olunması ile 
mümkün olacağını bildirmiştir.

“Ve topluca Allah’ın ipine yapışın, 
tefrikaya düşmeyin, Allah’ın 
üzerinizde olan nimetini düşünün; 
o zaman siz, birbirinize düşman 
idiniz, kalplerinizi uzlaştırdı. 

O’nun nimetiyle kardeşler oldunuz, 
siz ateşten bir çukurun kenarında 
idiniz, sizi ondan kurtardı. İşte 
Allah size ayetlerini açıklıyor 
umulur ki, hidayete eresiniz.” 
(Al-i İmran, 103)

Tefrika; bölünmek, dağılmak, 
ayrılmak, bölme, dağıtma, tefri-
kaya düşmektir, ayrı ayrı olmuş, 
bölünmüş anlamında müteferri-
kundur.

İman edenler, öncelikle 
üzerlerinde bulundukları İslâm 
sayesinde kardeşler olacaklar, 
kalpleri birbirlerine kaynaşacak, 
hep beraber Rab’lerinin indir-
diği esaslara sarılarak hidayete 
erecekler, böylece iman etmeden 
önce kenarında bulundukları 
ateşten kurtulacaklardır.

Tefrika, cahiliye toplumlarının, 
kavim, kabile, soy sop, benlik 
ve lider, dini bağlamda mezhep, 
grup, imam, önder, ağabey ve 
üstad taassubunun öne çıkartıl-
ması olduğundan Tevhid dininden 
uzaklaşma, şirke ve küfre sapma-
dır.

Tefrika, şirke ve küfre düşmek 
olduğundan, ateşten bir çukurun 
kenarında bulunma nedenidir. 
Yüce Allah (cc), Mü’minleri sürekli 
olarak uyarmış, tefrikaya düşmek-
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ten, bölünmekten sakınmalarını 
istemiştir.

Dinde tefrika şirk, tefrikaya 
düşenler müşriktirler

Yüce Allah (cc), tefrikaya 
düşüp bölünmemeleri için iman 
edenlere ayetlerini açıklamış, 
tefrikaya düşenleri müşrikler 
olarak vası landırmış, iman 
edenleri, tefrikaya düşüp müşrik 
olmamaları konusunda uyarmıştır.

“O’na yönelin ve O’ndan korkun, 
namazı kılın ve müşriklerden 
olmayın; onlar ki, dinlerinde 
tefrikaya düştüler ve fırka fırka 
oldular; her hizip yanında olanla 
sevinmektedir.” (Rum, 31-32)

Yüce Allah (cc), dinlerinde 
tefrikaya düşenlerin müşrik 
olduklarını, bu nedenle tefrikaya 
düşülmesini kesinlikle yasaklamış, 
bu konuda Kendisinden korkul-
masını, tefrikaya düşenlerin dini 
parçaladıklarını, her grubun, 
kendisini doğru üzerinde zanne-
derek bu durumları ile mutlu 
olduklarını bildirmiştir.

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

Yüce Allah’ın, Rum suresi, 
31-32. ayetlerdeki buyruğu, 
bölünenlerin Yahudiler oldukla-
rını bildirmiştir. Yahudileri, Hz. 

Musa (as)’ın getirdiği Kitab’ın 
hükümlerinin bir kısmını alıp, 
kendi yazdıkları kitaplarda 
gösterdiklerini, bu hükümlerin 
çoğunu da gizlediklerini, bunla-
rın yüce Allah’ı hakkıyla takdir 
edemediklerini haber vermiştir.

“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 gösteriyorsunuz ve 
çoğunu da gizliyorsunuz; sizin ve 
atalarınızın bilmediği şeyleri size 
öğreten ‘Allah’tır’ sonra daldıkları 
eğlence içerisinde bırak onları!” 
(En’am, 91)

Yahudiler, Hz. Musa (as)’dan 
sonra onun getirdiği Tevhid 
inancını bırakarak bölünmüşler, 
mezheplere ayrılmışlardır. Bu 
nedenle yüce Allah (cc), Yahudi-
lerin bu durumuna dikkatleri 
çekerek Müslümanların, onlar 
gibi bölünüp müşrik olunmamala-
rını istemiştir.

Yahudiler, toplam 7 alt 
kategoriye bölünmüşlerdir 

Mezheplerine göre sinagoglar,
- Erken Hristiyanlık, 
- Hasidizm, 
- Karaylar, 
- Ortodoks Yahudilik, 
- Sabetayizm,
- Samaritler, 
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Yahudilik mezhepleri 
kategorisindeki sayfalar

Bu kategoride toplam 7 sayfa 
bulunmaktadır

- Esseniler
- Farisiler
- Haskala
- Hümanist Yahudilik
- Karaim
- Reformist Yahudilik
- Yeniden yapılanmacı Yahudi-

lik
Yahudiler, Hz. Musa (as)’ın 

getirdiği Tevhid inancını bırakıp 
hahamlarına ve ruhbanlarına tabi 
olmuşlar, böylece şirke düşüp 
müşrik olmuşlardır. Hrıstiyanlar 
da, bölünüp parçalanmışlar, 
yüce Allah’ı ve O’nun gönderdiği 
tertemiz Tevhid inancını terk edip 
Âlimlerinin ve din adamlarının 
peşine takılmışlar, yüce Allah’tan 
başka ilahlar edinmişlerdir.

“Âlimlerini ve din adamlarını 
Allah’tan başka rabler edindiler ve 
Meryem oğlu Mesih’i de! Tek İlah 
olan Allah dışında ibadet etmeleri 
emredilmemişti. O’ndan başka ilah 
yoktur. O, onların ortak koştukları 
şeylerden yücedir.” (Tevbe, 31)

Hrıstiyanlar, başta üç büyük 
mezhebe ayrıldılar

- Katoliklik,
- Ortodoksluk,
- Protestanlık,
Hrıstiyanlık, üç ana mezhebe 

ayrıldıktan sonra kendi araların-
dan kimileri özerk olmak üzere, 
kiliselere ayrıldılar. Günümüzde 
bilinen büyük kilise mezhepleri 
55 tanedir; Katoliklerin birçoğu 
Vatikan’a Papa’ya bağlı, kalanları 
da özerktirler.

İslâm ümmetinden bölünen-
ler, tıpkı Yahudiler gibi şirke 
düşmüş, müşrik olmuşlardır

Ne üzücüdür ki, İslâm ümmeti 
de Yahudi ve Hrıstiyanları taklit 
etmiş, onlar da, yüce Allah’ın ve 
Rasulullah (as)’ın tüm uyarılarına 
rağmen, Hz. Muhammed (as)’dan 
sonra tertemiz Tevhid inancını 
terk ederek bölünmüşler, şirke ve 
küfre sapmışlardır.

Rasulullah (as), ümmetini 
bölünmemeleri konusunda 
uyarmış, kendisine gelen ayetleri 
tekrar tekrar okuyarak Rum, 
31-32’deki “O’na yönelin ve 
O’ndan korkun, namazı kılın ve 
müşriklerden olmayın;…” uyarı-
sını hatırlatmış, kendisinin de 
bu konuda duyarlı olduğunu ve 
Allah’tan korktuğunu bildirmiştir.

“…Şüphesiz bana, gerçekten 
İslâm olanların ilki olmam ve 
müşriklerden olmamam emredil-
di’ Deki: ‘Doğrusu ben, şayet 
Rabb’ime isyan edersem büyük 
bir günün azabından korkarım.” 
(En’am, 14-15)

Bölünme ve tefrikaya 
düşmenin yüce Allah’a isyan 
olduğunu bilen ve iman edenlere 
bunu duyuran Rasulullah (as), 
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bu konuda ümmetini uyarmış, 
bölünenlerin cehenneme gidecek-
lerini, doğru yolda ancak birisinin 
olacağını bildirmiştir.

“Yahudiler, yetmiş bir fırkaya 
ayrıldı; bunlardan biri cennette, 
yetmişi ateştedir. Hıristiyanlar 
yetmiş iki fırkaya ayrıldı; onlar-
dan da yetmiş bir fırka ateşte, 
bir fırka cennettedir. Muham-
med’in nefsi kudret elinde olan 
Allah’a yemin ederim ki, benim 
ümmetim yetmiş üç fırkaya 
ayrılacaktır; bir fırka cennette, 
yetmiş iki fırka ise ateştedir.”

Rasulullah (as)’dan nakledilen 
hadis budur, ancak yalancı müfte-
ri müşrikler, kendi gayri İslâmi 
konumlarını, gizlemek ve meşru 
göstermek için iftira ve yalanlar 
uydurup Rasulullah (as)’a mal 
ederek birbirinden farklı şu 
eklemeleri yapmışlardır.

“Sahabiler, “Ya Rasulullah! 
Cennette olan fırka kimlerdir?” 
diye sordular. Rasulullah (as), 

“Cemaat” diye cevap verdi.” (İbn-i 
Mace, Fiten 17

“İmam Tirmizi’nin rivayetinde 
ise şöyle geçer: Sahabiler, “Ya 
Rasulullah! O kurtuluşa eren 
fırka kimlerdir?” diye sorunca, 
Rasulullah (as) şöyle buyurdu: 

“Benim ve ashabımın yolunda 
olanlardır.” (S. Tirmizi, İman 18)

Müfteri müşrikler, bu yalanları 
ile de hızlarını alamamış olacaklar 
ki şu eklemeyi de yapmışlardır. 

“Benim sünnetimden şaşma-

yanlar kurtulanlar olacaktır! 
Yani Ehl-i Sünnet ve cemaat 
mensuplarıdır.”

Bununla da yetinmeyen tefrika 
içerisindeki müşrikler, Rasulullah 
(as)’ın üzerine iftira atarak onun, 
tefrikaya düşülmemesi uyarısını 
da aktarmalarına, bu konudaki 
Kur’an ayetlerine rağmen içeri-
sinde bulundukları şirk ve küfür-
lerini meşru göstermek adına şu 
yalanlarını Rasulullah (as)’a atfet-
mişlerdir. “Ümmetimin ihtilafı 
rahmettir.”

Rasulullah (as), İslâmi 
esasların korunması, ümmetinin 
tefrikaya düşüp parçalanma-
ması konusundaki uyarılarını 
her vesile ile tekrarlamış, nihai 
noktada, Kur’an’ın, “…Bugün 
sizin için dininizi kemale erdirdim, 
üzerinizdeki nimetimi tamamla-
dım ve sizin için din olarak İslâm’a 
razı oldum…” (Maide, 3) buyruğu 
doğrultusunda şu net açıklaması-
nı yapmıştır.

“Din tamamlanmıştır, din 
adına sonradan ortaya çıkan 
her şey bid’at, her bid’at sapık-
lık ve her sapıklık cehennem-
dedir.”

Tefrikaya düşenler, Kur’an’ın 
uyarısına rağmen şirki ve yüce 
Allah’a isyanı seçtiler

Yüce Allah’ın, tefrikanın şirk, 
cemaatleşmenin rahmet olduğu 
uyarısına, Rasulullah (as)’ın da 
bu konudaki tüm hatırlatmalarına 
rağmen ne üzücüdür ki, Müslü-
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man olduklarını iddia edenlerden 
bir kısmı, önce Sünni ve Şii olarak 
iki gruba ayrıldılar.

Tefrikacılar, daha sonra alt 
mezheplere ayrılarak Rab’lerine 
muhalefet edip Rasulullah (as)’ın 
yolundan ayrılarak Rab’lerine 
karşı şirk ve küfrü seçtiler, 
Kur’an’daki “…Müşriklerden 
olmayın; onlar ki, dinlerinde 
tefrikaya düştüler ve fırka fırka 
oldular.” uyarısına aldırmadan 
müşriklerden oldular, Rasulullah 
(as)’ın işaret ettiği cehennemi 
seçtiler.

Ehli Sünnet, Fıkhî Mezhepler 
Hane iler,
Malikiler,
Şa iiler,
Hambeliler,
Hariciler,
Mürcie, 
Mutezile, 
Cehmiye,
Neccariye,
Darrariye,
Kilabiye,
Müsebbihe, 

Ehli Sünnet, İtikadi Mezhep-
ler

Sele iler,
Eş’ariler,
Maturidiler,
Ehli Sünnetçi tefrikacılar, 

fıkhi mezheplere ayrılıkları 
yetmezmiş gibi bir de itikadi 
mezheplere bölündüler, böylece 
Rab’lerine karşı küfür ve şirklerini 
katmerleştirdiler.

Şia mezhepler
1- Sebeiyye,
2- Keysaniye,
3- Zeydiyye,
4- Ra iziye,
5- İmamiyye,
6- Gurabiyye,
Sapıklar, kendilerini doğru 

yolda sanıp kendi yanlarında 
bulunanlarla övünüyorlar 

Ehli sünnetçiler, Rasulullah 
(as)’a muhalefet ettikleri halde 
Ehli Sünnet olduklarını iddia 
ederek övünürlerken, Şiacılar 
da, Rasulullah (as)’ın değerli 
eşlerine en seviyesiz gayri ahlaki 
iftira ve saldırılarda bulundukları 
halde Ehli Beyt olduklarını ileri 
sürüyorlar.

Ehli Sünnetçiler ve Şiacılar, 
yüzleri kızarmadan, ahlaki hiçbir 
değer taşımadan kendilerinin 
doğru yolda olduklarını ileri 
sürüp karşı grubu sapıklık üzerin-
de bulunmakla itham ediyorlar. 
Bunların durumu, tencere dibin 
kara, seninki benimkinden kara 
misali gibidir. Yüce Allah (cc), Ehli 
Sünnet ve Şia’ya sapık fırkalarına 
şamar gibi cevap veriyor.

“Doğrusu onlar, ancak sizin ve 
atalarınızın adlandırdığı isimler-
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dir.., “ (Necm, 23)
Sapıklıklarında, yüce Allah’a 

ve Rasulü’ne iftira atmakta sınır 
tanımayan Ehli Sünnetçiler ile 
Şiacılar, adeta küfür ve şirkte 
yarışarak, kendilerinin doğruyol 
üzerinde bulunduklarını ispatla-
mak adına yalanlar uydurmuşlar, 
bu yalanlarını da Rasulullah 
(as)’ın üzerine atarak hadis 
olduğunu iddia etmişlerdir.

Kur’an ve Sünnet kriterinden 
Ehli Sünnetçiler ile Şiacılara bakıl-
dığında her iki grubunda yüce 
Allah’ın, “…Müşriklerden olmayın; 
onlar ki, dinlerinde tefrikaya 
düştüler ve fırka fırka oldular; 
uyarısını dinlemeyip Rab’lerine 
muhalefet edip şirk ve küfre 
düşerek müşriklerden oldukları 
apaçık bir şekilde görülecektir.

Bu Kur’ani uyarılar, Ehli 
sünnet ve Şia sapıkları için hiçbir 
şey ifade etmediği için Kur’ani 
anlamda Müslüman değil, ayetler-
de belirtildiği gibi müşriktirler. 
Bu nedenle de Kur’an’a, bir bütün 
olarak yönelmekten, ihtila ları 
Kur’ani hükümlere uygun 
çözmekten korkuyorlar. Yüce 
Allah (cc), fırkalara ayrılanları 
durumunu, öncekilerin durumu 
gibi olduğunu üzere şu ilahi 
buyrukla bildirmiştir.

“İnsanlar, bir tek ümmet idi; 
böylece Allah, nebilerini, müjdeci-
ler ve uyarıcılar olarak gönderdi 
ve onlarla beraber, anlaşmazlığa 
düştükleri şeylerde, insanlar 

arasında hükmetmek için Kitab’ı 
Hak ile indirdi. O (kitap) verilen 
kimselerin ihtila ları başka değil 
apaçık deliller geldikten sonra 
aralarındaki aşırı isteklerindendir. 
Bunun üzerine Allah, iman eden 
kimseleri, onda ihtilaf ettikleri 
şeyde Kendi izniyle Hakka iletti. 
Allah, dileyen kimseye hidayet eder, 
doğru yola iletir.” (Bakara, 213)

Yüce Allah (cc), çeşitli mezhep, 
meşrep, grup ve fırkalara ayrılan-
ların, Kur’ani değil, kendi belirle-
dikleri yöntemlere göre hareket 
ettiklerini bildirmiştir. Kur’an’ın 
bildirdiği en güzel yol ve yöntemi 
bırakıp kendi arzularına uyan ya 
da beşeri sistemlerin belirlediği 
yol ve yöntemleri metot olarak 
kabul edenler, hevalarının ya da 
beşeri sistemlerin kölesi olmuş 
bir şekilde her türlü zillete 
düşmüşlerdir.

Müslüman sıfatı yerine 
mezhep ve meşreplerle övünme

Herkesin kendince bir yol 
belirlemesi, bunun en doğru 
olduğunu iddia etmesi sonucunda 
ümmet arasında kargaşa çıkmış, 
ümmet parçalanmış, birbirlerine 
düşman olmuşlardır.

İslâm’dan sapıp ayrı bir yol 
çizen gruplar, Kur’an’ın belirle-
diği esasları terk etmiş, mezhep 
ve meşreplerinin görüşlerini 
İslâm’ın önüne geçirmişlerdir. 
Bunlar, yüce Allah’ın kendilerine 
bahşettiği Müslüman sıfatı yerine 
tabi oldukları mezhep ve meşrep 
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isimleri ile kendilerini isimlendir-
mişlerdir.

İslâm’dan sapan her grup, bu 
sapıklıklarını, İslâmi değerleri 
kullanarak gizlemeye çalışmış-
lardır. Ehli Sünnet, Ehli Beyt gibi 
İslâm’a ve Rasulullah (as)’a atfet-
tikleri sıfatlarla kendilerini vasıf-
landıran bu iki grup ve bunlara 
bağlı mezhep ve meşrepler, İslâm 
binasını adeta içerden yıkmış, 
Tevhidi İslâm anlayışını terk 
ederek kendi dar anlayışlarını öne 
çıkarmışlardır.

Günümüzde artık sayılamaya-
cak derecede çok olan İslâm adına 
ortaya çıkmış, ancak Kur’ani 
tanımlama ile gerçekte gayri 
İslâmi olan gruplar, kıyısından 
köşesinden kendilerini İslâm’a 
nispet etseler de bunlar, asıl itiba-
rı ile İslâm’dan çıkmış, müşrik 
olmuşlardır.

Yüce Allah’ın indirdiği apaçık 
ve mufassal Kur’an’ı, en güzel 
örnek Rasulullah (as)’ın yolunu 
terk eden Ehli Sünnet ve Ehli 
Beyt, kendi mezhep imamlarının 
kitaplarını Kur’an’ın, mezhep 
imamlarını da Rasulullah (as)’ın 
yerine geçirmişlerdir. Bunlar, 
sözel olarak Kur’an ve Sünneti 
kabul ettiklerini iddia etseler de, 
gerçekte İslâm’dan çok uzaktırlar.

İslâm tarihinde ortaya çıkan 
hizip, mezhep ve meşreplerden 
her grup ayrı bir metot ortaya 
koymuş, her grup kendini doğru 
yol üzerinde zannederek hareket 

etmiştir.
 “De ki: ‘Herkes kendi yöntemi-

ne göre hareket eder; işte Rabb’iniz, 
kimin doğru yolda olduğunu daha 
iyi bilir.” (İsra, 84)

Kendilerini İslâm’a nispet eden 
toplumlar, yüce Allah’ın bildirdiği 
saf ve dosdoğru yolundan yüzçe-
virip farklı mezhep ve meşreplere 
tabi olmuşlar ve kendilerinin en 
doğru yolda olduklarını iddia 
etmişlerdir. Bunlar, yüce Allah’ın 
razı olduğu dini terk ettiklerinin 
farkında olmadan tabi olduk-
ları mezhep ve meşrepleri ile 
övünmüşlerdir.

Taassupları, aşırı istekleri ve 
kendi mezheplerini önceleme 
ikirleri onları, apaçık vahyi 

delillerden saptırmış, dalalete 
düşürmüştür. Ancak Müslüman-
lar, Rab’lerinin lütuf ve rahmeti 
sayesinde Kur’ani hareket ederek 
Hak üzerinde kalmışlardır.

Yüce Allah (cc), iman edenleri 
onurlandırarak onları şere li 
bir sıfatla sıfatlandırmış, onlara 
Müslümanlar sıfatını vermiş, 
onları şöyle tanımlamıştır.

“Allah’a davet eden, salih amel 
işleyen ve ‘Şüphesiz ben, Müslü-
manlardanım’ diyen kimseden 
daha güzel sözlü kim vardır!” 
(Fussilet, 33)

“Allah için hakkıyla cihat edin; 
O, sizi seçti ve dinde üzerinize 
hiçbir güçlük yüklemedi; babanız 
İbrahim’in milleti/dini (üzere 
olun). O, Rasul’ün üzerinize şahit 
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olması ve sizin de insanlar üzerine 
şahit olmanız için, bundan önce de, 
bunda da size ‘Müslümanlar’ adını 
verdi. Öyleyse namazı kılın, zekâtı 
verin ve Allah’a sarılın; Mevla’nız 
O’dur, ne güzel Mevla ve ne güzel 
yardımcıdır!” Hac, 78)

Yüce Allah (cc), Müslüman-
lara bölünüp parçalanmama-
ları, Müslümanca yaşamaları 
konusunda birçok uyarı yapmış, 
onurlu sıfat olan Müslüman ismiy-
le ölmelerini istemiştir.

“Ey iman edenler, Allah’tan 
hakkıyla korkun, sakının ve siz, 
Müslümanlar dışında ölmeyin.” 
(Al-i İmran, 103)

İslâmcılar, Rab’lerinin kendile-
rine verdiği onurlu sıfatla övünüp 
bu sıfatla öleceklerine, Rab’lerin-
den korkmadan bu şere li sıfatı 
terk edip Ehli sünnet ve Ehli Beyt 
kalkanları arkasına sığınarak 
İslâm’ı terk edip mezheplerini din 
edinmişler, bu sapıklık içerisinde 
yaşamayı tercih etmişler, bu sapık 
sıfatlarla da öleceklerdir.

Ehli sünnet ve Şia sapıkları, 
yüce Allah’ın yerine alim dedikleri 
din adamlarını, Kur’an’ın yerine 
hadis kitaplarını, İslâm dini yerine 
de mezheplerini koydular, böylece 
de şeklen Müslüman olduklarını 
iddia etmelerine rağmen gerçekte 
ise Kur’an’ın bildirdiği üzere 
Allah’tan korkmadan fırkalara 
ayrılıp saparak şirk ve küfre 
girdiler.

Kur’ani hükümlerin esas 

alındığı dönemlerde mezhep ve 
gruplar olmamıştır

Rasulullah (as) ve sahabe 
döneminde Müslümanlar arasın-
da mezhebi bir bölünme olmamış, 
olması da zaten mümkün değildi. 
Çünkü onlar, Kur’an üzerinde 
hassasiyet gösteriyor, en küçük 
bir konuda birbirlerine ayetleri 
hatırlatarak ihtilafı gideriyorlardı. 
Bir örnek verilirse.

Emir-el Mü’minun Hz. Ömer 
(r.anh), konuşmasında fazla mehir 
alınmaması konusunda hutbede 
kadınları uyarmıştı. Hutbe bittik-
ten sonra Hz. Ömer (r.anh)’ın 
yolunu Kureyş’li bir kadın keserek 
ona, bunu nasıl söylediğini sorar.

- Ey Müminlerin emiri ! Erkek-
leri, evlenecekleri kadınlara dört 
yüz dirhem (gümüş) den fazla 
mehir vermekten sakındırdığın 
doğru mu?

- Evet.
- Allah Teâlâ’nın Kur’an’da 

indirdiği ayeti duymadın mı?
- Hangi ayeti?
- Allah Teâlâ’nın, “Eğer bir eşin 

yerine başka bir eş almak isterse-
niz, onlardan birine kantarlarca 
(mehir) vermişseniz bile ondan 
hiçbir şeyi geri almayın; iftira 
ederek ve açıkça günaha girerek 
verdiğinizi alacak mısınız?” (Nisa, 
20) buyurduğunu duymadın mı?

- Allah’ım bağışla!.. Herkes 
Ömer’den daha fakih!

Bu konuşmadan sonra Hz. 
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Ömer (r.anh), geri dönüp tekrar 
minbere çıkar şunları söyler:

“Ey insanlar! Kadınlara dört 
yüz dirhemden fazla mehir 
vermekten sizi sakındırmış-
tım, -Şimdi bu görüşümden 
rücu etmiş bulunuyorum- kim 
malından mehir olarak gönül 
hoşnutluğuyla daha fazlasını 
vermek isterse versin.” (Nesaî: 
Nikâh, 66)

Hz. Ömer (r.anh), kendisinin 
Emir-el Mü’minun olduğunu, 
ayeti kadından daha iyi bildiğini 
ileri sürüp kadını reddetmemiş, 
tam aksine ayeti duyar duymaz, 
kadına hak verip kendisinin hata 
yaptığını söyleyip hatasını, halkın 
karşısında düzeltmiştir. Kur’ani 
hükümlere karşı gösterilen bu 
hassasiyet ve duyarlılık nedeniyle 
Sahabe, Tabiin ve Tebe-i tabiin 
dönemlerinde fıkhi münazara-
lar neticesinde gruplaşmalar 
olmamıştır.

Hariciler, Havaric
İslâm tarihinde ilk ortaya 

çıkanlar, Hariciler olarak bilinen 
gruptur. Onlar, Hz. Ali ile Muaviye 
arasındaki hakem olayını kabul 
etmedikleri, Hz. Ali (r.anh)’ın, 
Muaviye’ye karşı ayetleri uygula-
madığını ileri sürerek Hz. Ali’den 
grup olarak ayrılmış kimselerdir. 
Hariciler, mezhep değil siyasi bir 
harekettir. Haricilerden sonra o 
dönemde Şii ya da Ehli sünnet 
adı ile herhangi bir grup ortaya 
çıkmamıştır.

Mutezile, ayrılanlar, uzakla-
şanlar

Mutezile’nin ortaya çıkışı 
da fıkhî konularda değil, itikadi 
konularda olmuş, tarihi veriler-
den anlaşıldığı kadarı ile Vasıl 
bin Ata’nın, Hasan-ı Basri ile olan 
itikadi bir tartışması sonucunda 
grup olarak ondan ayrılması ile 
olmuştur.

Sele ilik
İmam İbn-i Teymiye’ye (Hicri, 

661-728) dayandırılan Sele ilik, 
Hicri 7. asırda ortaya çıkmış 
bir mezheptir. Daha sonra İbn 
Kayyim el-Cevziyye, İbnü’l Vezir 
ve Şevkani’dir.

Mezhep imamları olarak 
bilinen imamlar, istisnasız 
Müslümandılar

Ebû Hanife, İman Cafer 
es-Sadık ve İmam Muhammed 
Bakır döneminde yaşamış, 
onlarla birçok konuda tartışma-
sına rağmen mezhep olarak bir 
yapılanmaya gitmemiş, kendisine 
soru soranlara, o konuda kendi-
sinin ulaşabildiği nihai bilginin 
o olduğunu, daha iyisini nerede 
bulurlarsa oradan alınmasını 
tavsiye etmiştir.

İmam Cafer es-Sadık da kendi 
döneminde bir mezhep oluşu-
muna gitmediği gibi o dönemde 
yaşayan İmam Malik’in de bir 
mezhep kurduğu görülmemiştir.

Diğer mezhepler
İslâm tarihinde mezheplerin 
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ortaya çıkışı, Kur’ani hassasiyetle-
rin köreldiği dönemlerde olmuş-
tur. İlk fıkhî oluşum, İmam Ebû 
Hanife (r.aley)‘in öğrencisi İmam 
Yusuf’un, Hane i fıkıh okullarını 
açması ile olmuş, buna karşılık 
diğer mezhep salikleri de kendi 
okullarını açmışlardır.

Öncü imamların talebeleri, 
taraftar toplama ve kendi görüş-
lerinin üstünlüğünü ispatlama 
adına sathi tartışmalar üzerinde 
yoğunlaşmaları neticesinde İslâm 
ümmeti arasında bölünmeler 
olmuş, bu bölünmeler giderek 
çatışmalara dönüşmüş, Kur’an 
hükümlerinin yerini mezheplerin 
görüşleri almıştır. Kendileri 
bir mezhep kurmayan mezhep 
imamlarının yaşadıkları dönem-
lere bakıldığında, mezheplerin 
ortaya çıktıkları net olarak görüle-
cektir.

- Ebu Hanife, Numan b. Sabit 
(Hicri, 80-150)    

- Malik b. Enes (Hicri, 90-179)            
- Şa ii, Muhammed b. İdris 

(Hicri, 150-204)            
- Ahmed b. Hambeli (Hicri, 

164-240)
- İmam Yusuf (Hicri, 113-
- İmam Muhammed (Hicri, 132-
İmam Yusuf ve İmam Muham-

med, talebesi oldukları imamları 
Ebû Hanife’nin, kabul etmeyip 
uğrunda canını verdiği zalim 
sultan Harun Reşid’in kadılık 
tekli lerini kabul ederek imamla-

rına ihanet etmişlerdir. Hane i 
mezhebinin sistemleştirilmesi 
de imamlarına ihanet eden bu 
iki kişinin gayreti ile olmuş, 
mezhebin görüşleri, çoğunlukla 
bunlardan kaynaklanmaktadır.

Ehl-i Sünnet kavramı, sonra-
dan ortaya çıkan mezheplerin, 
köksüzlüklerini bir temele 
dayandırmak, durumlarını meşru 
göstermek için Ehl-i Beyt diye 
kendilerini vası landıran Şia’ya 
karşı uydurdukları bir kavramdır. 
Bunlar, bir taraftan imamlarının 
adını kullanırlarken diğer taraf-
tan Rasulullah (as) ve sahabesini 
kullanmışlar, onların arkasına 
sığınmışlardır.

Mezhepler, Kur’an’ı parçala-
ra bölüp arkalarına attılar, dini 
parçaladılar

Kendi yanlarından uydurduk-
ları isimlerin arkasına sığınarak 
birbirlerini sapıklıkla suçlayan 
Ehli sünnet ve Şia tefrikacıları, 
yüce Allah’ın Kitabı’nı da tıpkı 
Yahudi ve Hrıstiyanlar gibi parça-
lara ayırarak bir kısmını kitapla-
rında kullanırlarken birçoğunu da 
gizlediler.

“Kısımlara ayıranlara indir-
diğimiz gibi, onlar ki Kur’an’ı, 
kısımlara ayıranlardır. Bu yüzden 
Rabb’ine andolsun hepsine soraca-
ğız, yapmakta oldukları şeylerden.” 
(Hicr, 90-93)

Kur’an’ın, işlerine gelen ayetle-
rini alıp kitaplarında kullanan, 
böylece tefrikaya düşüp küfür 
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ve şirke sapanlar, tıpkı Yahudi ve 
Hrıstiyanlar gibi Kur’an’ı parça-
lara ayırdılar, yüce Allah’ın tüm 
uyarılarına rağmen müşriklerden 
olmayı yeğlediler.

İslâm tarihini kana bulayan 
parçalanmaların, ümmet arasına 
konulan itnenin itilini ateşleyen 
mezhepler, Tevhidi anlamda 
hiçbir harekette bulunmazlarken 
Kur’an’ın, işlerine gelen ayetleri 
alıp diğerlerini görmezden 
geldiler, böylece saparak İslâm 
dairesinden çıktılar.

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

Mezheplerin, işlerini yazılmış 
kâğıtlar halinde parçalara ayırdık-
ları eserlerinden bazıları

İlk Sünni tefsir kitapların-
dan bazıları

1- Cami-ul Beyan Tefsiri 
(Tefsir-i el-Taberi)

2- Mefatihul ğayb Tefsiri 
(Tefsir-i Kebir)

3- El-Durrül Mensur Tefsiri 
(El-Durrül Mensur i tefsiri bil 
Masur)

4- El-Keşşaf Tefsiri (El Keşşaf 
an Hakaiki ğavamiz el- Tenzil ve 
Uyunil Egavil i Vucuhit Tevil)

5- Keşfül Esrar ve İddetül 
Ebrar Tefsiri (Keşfül Esrar ve 
İddetül Ebrar, tanınmış adıyla 
Hace-yi Abdullah-il Ensari Tefsiri)

Sünni hadis kitapları
Sahih İbni Hibban
Sahih İbni Huzeymâ
Sahih-i Müslim
Sahih-i Buhari
Sünen Dârimî
Sünen-i Ebu Davud
Sünen-i Nesai
Sünen-i Tirmizi
Sünen-i İbn Mace
Keşfü’l Hafâ
Kütüb-i Sitte
Musannaf Abdurrazzak
Musannaf İbni Cureyc
Musned
Mustedrek
Riyazu’s-Salihin
Şia tefsir kitapları
1- Tefsir-i Kummi
2- Tefsir-i Tibyan
3- Mecma-ul Beyan Tefsiri
4- El-Mizan Tefsiri
5- Nur-us Sakaleyn Tefsiri
6- Numune Tefsiri
Şia hadis kitapları
Bihar’ul-Envar
El-Kâ i (Telif)
Kütüb-i Erbaa
Nehсü’l Belâga
Men La Yehzaruhu’l Fakih, 

(Telif)
Tehzibu’l Ahkâm,
el-İstibsaru Fima Uhtulife 
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Min-el Ahbar, (Telif)
Ehli sünnet ve Şia mensup-

ları, Kur’an’dan işlerine yarayan 
ayetleri aldıktan sonra onu 
tamamen arkalarına atmış bu 
kitaplarını öncelemişler, birbirle-
rini de bu kitaplarına dayanarak 
tek ir etmişlerdir. Günümüzde 
bu tek ir, had sa haya ulaşmış, 
bunun sonucunda bu sapık fıkra-
lar Ortadoğu’yu kan göletlerine 
çevirmişlerdir. Oysa yüce Allah 
(cc) Kur’an’da, onların tümünü, 
tefrikaya düştükleri için müşrik-
ler olarak vası landırmış, topluca 
sarılmayıp ihtilafa düştükleri için 
de kenarında bulundukları cehen-
neme yuvarlanacaklardır.

Kıyamet günü yüce Allah (cc), 
Ehli sünnet ve Şia sapıklarını 
kendi sapık kitaplarından değil, 
Kur’an’dan hesaba çekecek ve 
onların yalancılar olduklarını 
kendilerine söyleyip topunu 
cehenneme sürecektir. Artık 
tartışmalarını cehennemde 
sürdürürler.

“Her ümmeti diz çökmüş görür-
sün; her ümmet, kendi Kitabına 
çağırılır: ‘Bugün yapmış olduğu-
nuz şeylerle cezalandırılacaksınız!’ 
İşte Kitabımız, aleyhinize gerçeği 
söylüyor, muhakkak ki biz, yapmış 
olduğunuz şeyleri yazıyorduk.” 
(Casiye, 28-29)

“Yer, Rabb’inin nuru ile parlar, 
Kitap konulur, nebiler ve şahitler 
getirilir ve aralarında adâletle 
hükmedilir; onlara hiç haksızlık 

edilmez.” (Zümer, 69)
Elbette o hesap gününde 

herkes gibi Rasulullah (as) bile 
Kur’an’dan sorulacaktır.

“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)

“Hamd Allah’a ve selam, O’nun 
seçkin kulları üzerinedir; Allah mı 
yoksa ortak koştukları mı hayırlı-
dır!” (Neml, 59)

“…Selam, hidayete tabi olan 
kimselerin üzerinedir.” (Taha, 47)

“Rabb’in yücedir; vasfettikleri 
şeylerden uzak, İzzet sahibidir, 
selam olsun gönderilen(rasul)
lere, Hamdolsun âlemlerin Rabb’i 
Allah’a” (Saffat, 180-182)
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İslâm’da Kadın Erkek İlişkileri

İslâm, yüce Allah’a kulluğun 
esaslarını en ince detayına kadar 
açıklayan bir din; insanlar arasın-
daki adabı-ı muaşeret ilişkileri-
nin, sosyal, siyasal, ekonomik ve 
ticari hayatın, yönetimin nasıl 
olacağını en iyi şekilde düzen-
leyen sistem; zekât ve infak gibi 
sosyal bölüşümün esaslarını, 
evlenme, boşanma, yargılama 
biçimlerini, ceza hukuk kuralla-
rını belirleyen, savaş ve barışın 
esaslarını bildiren bir devlet 
nizamıdır.

İslâmi kuralların din, sistem 
ve devlete yönelik esasları, 
evrensel ve çağlarüstü bir niteli-
ğe sahip olması nedeniyle Kur’an 
ve Sünnet esaslarına uygun bir 
biçimde uygulandığı zaman 
her çağda, insanları en güzel 
şekilde mutlu ve huzurlu kılacak, 
müreffeh bir şekilde yaşatacak 
bir nizamdır.

Sosyal hayatı, insanlar arasın-
daki ilişkileri düzenleyen İslâm, 
kadın ve erkeklerin sosyal ve 
toplumsal yaşamda birbirleri ile 
ilişkilerinin ne olacağını da en 
iyi biçimde ve apaçık bir şekilde 
düzenlemiştir. Ancak Kur’ani 

ifade ile kalplerinde hastalık 
bulunanlar ve inkârcılar, bu 
apaçık hükümleri, bulundukları 
gayri meşru durumları meşru 
göstermek adına, dillerini eğip 
bükerek çarpıtmakta, kendi-
lerine bir çıkış yolu bulmaya 
çalışmaktadırlar.

Sosyal hayatta kadın erkek 
ilişkileri

İslâm’da kadın ve erkek, yüce 
Allah’a karşı kulluk, sorumluluk, 
görev ve mükelle iyet bakımın-
dan eşittirler. Bu konularda 
birinin diğerine karşı bir 
üstünlüğü sözkonusu olmadığı 
konusunda yüce Allah (cc), şu 
apaçık uyarıyı yapmaktadır.

“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)

Kadın ve erkek, Allah ve 
Rasulü’ne ve onların verdikleri 
hükme karşı sorumlulukları 
aynıdır. Bu sorumlulukları 
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çerçevesinde kadın ve erkeklerin 
yaptıkları tüm ibadet ve hareket-
ler aynı oranda bir ağırlığa sahip 
ve aynı karşılıkları görürler.

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

Rasulullah (as), yüce Allah’a 
kulluk ve ibadetler açısından 
kadın ve erkeklerin eşit oldukla-
rını şu sözleri ile açıklamaktadır.

“Allah’ın kadın kullarını 
Allah’ın mescitlerinden men 
etmeyiniz.”

“Birinizin hanımı mescide 
gitmek için izin talep ederse 
ona engel olmasın.”

Rab’lerine karşı sorum-
lulukları eşit olan kadın ve 
erkekler, görevler bakımından 
da aynı eşitliğe ve sorumluluğa 
sahiptirler. Tevhidi esasların 

insanlara ulaştırılması görevinde 
birbirlerinin velileri olarak kadın 
ve erkekler, aynı sorumluluğa 
sahiptirler.

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

Kadınlar, erkeklerle 
beraber savaşabilirler

Kadın ve erkekler, İslâmi 
davet faaliyetlerini birlikte 
sürdürebilecekleri gibi, ayrı ayrı 
da insanlara davette bulunabi-
lirler. Savaş durumu sözkonusu 
olduğunda kadınlar da tıpkı 
erkekler gibi savaşa katılabilir, 
savaşta erkeklere lojistik destek 
verebilecekleri gibi savaşır ve 
şehit de olabilirler. Bu konuda 
kadın ve erkek arasında bir fark 
olmadığını ayet açıklamaktadır.

“Rab’leri onlara karşılık verdi: 
‘Şüphesiz Ben, sizden erkek ya da 
kadın çalışanın işini zayi etmeye-
ceğim, hepiniz birbirinizdensiniz; 
hicret edenler, yurtlarından 
çıkarılanlar, yolumda eziyet 
edilenler, savaşanlar ve öldürü-
lenler! Onların kötülüklerini 
örteceğim ve Allah katından bir 
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karşılık olarak onları, altlarından 
ırmaklar akan cennetlere sokaca-
ğım; karşılıkların en güzeli Allah 
katındadır.” (Al-i İmran, 195)

Hepsi birbirlerinden olan 
kadın ve erkekler, toplumsal 
hayatta yaptıkları faaliyetler 
açısından aynı tepkileri görecek-
ler ve aynı sıkıntıları çekecekler-
dir. Bunlar, hicret etme, yurtla-
rından çıkarılma, Allah yolunda 
eziyet edilme ve Allah yolunda 
savaşmadır. Rasulullah (as) ile 
beraber savaşa katılan kadınlar 
olmuş, savaşta çeşitli görevlerde 
bulunmuşlardır.

Rübeyyi bint Muauviz 
(r.anha): “Biz kadınlar Rasulul-
lah (as) ile birlikte savaşır, 
savaşanlara su verir, hizmet 
eder, ölü ve yaralıları Me¬di-
ne’ye alıp götürürdük...”

Ummu Atıyye el-Ensarîyye 
(r.anha): “Rasulullah ile birlikte 
yedi savaşa katıldım, onların 
malzeme ve nevalelerine halef 
olup bakar, onlara yemek 
pişirir, hastalarını tedavi eder, 
kötürümler üzerinde durup 
yardımcı olurdum.”

“Rasulullah (as) Ümmü 
Süleym ve Ensar’dan onunla 
birlikte bazı kadınlarla savaşa 
çıktı ki bu kadınlar savaşanla-
ra su verir ve yaralıları tedavi 
ederlerdi.”

Kadınların, Rasulullah 
(as)’dan sonra da savaşa 
katıldıkları konusunda birçok 
bilgiler bulunmaktadır. Halifeler 
döneminde de kadınlar, cephe 
gerisinde görev almışlardır. Esma 
binti Yezid’in Yermuk savaşında 
çadır direğini alarak Rum asker-
leri ile savaştığı, yine bu savaşa 
katılan Hasana binti Ammar’dan 
da bahsedilir. Ümmü Harem’in 
de Kıbrıs çıkartmasında şehit 
olduğu bilinmektedir.

İslâm’da kadınların da savaşa-
bileceklerine en güzel örnek, 
hiç kuşkusuzdur ki, Hz. Aişe 
(r.anha)’dır. O, Hz. Ali (r.anh)’a 
karşı ordu komutanı olarak 
savaşmış bir hanımdır.

İslâm tarihinde Cemel vakası 
diye anılan muharebede, Rasulul-
lah (as)’ın eşi, Mü’minlerin 
anneleri olan Hz. Aişe (r.anha), 
Hz. Osman (r.anh)’ın kanının 
hesabını sormak için, sahabenin 
önemli şahsiyetlerinin de içinde 
bulunduğu bir tarafın komutanı 
olarak Halife olan Hz. Ali (r.anh)’a 
karşı savaşmıştır. Bu savaşta 
Talha bin Ubeydullah (r.anh) ve 
Zübeyr bin Avvam (r.anh) da 
şehit olmuşlardı.

Basra’da gerçekleşen Cemel 
vakası, Müslümanlar arasın-
daki ilk iç savaş özelliğini de 
taşımaktadır. Bu muharebe, Hz. 
Ali (r.anh)’ın zaferiyle sonuçlandı 
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ve Hz. Aişe (r.anha) Hz. Ali (r.anh) 
tarafından Medine’ye gönderildi. 
Bu yürek acıtan savaşta her iki 
taraf, yaklaşık onar bin şehit 
verdiler.

Rasulullah (as)’ın terbiyesin-
den geçmiş en yakın arkadaşları 
olan sahabeden hiçbiri, Hz. Aişe 
(r.anha)’nın  savaşmasının yanlış 
olduğunu söylemediği gibi, 
Rasulullah (as)’ın eşi olma şere i-
ne ulaşmış ve oldukça yüksek 
bir İslâmi ilme sahip olan Hz. 
Aişe (r.anha) da yaptığı hareketi 
İslâm’a aykırı görmemiştir. Bu 
örnek, Müslüman kadınların, 
gerektiğinde muharebe alanla-
rında savaşabileceklerini göster-
mektedir.

İslâm’da kadın erkek ayırı-
mı ancak cinsiyet olarak vardır, 
kişilik olarak değil

Verilen Kur’ani ve Sünnetteki 
örneklerden de anlaşılacağı 
üzere İslâm’da kadın ve erkelerin 
kişilik ve şahsiyet sahibi birer 
insan olarak aralarında hiçbir 
fark yoktur. Bu nedenle yüce 
Allah’a karşı kulluk, sorumluluk, 
görev ve mükelle iyet bakımın-
dan eşit oldukları gibi sosyal 
hayata katılma konusunda da 
aynı oranda sorumluluk sahibi-
dirler.

İslâm, yüce Allah’a karşı kulluk, 
sosyal hayata katılma, tebliğ 

ve irşat çalışmaları konusunda 
kadın ve erkler arasında herhangi 
bir ayırıma gitmemiştir. Savaşta 
kadınların, daha çok geri planda 
lojistik destek ve sağlık sorun-
ları ile ilgilenmeleri, onların 
yeteneklerinin bu konuda daha 
iyi olmasından, erkeklerin de 
savaşçı olmalarındandır.

Kur’an’daki hükümlere ve 
Sünnetteki uygulamalara aykırı 
olarak uydurulan ve kadını, 
köpeklerin seviyesinde gören, 
kadını, erkeğin adeta kölesi gibi 
gösteren yalanların hiçbirisinin 
İslâm ile ilgisi yoktur ve bu 
uydurulan yalanlar Rasulullah 
(as)’a ait değildir.

İslâm kadınları, Kur’an’da 
Mücadele suresinde kendisinden 
söz edilen ve Rasulullah (as) ile 
dişe diş tartışan kadın gibi, Halife 
Hz. Ömer (r.anh)‘ı hesaba çeken 
Kureyş’li kadın gibi, gerektiğinde 
Esma binti Yezid gibi Yermuk 
savaşında çadır direğini alarak 
Rum askerleri ile savaşan ve 
gerektiğinde devesine binip Hz. 
Ali (r.anh)’a karşı ordu toplayıp 
savaşan Hz. Aişe gibi olanlardır.

Kadını yüce Allah’a özgürce 
kulluk yapmaktan men edip 
kendi şehevi arzularının cinsel 
objesi, ev işlerini yapan hizmetçi-
si, erkeğin söz ve talimatlarından 
çıkmayan kölesi kılan zihniyetin, 
İslâm ile de Müslümanlık ile de 
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ilgisi bulunmamaktadır.

İslâm’da, özgür iradesi ile 
Rabb’ine karşı sorumlulukla-
rını yerine getiren, sevap ve 
günahlarını kendileri kazanan, 
yaptıkları ile birinci derecede 
kocalarını değil, Rab’lerini 
razı etmeye çalışan kadınlar, 
Kur’an’da övülen kadınlardır.

Geleneksel din anlayışının 
zihniyetindeki kadın, öncelikle 
yüce Allah’a değil kocasına kullu-
ğu birinci plana aldığından ya da 
aldırıldığından işte öyle kadınlar, 
kocalarına kul olmuş, kocalarını 
yüce Allah’tan önce razı etmeleri 
nedeniyle şirke düşmüşlerdir.

Evlerde, mahrem kadın 
erkek ilişkileri

Ayetlerden ve Rasulullah 
(as)’ın hadislerinden de anlaşı-
lacağı üzere İslâm’da kadın ve 
erkek sosyal hayatta aynı haklara 
sahiptirler. İslâm, kadın ve erkek 
ilişkilerinin sosyal hayat denilen 
ve bir noktada ilişkilerin mesafe-
li olduğu, söylemlerin resmiyet 
kazandığı sosyal hayat içerisinde 
ve ilişkilerin yakın olduğu dar 
aile hayatı ve evlerde nasıl 
olacağını da belirtmiş, buna göre 
hareket edilmesini istemiştir.

“Ey iman eden kimseler, yemek 
için size izin verilmesi dışında 
Nebi’nin evlerine girmeyin, 

zamanı gözetleyin, velakin davet 
edildiğiniz zaman öyle girin. 
Sonra yemeği yiyince hemen 
dağılın ve konuşmak için muhab-
bet edenler olmayın; doğrusu bu 
sizin yapmış olduğunuz Nebi’yi 
incitiyor, ancak o sizden çekiniyor 
ve Allah Hakkı(söylemek)ten 
çekinmez. (Nebi’nin) hanımlar-
dan bir şey soracağınız zaman 
o halde örtü arkasından sorun; 
bu, sizin kalpleriniz ve kadınların 
kalpleri için daha temizdir ve sizin 
Allah’ın Rasulü’ne sıkıntı verme-
niz kesinlikle olamaz ve ondan 
sonra onun eşlerini nikâhlamanız 
ebediyen olamaz, şüphesiz bu, 
Allah indinde büyük (günah)tır.” 
(Ahzab, 53)

İlişkilerin, yakın ve samimi 
olduğu bir ortam olan evlerde, 
mahrem kadın ve erkeklerin 
örtü arkasından konuşabilecek-
leri ayette açıkça belirtilmiştir. 
Rasulullah (as)’ın evine yemeğe 
davetli olan erkeklerin, bir 
konuda Rasulullah (as)’ın 
eşlerinden bir şey sormaları 
halinde bunun örtü arkasından 
olması gerektiği bildirilmektedir. 
Bu da gösteriyor ki, kadın ve 
erkekler ayrı yerlerde bulunmak-
tadırlar.

Mahrem olan kadın ve 
erkek bir arada oturup yemek 
yiyebilir mi

Enes bin Malik (r.anh)`ten 
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rivayet edildiğine göre Rasulul-
lah (as), Zeyneb bintu Cahş 
(r.anha) ile evlenince yemek 
verdi, insanlar yemek için toplan-
dılar, arkasından oturup sohbete 
daldılar. Ahzab, 53. ayetinde 
anlaşıldığı kadarı ile yemekte 
yalnızca erkeklerin bulunduğu, 
kadınların ise ayrı bir yerde 
oldukları, bu nedenle de kadın 
ve erkeklerin ayrı ayrı yerlerde 
yemek yedikleri anlaşılmaktadır.

Erkeklerin, yemek sırasında 
ya da yemekten sonra kadınların 
bulundukları yere giderek kadın-
lara bir şey sormak istemeleri 
üzerine ayet, bu hareketlerinin 
doğru olmadığını, sorulacak 
soruların perde arkasından 
sorulması gerektiğini bildiriyor. 
Şayet kadın erkek beraber yemek 
yemiş olsalardı, sorularını da o 
sırada sorarlar ve böyle bir ayet 
inmezdi. Çünkü beraber yemek 
yiyen kadın ve erkeklerin birbir-
lerine bir şey sormalarını örtü 
arkasından yapmaları olmayacak 
ve Kur’ani gerçeklikle de bağdaş-
mayacak bir şeydir.

Ahzab, 53. ayetinde, kadın-
ların mahremiyetleri nedeniyle 
erkeklerin, olur olmaz bir 
zamanda Rasulullah (as)’ın evine 
girmelerini yasaklıyor. Bu da, 
kadın ve erkek ilişkilerindeki 
ölçünün ne olduğunu göstermek-
tedir.

Kalplerinde eğrilik bulunan 
ve istismarcı kimseler, Ahzab, 
53. ayeti açık bir şekilde ortada 
olduğu halde bunu görmezden 
gelip Nur suresi, 61. ayeti istis-
mar etmekte, kendi bozuk ve 
gayri İslâmi yaşantılarına bir 
delil çıkarmaya çalışmaktadırlar. 
Bunların durumu, Al-i İmran, 
7. ayette “…Ancak kalplerinde 
sapma olanlar, itne çıkarmak ve 
kendilerince yorumlamak için 
onun Müteşabih olanlarına tabi 
olurlar…” diye tanımlanan kişile-
rin durumu gibidir.

Kur’an’da çelişki bulunma-
dığını bildiren yüce Allah (cc), 
kadın ve erkeklerin yemek 
yemeleri konusunda (hâşâ) 
çelişkili ayetler ortaya koymaz 
ki, zaten bu konuda bir çelişki 
de sözkonusu değildir. Çelişki, 
iman ile küfür arasında sıkışan, 
kendilerine bir çıkış yolu bulma-
ya çalışanların kafalarındadır. 
Bunlar, ya bilinçli ya da ayetleri 
gerçekten anlamadıkları için 
hakkı saptırmaya çalışmaktadır-
lar. Nur suresi 61. ayete bakıldı-
ğında da zaten kadın ve erkekle-
rin beraber yemek yemelerinden 
söz etmediği açıkça görülecektir.

Nur, 61. ayetin ilk bölümünde, 
60. ayete bağlı olarak âmâ ve 
topalın dış örtüleri konusunda 
bir güçlüğün bulunmadığı belir-
tilmekte, ayetin ikinci bölümünde 
ise Müslümanların, birbirleri ile 
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olan ilişkilerine, nerelerde rahat 
yemek yiyebilecekleri konusuna 
açıklık getirmektedir.

“Âmâ’ya güçlük yoktur, topala 
güçlük yoktur, hastaya güçlük 
yoktur ve sizin ne isleriniz için de 
elbette kendi evlerinizde yahut 
babalarınızın evlerinde yahut 
annelerinizin evlerinde yahut 
Erkek kardeşlerinizin evlerinde 
yahut Kız kardeşlerinizin evlerin-
de yahut amcalarınızın evlerinde 
yahut halalarınızın evlerinde 
yahut dayılarınızın evlerinde 
yahut teyzelerinizin evlerinde 
yahut anahtarlarına sahip 
olduğunuz (evde) yahut arkada-
şınızda yemenizde (bir güçlük) 
yoktur. Toplu halde yahut ayrı 
ayrı yemeniz de elbette size günah 
değildir. Artık evlere girdiğinizde 
Allah katında mübarek, güzel 
yaşama dileğiyle kendi ne isleri-
nize selam verin. Allah, ayetlerini 
size işte böyle açıklıyor, umulur ki, 
akledersiniz.” (Nur, 61)

Burada sözkonusu edilen 
yemek yenilecek yerlerde ayette 
belirtilen topluca yahut ayrı ayrı 
yemek yeme hususudur. Birlikte 
yemek, yüce Allah’ın belirlediği 
ölçüler içerisinde kalınarak 
yapılmalıdır ki o da, kadınların 
bir arada, erkeklerin bir arada 
beraber yemeleridir ki bu 
durum, Ahzab, 53. ayetinde zaten 
açıklanmıştır.

Kadınlardan bir şey istenil-
diğinde örtü arkasından isteyen 
kimseler, yemekte nasıl olur da 
birlikte oturabilirler. Bu, elbette 
mümkün olmayan bir durum-
dur ve ayetler arasında çelişki 
oluşturma çabasından başka bir 
şey değildir.

Ayette dikkat çeken bir husus 
da “anahtarlarına sahip olduğu-
nuz (evde) yahut arkadaşınızda 
yemenizde (bir güçlük) yoktur” 
kısmıdır. Burada sözkonusu olan 
anahtarına sahip olunan bir evde, 
ev sahibi olmadığı zamanda kişi, 
rahatça yemek yiyebileceği gibi 
ev sahibi olduğunda da onunla 
beraber yemek yiyebileceği 
hususudur. Bu durum, yakın 
arkadaşların evleri için de geçer-
lidir. Bir örnek verilirse:

Tatile giden kimseler, evleri-
nin arasıra kontrol edilmesi, 
varsa çiçeklerinin sulanması 
için evlerinin anahtarlarını 
güvendikleri komşularına ya da 
arkadaşlarına verirler. Komşu, 
ev bakımı sırasında acıktığında, 
hiçbir sıkıntı duymadan evde 
bulduğu şeylerle bir başına 
karnını doyurabilir, ev sahibi 
geldiğinde de onunla beraber 
yemek yiyebilir.

Mahrem kadın ve erkekler-
le musafaha konusu

İslâm, kadın erkek ilişki-
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lerinin boyutunu ve sınırını 
belirlemiş, bunlara uyulmasını 
iman edenlerden istemiştir. Bu 
sınırlar, yukarıda örneği verildiği 
üzere yemek adabından konuş-
ma üslubuna, yolda yürümekten 
tavır ve davranışlara kadar her 
alanda belirlenmiştir. Bu sınır-
ların bir kısmı, Kur’an’da apaçık 
bir şekilde açıklanmış, bir kısmı 
da örnek alınması Mü’minler 
için yüce Allah’ı razı etmenin ve 
ahirette sonsuz nimetlerin ve 
mükâfatların elde edilmesinin 
esaslı yolu olan Rasulullah (as)’ın 
uygulamasıdır.

Yüce Allah (cc), kadın ve 
erkekleri, sokak yürüyüşlerine ve 
konuşmalarına dikkat etmeleri 
konusunda uyarmış, bu konular-
da daha dikkatli olmalarını 
istemiştir. Yüce Allah (cc) tüm bu 
sınırları da kadın ve erkeklerin 
zinaya yaklaşmamaları için bir 
set olarak oluşturmuştur.

“Zinaya yaklaşmayın, gerçekten 
o, çok çirkin ve kötü bir yoldur!” 
(İsra, 32)

Kadın ve erkeklerin, karşı 
cinsin dikkatini çekecek davra-
nışlardan kaçınmaları için yüce 
Allah’ın belirlediği sınırlardan bir 
kısmı şunlardır.

Tüm kadın ve erkeklere:

“Rahman’ın kulları o kimse-
lerdir ki, yeryüzünde mülayim 
yürürler…” (Furkan, 63)

Erkeklere:

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

“İnsanları hor görüp tepeden 
bakma ve yeryüzünde şımararak 
yürüme, zira Allah, her kendini 
beğenip övüneni sevmez; yürüyü-
şünde ölçülü ol, sesinde yumuşak 
ol; şüphesiz seslerin en çirkini 
eşeklerin sesidir.” (Lokman, 18-19)

“Mü’min erkeklere söyle, bakış-
larını indirsinler, edep yerlerini 
muhafaza etsinler; bu, onlar için 
daha temizdir, şüphesiz Allah, 
yaptıkları şeylerden haberdardır.” 
(Nur, 30)

Kadınlara:

“Mü’min kadınlara söyle, bakış-
larını indirsinler, edep yerlerini 
muhafaza etsinler, süslerini açığa 
çıkarmasınlar; ondan görünen 
kısımlar hariç, başörtülerini 
yakalarının üzerine koysunlar. 
Süslerini, kocaları yahut babaları 
yahut kocalarının babaları 
yahut oğulları yahut kocalarının 
oğulları yahut kardeşleri yahut 
kardeşlerinin oğulları yahut kız 
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kardeşlerinin yahut kadınların 
yahut ellerinin sahip oldukları 
yahut erkeklerden, türemek 
isteği olmayan hizmetçileri yahut 
kadınların avret yerlerini bilme-
yen çocuklar hariç göstermesin-
ler. Ziynetlerinden gizledikleri 
şeylerin bilinmesi için ayaklarını 
yere vurmasınlar. Ey Mü’minler, 
topluca Allah’a tevbe edin umulur 
ki kurtuluşa erersiniz.” (Nur, 31)

“Ey Nebi kadınları, siz, kadın-
lardan biri gibi değilsiniz; eğer 
sakınıyorsanız, sözlerinizle edalı 
olmayın ki, kalbinde hastalık 
bulunan kimse tamah etmesin; 
güzel söz söyleyin. Evlerinizde 
oturun, ilk cahiliyenin açılması 
gibi açılmayın; namazı kılın, 
zekâtı verin, Allah’a ve Rasulü’ne 
itaat edin. Ey Ehli Beyt, Allah 
sizden, pisliği gidermek ve sizi 
tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab, 
32-33)

“Ey Nebi, eşlerine, kızlarına ve 
Mü’minlerin kadınlarına söyle, 
örtülerini üstlerine örtsünler; bu, 
onların tanınmalarına, böylece 
eziyet edilmemelerine daha 
uygundur. Allah çok bağışlayan, 
çok merhamet edendir.” (Ahzab, 
59)

Yüce Allah (cc), karşı cinsin 
dikkatini çekecek yürüme 
şekillerini yasaklamış, başkala-
rının dikkatini çekmemeleri için 
mülayim yürünmesini istemiştir. 

Kadın ve erkeklerin, adeta bir 
askeri bölük yürüyormuş gibi 
takır tukur yürümeleri, kibir ve 
kendini beğenme ifadesi olduğu 
gibi yüce Allah’ın uyarılarını 
önemsememe, sapıklık ve yüce 
Allah’a isyandır. Yüce Allah’ın 
ayetlerini görmezden gelenlere 
ise yüce Allah (cc) bir 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)

Mahrem Kadın ve erkekler, 
karşı cinse karşı kalplerinde bir 
bozukluk oluşturmamaları için 
ilişkiler resmi olunca zinaya 
götüren yollar da daha başta 
kapanmış olur. Buradan hareket-
le mahrem kadın ve erkeklerin 
musafaha yapmaları da mümkün 
değildir. bu konuda Rasulullah 
(as)’ın en güzel örnekliği Mü’min-
lere gerekli olanı göstermektedir.

Rasulullah (as) ile biat etmek 
isteyen Ümeyme bint-i Rukeyke 
anlatıyor: Bir kadın topluluğu 
ile birlikte biatlaşmak üzere 
Rasulullah’a, “Elinizi uzatınız 
da size biat edelim” dedik. 
Rasulullah:
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“Ben kadınlarla musafaha 
yapmam, yüz kadına söyledi-
ğim söz bir kadına söylediğim; 
bir kadına söylediğim yüz 
kadına söylediğim söz gibidir.”

“Allah Rasulü, bizim hiçbi-
rimizle musafaha yapmadı, 
gidin artık, sizinle anlaşmış 
olduk, yüz kadına diyeceğim 
söz bir kadına diyeceğimden 
ibarettir” buyurdu.

Hz. Aişe (r.anha): “Vallahi 
Allah Rasulü’nün eli, asla 
bir kadının eline değmedi; 
o, kadınlarla sözle biatleşti” 
demiştir.

Ümmi Atiyye anlatıyor: 
Rasulullah Medine`ye gelince 
Ensar kadınlarını bir evde topla-
dı; sonra Ömer’i bize gönderdi. 
Ömer gelip selâm verdi. O, evin 
dışından elini uzattı, biz de 
içinden uzattık, o da, “Allah`ım 
şahit ol!” dedi.

Yukarıdan beri Kur’an ve 
Sünnetten delillerle anlatılanlar, 
mahrem kadın ve erkekler 
arasındaki ilişkilerin sınırını 
ortaya koymaktadır. Buna uymak, 
iman eden kimseler için yüce 
Allah’a iman etmenin gereği 
olarak zorunlu ve gereklidir. Aksi 
halde kişi, Allah ve Rasulü’ne 
karşı gelmiş ve sapıklığa düşmüş 
olur.

“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)

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

Bütün bu açıklamalardan 
da anlaşılacağı üzere, aslolan 
bu düzenlenen kurallara aynen 
uymaktır. İman edenlerin de 
zaten yapmaları gereken bundan 
başka bir şey değildir. dillerini 
eğip bükerek, çeşitli yalanlar 
uydurarak Kur’an’da açık olarak 
belirtilmemiş, bu nedenle biz 
kadınlarla oturup yemek yeriz 
gibi söylemler, tamamen Kur’an’a 
aykırı söylemlerdir ve bunu ileri 
sürenler, kendi hevalarını ilah 
edinmiş kimselerdir.

Kadın ve erkeklerin beraber 
oturabileceklerini ve yemek 
yiyebileceklerini iddia edenler, 
içinde yaşadıkları cahili toplu-
mun karşısında aşağılık duygu-
suna kapılmalarından dolayıdır. 
Bu aşağılık duygusundan kendi-
lerince kurtulmak için ayetleri 
çarpıtmaktadırlar.
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yorum
Müslüman (Görünümlü) Kadınlar

Müslüman olmak ya da Müslü-
man görünmek birbirinden farklı 
iki tanımlama, iki ayrı sıfattır. 
Müslüman olmak, kişinin, tüm 
düşünce söz ve davranışlarını, 

-kendi hevasına en küçük bir pay 
ayırmadan- yalnızca Rabb’ini 
razı etme duygu ve düşüncesiyle 
düzenlemesidir.

Müslüman olmak, yüce Allah’a, 
O’nun indirdiği Tevhidi esaslara 
ve rasullerine, Kur’an’a, gerçek 
anlamda iman eden bir kimse-
nin, hayatının tüm alanlarında, 
sosyal, siyasal, ticari, hukuki 
hususlarında, adabı muaşeret 
kurallarında, kendi nefsine karşı 
sorumluluğunda, diğer ne islerle 
olan ilişkilerinde, Rabb’ine karşı 
kulluk görev ve sorumlulukla-
rında, iman ettiği Kur’ani esaslar 
doğrultusunda hareket etmesidir. 
İşte Mü’min ve Müslüman sıfatına 
sahip olan kimselerin Kur’an’daki 
özellikleri:

“Gerçekten Mü’minler o 
kimselerdir ki, Allah hatırlatıldığı 
zaman kalpleri ürperir ve O’nun 
ayetleri onlara okunduğunda 
onların imanlarını artırır ve onlar, 
Rab’lerine tevekkül ederler. Onlar, 
namazlarını kılarlar ve kendilerine 
verdiğimiz rızıktan infak ederler. 
İşte gerçek Mü’minler onlardır; 

onlar için Rab’leri yanında derece-
ler, mağ iret ve değerli rızık vardır.” 
(Enfal, 2-4)

Yüce Allah (cc) Kendisine 
gerçekten iman edenlere Mü’min 
sıfatını vermiş, indirdiği Kur’ani 
hükümlere ve bu hükümleri 
en güzel örnek olarak verdiği 
Rasulü’nün örnekliğine göre 
hayatlarını düzenleyenlere  
Müslümanlar sıfatını vermiştir.

Müslüman, hayatını iman edip 
teslim olduğu Kur’ani esaslara 
göre düzenler ve hiçbir nedenle 
bu esasları ikinci plana atmaz, 
her konu ve durumda Kur’an’ın 
yol göstericiliğine tabi olur, onun 
buyruklarına göre düşünür, 
konuşur ve hareket eder, hiçbir 
şekilde ve hiçbir konuda Kur’an 
dışı hareket etmez.

“De ki: ‘İman eden kimseleri 
sağlamlaştırmak ve Müslümanları 
hidayet etmek ve müjdelemek için 
Hak ile Rabb’inden Ruhu’l Kudüs 
onu indirdi.” (Nahl, 102)

Müslüman, Rabb’inden indiri-
len Kur’an’ın kendisini Rabb’inin 
rızasına, rahmet ve mağ iretine 
ulaştıracağını bilir, bu nedenle ona 
tam bir teslimiyetle teslim olur, 
Kur’an dışı hareket eden kimse ya 
kendi duygularına göre hareket 
edecek ki bu durumda hevasını 
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ilah edinmiş olacak ya başka-
larının arzularına göre hareket 
edecektir ki bu durumda da onları 
ilah edinmiş olacak ya da beşeri 
siyasi sistemlerin kurallarına göre 
hareket edecektir ki bu durumda 
tağutu tanımış olacağından yüce 
Allah’a iman etmiş olmayacaktır.

Yüce Allah (cc), ayetleri bırakıp 
hevalarına tabi olanları köpeklere 
benzetmektedir.

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

Hangi gaye ile olursa olsun, 
yüce Allah’ın hükümlerini bırakıp 
başkalarının sözüne göre hareket 
edenler, hiç kuşkusuzdur ki onları 
ilah edinmişlerdir.

“Allah’tan başka, yakınlık 
sağlamak için edindikleri ilahlar, 
onlara yardım etselerdi ya! Bilakis, 
onlardan kayboldular; bu, onların 
yalanları ve uydurmuş oldukları 
şeylerdir.” (Ahkâf, 28)

Yüce Allah’a iman etmenin ilk 
şartı, tağutu reddetmektir; tağutu 
reddetmeyenler, yüce Allah’a 

iman etmemiş olduklarından 
sapık kimselerdir.

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

İnsan için iki seçenek vardır, 
üçüncü bir seçenek yoktur

İnsan için iki yol vardır, üçüncü 
bir yol yoktur; insan ya yüce 
Allah’a gereğince iman edecek 
onun indirdiği hükümler doğrul-
tusunda hayatını düzenleyecek ya 
da şeytana tabi olacaktır. Kendi 
hevasını ya da kendisi gibi beşer 
olan eksikliklerle donanmış 
bulunan kişilerin duygularını 
yahut tağuti sistemlerin yasala-
rını ölçü edinenler, şeytana tabi 
olmuşlardır.

Yüce Allah’a tabi olmakla 
şeytana tabi olmak arasında başka 
bir durum sözkonusu değildir; 
biraz Allah’ın emirlerinden biraz 
da şeytanın ve onun taraftarı olan 
başka insanların arzularına ya 
da kendi hevalarına göre hareket 
edenler, %99 değil %100 kâ ir, 
müşrik, münafık ya da fasıktırlar.

Yüce Allah’ın indirdikleri ile 
şeytan ve dostlarının koydukları 
kurallar arasında üçüncü bir 
durum sözkonusu olmadığı gibi 
ahiret hayatında da cennetle 
cehennem arasında üçüncü bir 
serbest alan yoktur; kişiler ya 
cennette ya da cehennemdedir-
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ler. Bu nedenle insanlar, dünya 
hayatlarında ona göre kendilerine 
uygun alanı seçeceklerdir.

Kur’ani esaslara göre düşünce, 
söz ve davranışlarını düzenleyen 
Müslümanlar, yüce Allah’ın 
müjdelediği gibi cennetlerde 
ağırlanacaklardır.

“Gerçekten iman edip salih 
amel işleyen kimseler, şüphesiz Biz, 
daha güzel amel işleyen kimsenin 
mükâfatını zayi etmeyiz. İşte 
onlara, altlarından nehirler akan 
Adn cennetleri vardır; orada, altın-
dan bilezikler takınırlar, ince ve 
kalın atlastan yeşil elbiseler giyer-
ler, orada koltuklara yaslanırlar, 
ne güzel bir mükâfat ve ne güzel 
bir dinlenme yeri.” (Kehf, 30-31)

Üç günlük dünya hayatla-
rında kendilerini tatmin etmek 
adına kendi arzularına ya da 
başkalarının isteklerine yahut 
tağuti sistemlerin kurallarına 
göre hareket eden kâ ir, müşrik, 
münafık ve fasıklar, yüce Allah’ın 
bildirildiği üzere cehenneme 
sürüleceklerdir.

“De ki: ‘Bu Hak Rabb’inizdendir; 
artık dileyen kimse iman etsin, 
dileyen kimse inkâr etsin.’ Şüphesiz 
Biz, zalimlere bir ateş hazırladık 
ki, çadırı onları kuşatmıştır, eğer 
yardım isteseler, erimiş maden gibi 
yüzleri haşlayan bir su ile yardım 
edilir; o ne kötü bir içecek ve ne 
kötü bir destektir!” (Kehf, 29)

Dünya hayatlarında süslerine, 
zevklerine önem veren, hayat-
larını oyun, eğlence, müzik, dizi 

ve ilmlere ipotek ettirerek yüce 
Allah’ın indirdiği hükümleri 
görmezden gelenler, seçimlerini 
cehennemden yana yapmışlardır 
demektir.

Müslüman Kadınlar ve 
Müslüman (Görünümlü) Kadın-
lar

Yüce Allah (cc) Kur’an’da, 
birer ahlak ve erdem abidesi olan, 
Rab’lerine teslimiyetin en güzel 
örneklerini gösteren Müslüman 
kadınları örnek verdiği gibi, 
ihanet ve ikiyüzlülüğün bozuk 
birer örneğini sergileyen kadın-
lardan da söz etmiştir.

Rab’lerine teslim olmuş, bu 
uğurda evlatlarını bile Rab’lerine 
adayan, birer ahlak ve edep abide-
si olan kadınları öven yüce Allah 
(cc), ellerindeki nimetin kıymetini 
bilmeyen bozuk karakterli, ihanet 
ve inkâr içerisinde olan kadınları 
da yermiştir.

Müslüman Kadınlar
Rab’lerinin övgüsüne mazhar 

olan, Rab’lerine teslimiyetin en 
güzel örneklerini ortaya koyan 
kadınlardan bir kısmını yüce 
Allah (cc) Kur’an’da zikretmiş, 
onları övmüştür.

“Allah, iman eden kimselere 
Fir’avn’ın karısını misal verdi; 
hani demişti ki: ‘Rabb’im, katında 
cennette benim için bir ev yap, 
beni Fir’avn’dan ve onun işinden 
kurtar ve beni şu zalimler toplu-
mundan kurtar!

Ve İmran’ın kızı Meryem; o, 
iffetini korumuştu, bunun üzerine 
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ona ruhumuzdan ü lemiştik ve 
Rabb’inin sözlerini ve kitaplarını 
tasdik etmişti ve itaat edenlerden 
olmuştu.” (Tahrim, 11-12)

“Bir zaman İmran’ın hanımı 
demişti ki: ‘Rabb’im, doğrusu ben, 
karnımda olanı azat edilmiş olarak 
adadım, böylece benden kabul 
buyur; şüphesiz sen işitensin, bilen-
sin.’ Ne zaman ki onu doğurunca 
dedi ki: ‘Rabb’im, doğrusu ben 
onu kız doğurdum, Allah onun ne 
doğurduğunu biliyordu; erkek kız 
gibi değildir; ona Meryem adını 
verdim ve gerçekten ben onu ve 
zürriyetini, kovulmuş şeytandan 
senin korumana bırakıyorum.” 
(Al-i İmran, 35-36)

Kendisini ilah ve rab gören 
en zorba diktatörün eşi olması-
na, saltanatın en muhteşemini 
yaşamasına, her istediği anında 
kendisine takdim edilmesine 
rağmen bunları elinin tersi 
ile iterek Rabb’ine iman eden 
Fir’avn’ın eşi (r.aleyh), bu iman 
ve teslimiyeti sonucunda Rabb’i 
tarafından zikredilmiş, övülmüş-
tür.

Aynı şekilde doğurduğu 
çocuğunu Rabb’ine adayan 
İmran’ın hanımı (r.aleyh) da bu 
iman teslimiyet ve fedakârlığı 
nedeniyle Rabb’inin övgüsüne 
mazhar olmuştu. İmran’ın eşi 
gibi soylu ve imanlı bir annenin 
kızı olan Hz. Meryem (r.aleyh) de, 
bir iffet ve edep abidesi olarak 
Rabb’i tarafından daha dünyada 
iken mükâfatların en güzeline, bir 

rasul annesi olma şere ine kavuş-
muş, Rabb’i tarafından övgülerin 
en güzeline mazhar olmuştu. O, 
başına gelen ve olumsuz gördüğü 
her konuda Rabb’ine sığınmış, 
O’ndan yardım istemiş ve O’na 
sığınmıştır.

Bir zaman melekler demişti 
ki: ‘Ey Meryem, doğrusu Allah seni, 
kendisinden bir kelime ile müjde-
liyor; onun ismi, Meryem oğlu 
İsa Mesih’tir; dünya ve ahirette 
şere li ve yakın kılınanlardandır; 
beşikte ve yetişkin halde insanlara 
konuşacak ve salihlerdendir.” 
(Al-i İmran, 45-46)

Rab’lerine teslimiyetin en 
güzel örneklerini ortaya koyan 
Fir’avn’ın hanımı, İmran’ın hanımı 
ve Hz. Meryem (r.aleyh) gibi olan 
ancak Kur’an’da zikredilmeyen 
Müslüman kadınlar da İslâm 
tarihinde var olmuşlardır. Hz. 
Hatice (r.aleyh), Hz. Aişe (r.aleyh) 
ve Hz. Fatıma (r.aleyh) örnek 
verilebilir.

Kervan çıkaracak kadar bir 
mal varlığına sahip olan, bütün bu 
mallarını eşinin davası uğrunda 
veren Hz. Hatice (r.aleyh), Mekke 
müşrik toplumu içerisinde eşi 
Rasulullah (as)’a hayatının sonuna 
kadar destek olmuş Müslüman bir 
hanımdı.

Kur’an’da örnekleri verilip 
övülen ve İslâm tarihinde oldukça 
fazilet sahibi olan Müslüman  
hanımlar ile bunların benzerleri 
olan Müslüman hanımlar, Rab’le-
rinin rızasını kazanmış kimseler 
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olarak yüce Allah’ın vadettiği 
cennetlere ve mükâfatlara ulaşa-
caklardır. Bu hanımların tırnakları 
bile olamayacak ancak kendilerini 
İslâm’a nispet edip Müslüman 
olduklarını iddia eden kadınlar da 
kendilerinin cennete gidecekleri-
ni düşünüyorlar. Kim bunlar.

Müslüman (Görünümlü) 
Kadınlar

Kur’an’da bildirilen hükümler 
doğrultusunda düşünce söz ve 
davranışlarını ayetlere göre 
düzenlemedikleri halde kısmi 
olarak örtündükleri için kendi-
lerinin Müslüman olduğunu 
zanneden kimi kadınlar, Kur’ani 
anlamda Müslüman değil, 
Kur’an’da vası ları verilen kâ ir, 
müşrik, münafık ve fasıklardır.

Müslüman (görünümlü) 
kadınlar, Kur’ani hükümleri 
bütünüyle kabul etmez ve hayat-
larında yaşamazlar. Onlar, kimi 
ayetleri alırlar, kimilerini bilerek 
ya da bilmeyerek terk ederler; 
hayatlarının büyük bölümü ya 
da tamamı hevalarını razı etme 
peşinde koşmakla geçirirler. 
Bunlar, öncelikle Rab’lerini razı 
etme diye bir gayretleri yoktur, 
ancak hevalarını razı etmek için 
çalışırlar, onun için yaşarlar. İşte 
bunlardan birkaç örnek.

Müslüman (görünümlü) 
kadınlardan bazıları, Rab’lerini 
razı etmek için değil kendi 
hevalarını razı etmek için giyinir-
ler. Bunlar, tesettürü kullanarak 
adeta manken edasıyla çeşit çeşit, 

renga renk elbiseler, pardösüler 
giyinirler, bu nedenle israf batak-
lığında yüzerler, piyasa bunların 
örnekleri ile doludur.

Müslüman (görünümlü) 
kadınlar, sert topuklu ayakkabılar 
giyerler, yürürlerken ayakkabıla-
rının çıkardığı takır tukur sesleri 
ile dikkatleri üzerlerine çekmeye 
çalışırlar. Oysa yüce Allah (cc), bu 
tür dikkat çekme yürümelerini 
yasaklamıştır. Onlar, Kur’ani bu 
hükmü görmezden gelirler.

“… Ziynetlerinden gizledikleri 
şeylerin bilinmesi için ayaklarını 
yere vurmasınlar. Ey Mü’minler, 
topluca Allah’a tevbe edin umulur 
ki kurtuluşa erersiniz.” (Nur, 31)

Böyle olan Müslüman 
(görünümlü) kadınlar, hevalarını 
razı etmek adına Rab’lerinin 
hükümlerine sırt dönmüş, şeytana 
tabi olmuşlar, ancak doğru yolda 
olduklarını zannederler.

“Ve kim Rahman’ın zikrini 
görmezden gelirse ona bir şeytanı 
göndeririz; artık o, onun yakını 
olur ve gerçekten onlar (şeytanlar), 
onları yoldan çevirirler, ancak 
onlar hidayette olduklarını zanne-
derler.” (Zuhruf, 36-37)

Müslüman (görünümlü) kadın-
lardan bazıları, çarşaf ve geniş 
pardösü giyerler, ancak bunlardan 
birçoğu, Kur’an’ı bilmez ya tasav-
vufun ya da tağuti sistemin izin 
ve icazeti ile açılan şirk ve küfür 
yuvaları vakıf ve derneklerin şirk 
ve küfür bataklığına saplanmışlar 
ya da tağuti sistemin işlerliğini 
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sağlayan partilerin küfrü içerisin-
de çırpınmaktadırlar. On Kasım’da 
bu kadınların birçoğu, çarşa lı 
örtüleri içerisinde ilah edindikleri 
atalarının putunu kutsayıp ona 
tapınmak için Anıtkabir’e gittiler, 
görüntü ve resimleri yayınlandı.

Tağuti demokratik dinin 
“kutsal” günlerinden olan seçim-
lerde Müslüman (Görünümlü) 
kadınlar, sandık başına gider, 
besmele ile oy kullanarak demok-
ratik dine biat tazeler.

Müslüman (görünümlü) 
kadınlardan bazıları, kocaman bir 
başörtüsü ve pardösü giyinirler, 
ancak gider erkek doktorlara 
muayene olur ya da izyoterapiye 
gider, soyunurlar, erkek terapist-
lere sırt ve bacaklarını ovuşturur-
dular.

Müslüman (görünümlü) 
kadınlardan bazılarının nice 
pisliklerine şahit olunmuştur. 
Bunların yaptıkları pislikleri, 
insanın bırakın vicdanı midesi 
bile kaldırmıyor. Kocasından 
daha ayrılmadan parkta buldu-
ğu adamla cinsel ilişkiye girip 
ondan bir çocuk doğuranından, 
kocası cihad yapmak düşün-
cesiyle Suriye’ye gitmesinden 
yararlanarak kendisine bir dost 
bulanına, televizyonlara çıkıp 
kendisini pazarlayanından sırf 
nafaka almak için yuvasını yıkıp 
eşinden boşanana kadar bir sürü 
Müslüman (Görünümlü) kadınlar 
dolaşıyor piyasada.

Müslüman (görünümlü) 

kadınlardan bazıları büyük bir 
başörtüsü bağlar, ancak belden 
aşağısı, tam bir ateistin ve sokak 
kadınının giyimi; daracık bir 
pantolon, kalçasının çapı olduğu 
gibi görünüyor. Bunlardan 
bazıları, başlarında bir örtü kollar 
bacaklar açık dışarıda dolaşı-
yorlar, örtünmeyen kadınlardan 
birçoğu onlardan daha düzgün 
örtülüdürler.

Müslüman (görünümlü) 
kadınlardan bazıları dışarıda 
örtüleri içerisinde gezerlerken 
doktor ve izyoterapiye giderek 
belden yukarısı soyunup doktor 
ve izyoterapistlerin vücutlarını 
ellemelerinden hoşnut oluyorlar. 
Başörtülü, kot pantolonlu ve 
üzerlerinde de herhangi bir başka 
örtü olmadan sokaklarda dolaşan 
binlerce Müslüman (Görünümlü) 
kadınlar vardır.

Dışarılarda örtü içerisinde 
dolaşan, ağızlarından Allah, 
Kitap, Rasul sözlerini bırakmayan 
Müslüman (görünümlü) kadın-
ların çoğu, televizyon dizi ve 
programlarının hemen tümünü 
kaçırmadan izleyebiliyorlar, ancak 
bir kere olsun Allah’ın Kitabı’nı 
açıp Rab’lerinin ne buyurduğunu 
okumuyor, o buyruklar doğrultu-
sunda hareket etmiyorlar.

Müslüman (görünümlü) 
kadınlardan birçoğu, gıybet 
ve dedikodu yapmayı, itne ve 
fesat çıkarmayı meslek haline 
getirmişler, dedikodu yapmadık-
ları zamanları adeta yok denecek 
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kadar azdır. İnsanları çekiştirmek 
bu kadınlarda hastalık haline 
gelmiş, dedikodu yapmadıkları 
zaman adeta krize giriyorlar. Oysa 
yüce Allah (cc) dedikodu ve gıybe-
ti yasaklamış,

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

Ey iman edenler, zandan çok 
sakının, şüphesiz zannın bir kısmı 
günahtır ve casusluk etmeyin, bir 
kısmınız bir kısmınızın gıybetini 
yapmasın; sizden biriniz, ölü 
kardeşinizin etini yemeyi sever mi; 
işte ondan iğrendiniz. Allah’tan 
korkun, şüphesiz Allah, tevbeyi çok 
kabul eden, çok merhamet edendir.” 
(Hucurat, 11-12)

Müslüman (görünümlü) 
kadınlardan birçoğu, kimi zaman 
Kur’an okumalarına rağmen 
hayatlarını, insanlarla ilişkilerini 
o okudukları Kur’ani hükümler 
doğrultusunda düzenlemiyor, 
Kur’ani esasları bilmeyen cahille-
rin sözleri ile hareket edebiliyor, 
dostluk ve arkadaşlıklarını daha 
çok bu cahil kişilerle yapıyorlar.

Müslüman Kadınlarla Müslü-
man (Görünümlü) Kadınlar aynı 
değillerdir

Müslüman kadınlarla Müslü-

man (görünümlü) kadınlar 
arasındaki fark ve benzerlik şöyle 
örneklendirilebilir. Bunlar, kendi 
doğasından ve yaratılışından 
yemyeşil olan meyveli bir ağaçla 
süsleme olarak hazırlanmış, yeşile 
boyanmış, yapma meyvelerle 
bezenmiş, dışı yeşil görünen fakat 
aslı kurumuş, odun haline gelmiş 
bir ağacın benzerliği gibidirler. 
Şekilleri aynı olsa da sonuç itibarı 
ile asıl olan ağaç, yemyeşil hayatı-
nı sürdürürken, süsleme olarak 
hazırlanan odun ağaç bir müddet 
sonra işi bittiğinde ateşe atılıp 
yakılacaktır.

Yüce Allah’ı hakkıyla tanıma-
yan, iman nedir, Tevhid nedir 
bilmeyen, durumlarına göre 
küfür, şirk, nifak ve fısk içeri-
sinde yaşayan, dünya hayatında 
hevalarını tatmin etmekten başka 
bir gayeleri olmayan, günlerini 
gün edinip yaşayan kadınlar, dış 
görüntü itibarı ile Müslüman 
kadınlara benzerlik gösterseler 
de Müslüman değil, içerisinde 
bulundukları duruma göre kâ ir, 
müşrik, münafık ya da fasıktırlar.

Yüce Allah (cc), İlahi adaleti 
gereği herkese dünyada yaptığının 
karşılığını verecek, hiç kimseye 
haksızlık yapmayacaktır. Bu, yüce 
Allah’ın vaadidir ve O, vaadinden 
dönmez.

Dünya hayatlarında hevalarını 
razı etme adına süslenip püslenen, 
tesettürü bile Rab’lerini razı 
etmek için değil ne islerini hoşnut 
etmek için kullanan, zamanlarının 
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çoğunu gayri ahlakî ve gayri 
İslâmi dizi ve ilmlerle, seviyesi 
düşük televizyon programları 
ile geçiren, günlerini gün edinen 
Müslüman (Görünümlü) kadınlar, 
kendilerine verilen bütün güzel-
likleri dünyada tüketmiş oldukla-
rından ahiretteki güzelliklerden 
nasiplenmeyeceklerdir.

“Hepsi için yaptıkları işlerden 
dereceleri vardır; onlara yaptık-
larının karşılığı tam verilir ve 
onlara haksızlık yapılmaz ve o 
gün ateşe sunulacak kâ irlere:‘ 
Kendileri ile dünya hayatınızda 
sefa sürdüğünüz bütün güzel şeyle-
riniz gitti; yeryüzünde haksız yere 
büyüklük taslamanızdan ve fasık 
olmanızdan dolayı bugün, alçaltıcı 
bir azap ile cezalandırılacaksınız.” 
(Ahkâf, 19-20)

Müslüman kadınlarla Müslü-
man (görünümlü) kadınlar, 
dünya ve ahirette hiçbir zaman 
eşit olamazlar. Dünya hayatında 
süsünden başka düşünceleri 
olmayan, yüce Allah’ı değil 
ne islerini razı etmeyi önceleyen 
Müslüman (görünümlü) kadınlar, 
dünyada istediklerine kavuşacak, 
ancak ahirette onlara ateşten 
başka bir şey verilmeyecektir.

“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)

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

Müslüman kadınlar, Rab’lerini 
razı etmek için Mü’min olarak 
çaba gösterip dünya hayatlarında 
her söyleyip yaptıkları, giyim 
kuşamları, insani ve sosyal 
ilişkileri, aile hayatlarında Rab’le-
rinin hükümlerine göre hareket 
etmeleri ile yalnızca Rab’lerini 
razı etmeyi düşündüklerinden 
ahiret hayatlarında Rab’leri 
onlara yaptıklarının karşılığını 
verecektir.

“Ve kim de ahireti ister ve o, 
Mü’min olarak çaba gösterir, onun 
için çalışırsa, işte onların çalışma-
larının karşılığı verilir. Onlara da, 
bunlara da Rabb’inin ihsanından 
genişletiriz; Rabb’inin ihsanı 
yasaklanmış değildir.” (İsra, 18-20)

Müslüman kadınlar, dünya 
hayatlarında Müslüman bir kişilik 
kuşanmış, bu kişiliklerine uygun 
yaşamış ve Rab’lerinin kendile-
rine lütfettiği Müslüman ismiyle 
vefat etmişlerdir. İşte bunlar, 
umduklarına erenlerdir.

Selam olsun bir onur abidesi 
olarak dünya hayatlarında  Müslü-
manca yaşayıp bu sıfatla Rab’leri-
ne kavuşanlara!
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kavramlar
Nifak-Münafık

NFK har lerinden türetilmiş 
olan nifak, ismi faili Müna ikundur; 
nifak iil, yapılan iş, eylem, münafık, 
işi yapan faildir. Nifak iilini işleyen 
kimseler ise münafıklardır.

Nifak, tıpkı bir ağaç kurdu gibidir, 
kurt nasıl ki hiç belli etmeden ağacın 
içini oyup içten çürütüyorsa nifak 
da bir ülkeyi, bir toplumu içten 
çökertir, bir aileyi dağıtır, insanların 
birbirlerine olan güven, saygı ve 
sevgisini yok eder, insanları birbir-
lerine düşman edip aralarına kin ve 
düşmanlık sokar. Bu anlamda nifak, 
insanlık düşmanı çok kötü bir iildir.

Nifak duygusuna sahip kimseler, 
Kur’an’da birçok özellikleri verildiği 
üzere, insanların en aşağı seviye-
sinde bulunan, bozuk ve kötü bir 
karaktere sahip, şahsiyet ve kişilik-
ten, onur ve haysiyetten mahrum 
olanlardır.

Münafıklar, inkârcı kâ irler 
grubu içerisinde en şahsiyetsiz, 
en tehlikeli, en seviyesiz ve sinsi 
olan, her kılığa girebilecek tıynette 
karaktersiz kimselerdir. Bu nedenle 
hiçbir zaman gerçekten iman etmez-
ler, ancak işleri düştüğünde iman 
etmiş görünürler, işleri bittiğinde de 
Müslümanlara en azılı bir düşman 
kesiliverirler.

Kâ irler, inkâr ve Müslümanlara 
karşı düşmanlıklarını açık bir şekil-
de ortaya koyar, ona göre mücadele 
ederler. Müşrikler, şirk koşmalarını 

açıkça yaparlar; fasıkların, pek fazla 
bir hassasiyetleri bulunmadığı için 
Müslümanlarla fazla uğraşmazlar; 
mürtetler, dini terk ettiklerini açıkça 
belirtirler.

Münafıklar, Müslümanlara 
karşı kin ve düşmanlıklarını açıkça 
ortaya koymazlar, Müslümanlara 
da kâ irlere de şirin gözükmeye 
çalışırlar, ikiyüzlülük yaparlar. 
Münafıklar, kendilerini açıkça ortaya 
koymadıkları için, Müslümanlardan 
görünürler, ancak Müslümanları 
hiçbir şekilde sevmezler. Bu nedenle 
Müslümanlar için en tehlikeli olanlar 
münafıklardır.

Münafıklar kimlerdir
Her dönemde olduğu gibi 

günümüzde de birçok örneği 
görüldüğü üzere münafıklar, ikiyüz-
lüdürler. Onlar, hiçbir zaman kişilikli, 
onurlu bir tavır takınmaz, haysiyetli 
bir şahsiyet kuşanmaz, çıkarları neyi 
gerektiriyorsa ona göre tavır belirler, 
bukalemun gibi bulundukları yere 
ve duruma göre hareket eder, renk 
değiştirirler.

Münafıklar, şeytanın temsilcisi 
durumundadırlar; insanlara sağdan 
yanaşır, onların söz ve hareketlerini 
taklit eder, değerlerini kullanır, onlar 
gibi bir tavır ortaya koyar. Bu yaptık-
ları ile de karşılarındaki kişilerin 
güvenlerini kazanmaya, onlardan 
görünmeye çalışırlar.

Günümüzde Tevhidi esaslara 
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iman eden Müslümanlara karşı 
onurlu bir duruş ortaya koyamayan, 
onların Tevhidi esaslara yönelişle-
rini engelleyemeyen, sözel olarak 
onları ikna edip yollarından çevire-
meyen nifak ruhlu kimseler, Tevhidi 
bazı kavramları kullanarak Müslü-
manları tasdik etmiş bir görüntü 
içerisine girmektedirler. Sırasıyla 
bunlar:

Anne babalar
Müslümanlardan görünme, 

onların kavramlarını kullanma 
yöntemine, genelde çocukları Müslü-
man olmuş, kendileri ise, iman etme 
onuruna ulaşamamış kimi anne 
babalar, bazı çıkarlar elde etmek 
ya da iziksel olarak beğendikleri 
Müslümanlarla evlenmek isteyen 
kimseler ve tağuti sistemden beslen-
dikleri için sistemi açıkça reddetme 
cesaretini göstermeyen Samiri soylu 
bel’amlar başvurmuşlardır.

Çocuklarını, Tevhidi yönelişten 
döndürme konusunda sözel olarak 
ikna edemeyen kimi anne babalar, 
tepki ve iili saldırıları da fayda 
vermeyince çocuklarını kazanmak 
ve onları, iman ettikleri Tevhidi 
esaslardan döndürmek için taktik 
değiştirirler. Bu yola da en çok 
anneler başvururlar ve çocuklarını 
yeniden eski küfürlerine döndür-
mek için onlardan görünürler.

Anne babalar, Tevhidi esaslara 
iman etmedikleri halde, çocukların-
dan görünme yoluna gitmeyi çözüm 
olarak görürler. Bu taktikle birçok 
anne baba başarılı olmuş, bunun 
sonucunda ya çocuklarını eski halle-
rine tam döndürmüşler ya da en 
azından Tevhidi esasların hararetli 

bir savunucusu olmaktan, İslâmi 
bir görüntü içerisine girmelerinden 
onları alıkoymuşlardır.

Münafıkların en tehlikelileri 
çocuklarını Tevhidi esaslardan 
döndürmek için, gerçekten Müslü-
man olmadıkları halde öyle bir 
görüntü veren bu tür anne babalar-
dır denilebilir. Çünkü çocuklarının 
iyiliğini istiyormuş gibi görünürler, 
ancak kendileri ile beraber çocuk-
larını da Allah yolundan alıkoyarak 
ebedi acıklı azaba sürüklemektedir-
ler.

En zavallı kimseler, ellerinde 
Kur’an olduğu halde Rab’lerinin 
buyruklarına göre değil de cahil 
anne babalarının söylemlerine göre 
hareket edenlerdir. Bunlar, Tevhidi 
esaslardan saparak şeytana tabi 
olmuş bir halde dünyayı da ahireti 
de kaybetmiş kimselerdir.

Eşler
Kimi kadın ya da erkek, beğenip 

hoşlandıkları Mü’min bir erkek ya 
da kadınla evlenmek ister, bunun 
için o beğendiği kişiye yaklaşmaya, 
onun değerlerini savunmaya başlar, 
böylece o kişiye yaklaşır. Kendileri 
gerçekten iman etmedikleri halde 
iman etmiş görünerek, evlenmek 
için Müslümanlara yaklaşanlar, 
evlendikten bir müddet sonra 
asıl niyetlerini yavaş yavaş ortaya 
koymaya, eşlerini Allah yolundan, 
çeşitli oyunlarla saptırmaya çalışır-
lar.

Kur’an’da eşlerden bazılarının, 
iman edenlere düşman olduklarını 
bildirir. Bu düşmanlık elbette silah 
çekerek yapılan bir düşmanlık değil, 
o Müslümanların Allah yolundan 
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alıkonulmasına yönelik tavır, davra-
nış ve sözlerdir.

“Ey iman eden kimseler, doğrusu 
eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir 
kısmı size düşmandır, artık onlara 
dikkat edin ve iyileştirin, tahkik edin 
ve (dönerlerse) bağışlayın, elbette 
Allah, çok bağışlayan, çok merhamet 
edendir.” (Teğabun, 14)

İkiyüzlü bir tavır takınarak 
Müslümanlara yaklaşıp onlarla 
evlenenler, sergiledikleri bütün 
oyunlarına rağmen o Müslümanla-
rın, iman ve davalarından vazgeçme-
diklerini ve vazgeçemeyeceklerini 
anladıklarında bu sefer o Müslüman-
ları kötülemeye başlayarak onlardan 
ayrılmaya çalışırlar.

Bu tür eşlerin münafıklıkları, 
Müslümanlar için en az münafık 
anne babaların münafıklıkları kadar 
tehlikelidir. Bu münafık eşler, dahili 
düşmanlardır, bu nedenle yüce Allah 
(cc), böyle eşlere karşı Müslüman-
ları uyarmaktadır, Müslümanlar, bu 
tür eşlerine karşı daima çok dikkatli 
olmalıdırlar.

Samiri soylu bel’amlar
Münafıkların üçüncü tehlikeli 

grubunu, hiç kuşkusuzdur ki, tağuti 
sisteme karşı onurlu Tevhidi bir 
duruş sergilemeyen Samiri soylu 
bel’amlar ve sistemin kendisini 
korumak üzere kurduğu diyanet 
şebekesinin maaşlı ajanları namaz 
memurları, vaiz ve müftülerdir.

Bel’amlardan bazıları, çevrele-
rine topladıkları kişilerin, Tevhidi 
esaslara yönelmelerine tam engel 
olamadıkları için, kendileri gerçekte 
tağutu reddetmedikleri, tağutun izni 

ile açtıkları vakıf ve dernek gibi şirk 
ve küfür yuvalarında, işgal edilmiş 
camilerde yuvalandıkları halde 
sözel olarak tağutu reddettiklerini 
ifade ederek kişileri çevrelerinde 
toplamışlardır.

Tağuti sistem, Samiri soylu 
bel’amlara fırsatlar vererek onları, 
TV. Kanallarına çıkartmakta, demok-
ratik haklar adı altında onlara panel 
ve konferans verme hakkı tanımakta, 
böylece bu bel’amların, halka daha 
rahat ulaşmalarını sağlamaktadır.

Münafıkların dördüncü grubu-
nu, kimi şahsi çıkarlarını elde etmek 
için İslâmi bir görüntü içerisine 
giren, Müslümanların değerlerini 
savunur gözüken, hatta onlardan 
daha hızlı bir Tevhid savunucusu 
kesilen kişilerdir. Bunlar, amaçlarına 
ulaştıktan sonra daha önce yanla-
rından ayrılmadıkları, zaman zaman 
kendilerini ispatlamak için övgüler 
yağdırdıkları Müslümanlara, çok 
seviyesiz bir şekilde hakaretler ve 
iftiralar atarak onlardan ayrılırlar.

Tağuti sistemin yönetici ve 
siyasetçileri

Münafıkların beşinci grubunu, 
tağuti sistemin yöneticileri ve 
siyasetçiler oluştururlar. Bunlar, 
kendileri putperest müşrik olduk-
ları, putlara tazim ve ibadette 
bulundukları halde, inançlı halkı 
kandırmak için kimi zaman namaz 
kılar, Kur’an okur, Allah kelamını 
ağızlarından düşürmezler. Onlar, bu 
tavır ve sözleri ile kendilerinin de 
inandıklarını kanıtlamaya çalışırlar.

Tağuti sistem, Diyanet şebekesi 
ve benzeri kurumları inanse ederek, 
izin verdiği vakıf ve derneklere 
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yardımlar yaparak, dine yardım 
etmiş bir görüntü verip insanları 
kandırırken kendi meclislerinde 
yüce Allah’ın ayetlerini inkâr edip 
yasalar çıkarır. Bu nedenle beşeri 
sistemlerin İslâmcı yöneticileri, tam 
anlamı ile münafık kimselerdir.

Tağuti sistemin münafık yönetici 
ve siyasetçileri, ikili ilişkilerinde 
dinden imandan söz eder, namaz 
kılarak inanan insanlardan olduk-
larını göstermeye çalışırlar. Ancak 
seçim meydanlarında halkı demok-
ratik küfür sistemine inanmaya onu 
tasdik etmeye davet ederler. Bu 
durum, tüm siyasetçiler için aynıdır.

Siyasiler bir oy uğruna inananla-
rın yanında Müslüman, kendi siyasi 
ortamlarında demokratik dine iman 
eden müşrik, Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmeyen kâ ir, putları kutsayan 
putperest, Hakkı terk etmiş fasıklar 
ve ikiyüzlü davranan münafıklardır. 
Kur’an, tüm bu münafıkların, tavır 
ve hareketlerine uygun durumunu 
şöyle açıklıyor.

“İman edenlerle karşılaştıkları 
zaman; ‘İman ettik’ derler, fakat 
şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında; 

‘Şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz 
sadece alay edicileriz’ derler. Allah, 
onlarla alay eder ve onlara süre verir, 
tuğyanları içerisinde dolaşır durur-
lar.” (Bakara, 14-15)

Münafıklar, Müslümanlara 
rastladıkları zaman Allah, Kitap, 
Tevhid, şeriat, din, iman kelimelerini 
ağızlarında düşürmezler, sürekli 
Müslümanlarla beraber olmaya 
çalışırlar. Onlar, bununla kendileri-
nin de iman ettiklerini belirtmeye, 
öyle görünmeye gayret ederler.

“İman eden kimselerle karşılaştık-
ları zaman; ‘İman ettik’ derler, birbir-
leri ile toplandıkları zaman derler 
ki: ‘Size Allah’ın açtığı şeyleri onlara 
söylüyor musunuz? Rabb’iniz indinde 
onu delil olarak kullanacaklar, aklet-
miyor musunuz?” (Bakara, 76)

Müslümanların yanında 
inandıklarını vurgulamaya çalışan 
dördüncü grup çıkarcı münafıklar 
dışında kalan münafıklar grubunun 
tümünün amacı, insanların, yüce 
Allah’a yönelmelerine engel olmak, 
kendi iman ettikleri demokratik dine 
uymalarını sağlamaktır. Dördüncü 
grup münafıklar ise, yalnızca kimi 
çıkarları için çalışırlar.

Münafıkların vası ları
Münafıklar, İman etmeyen 

kimselerdir
Bozuk bir karaktere, şahsiyetsiz 

bir kişiliğe sahip olan münafıklar, 
insana onur ve şahsiyet kazandıran 
iman gibi bir yüceliğe hiçbir zaman 
ulaşamaz, imanla küfür arasında 
gidip gelirler, Tevhidi ilkelere Kur’a-
ni esaslara kesinlikle iman etmezler.

“Doğrusu onlar, iman ettiler, sonra 
inkâr ettiler; sonra iman ettiler, sonra 
inkâr ettiler, inkârları arttı. Allah, 
onları bağışlamayacak ve onları yola 
iletmeyecektir. Münafıkları müjdele, 
şüphesiz onlar için acıklı bir azap 
vardır.” (Nisa, 137-138)

“Özür dilemeyin; andolsun siz, 
iman ettikten sonra inkâr ettiniz, 
eğer sizden bir kısmını affetsek 
bile günahkârlar olduklarından, 
onlardan bir kısmına azap edeceğiz.” 
(Tevbe, 66)

Münafıklar, gerçekten iman 
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etmedikleri için Kur’ani hükümleri 
anlamazlar; kendilerine Kur’an 
okuduğunda, ayetlerin vermek 
istediği mesajdan kuşku duyarlar, 
yalancı oldukları için iman ettikleri 
iddiaları da gerçek değil yalandır.

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

Günümüzde, hemen her zaman 
insanın karşısına çıkacak tipler 
bulunmaktadır. Bunlar, İslâmi hiçbir 
hassasiyetleri bulunmadığı, hayat-
larında İslâm’dan uzak bir yaşantı 
içerisinde olmadıkları, gerçekte 
iman etmedikleri halde, Müslüman-
ların yanına geldiklerinde, onlara 
bir işleri düştüğünde, Allah, Kitap, 
Rasul ifadeleri ile sözlerine başlarlar, 
hamd ve salavatlarla konuşmalarını 
sürdürürler. Amaçları, Müslümanla-
rı aldatıp onlardan çıkar sağlamaktır.

“Allah’a yemin ederler, sizi hoşnut 
etmek için; gerçekten iman etmiş 
olsalardı, Allah’ı ve Rasulü’nü hoşnut 
etmeleri daha doğrudur.” (Tevbe, 62)

“Size yemin ediyorlar onlardan 
hoşnut olmanız için ancak şayet siz 
onlardan hoşnut olsanız da şüphesiz 
Allah, fasık topluluktan razı olmaz.” 
(Tevbe, 96)

Münafıklar, öyle kimselerdir 
ki, kalplerinde küfür olduğu halde 
ağızları ile inandıklarını söylerler, 
ancak Müslümanlardan ayrıldık-
larında yine küfür üzere hareket 
ederler.

“Size geldiklerinde ‘iman ettik’ 

derler, doğrusu küfürle girmişler ve 
onlar, şüphesiz onunla çıkmışlardır. 
Allah onların gizlemekte oldukları 
şeyleri en iyi bilendir.” (Maide, 61)

 “Münafıklar sana geldiklerinde 
derler ki: ‘ Şehadet ederiz ki şüphesiz 
sen Allah’ın Rasulü’sün;’ Allah biliyor 
ki gerçekten sen, O’nun Rasulü’sün ve 
Allah münafıkların gerçekten yalancı 
olduklarına şahitlik eder.” (Müna i-
kun, 1)

Münafıklar, Müslümanların 
söylediklerine anında itiraz etmez-
ler, kafa göz sallayarak tasdik etmiş 
görünürler, ancak onlardan ayrılınca 
kendilerine söylenenin tersini 
yaparlar.

“’Başüstüne’ derler, ancak senin 
yanından çıkınca, onlardan bir taife, 
geceleyin senin o söylediklerinden 
başkasını kurar. Allah, geceleyin 
kurdukları şeyleri yazmaktadır, o 
halde onlardan yüzçevir ve Allah’a 
tevekkül et; Allah vekil olarak yeter.” 
(Nisa, 81)

Münafıklar, işleri düştüğü 
Mü’minleri, akıllarınca Müslüman 
olduklarına inandırıp aldatmaya 
çalışırlar, onları aldattıklarını 
zannederler, gerçekte ise kendilerini 
aldatmaktadırlar. 

Münafıklar, Haktan uzaklaşır-
lar

Münafıklar, hiçbir zaman 
Kur’an’a iman etmez, Rasulullah 
(as)’ın örnekliğini kabul etmezler, 
Müslümanların arkasından dediko-
du yapar, onları kötülemeye çalışır-
lar, yererler.

Münafıklar, Kur’an dışı hareket 
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ederler, Tevhid’den, İslâm’dan söz 
edildiğinde sıkıntı duyar, nefesleri 
daralır, kendilerine Tevhidi esasları 
anlatan Müslümanlardan uzaklaşır-
lar, ancak bir işleri düştüğünde yine 
Müslümanların yanına gelirler.

 “Onlara: ‘Allah’ın indirdiği 
şeylere ve Rasul’e gelin!’ denildiğinde 
münafıkların, senden uzaklaştıkça 
uzaklaştıklarını görürsün. Bak nasıl 
da ellerinin öne sürdüğünden dolayı 
bir musibet onlara isabet ettiğinde 
hemen sana gelerek: ‘Doğrusu biz 
istiyorduk ki sadece iyilik edelim ve 
anlaşma sağlayalım.’ diye Allah’a 
yemin ediyorlar. İşte onlar, Allah’ın 
onların kalplerinde olanı bildiği 
kimselerdir, onlardan yüzçevir ve 
onlara öğüt ver ve onların ne islerine 
etkili söz söyle!” (Nisa, 61-63)

“Bu, doğrusu onların, Allah’ın 
indirdiği şeyleri hoş görmeyen kimse-
lere: ‘Bazı işlerde size itaat edeceğiz’ 
demeleridir; Allah, onların gizledikle-
rini biliyor.” (Muhammed, 26)

Münafıklar, işlerine gelmeyen 
konularda Müslümanlardan uzakla-
şıp müşrik, kâ ir ve fasıklara giderler, 
işlerine gelen konularda Müslüman-
ların yanına gelirler.

Münafıklar, İman edenlere 
hakaret ederler, onları sevmezler

Münafıklar, Müslümanları hiçbir 
zaman sevmezler, her vesile ile 
onlara hakaret eder, onları hakir 
görürler.

“Onlara, ‘İnsanların iman ettik-
leri gibi iman edin’ denildiği zaman, 
derler ki: ‘Aptalların iman ettiği gibi 
iman eder miyiz!’ İyi bilin ki, şüphe-
siz onlar, gerçek aptallar onlardır, 

velakin bilmiyorlar.” (Bakara, 13)
Günümüzde bazı kişilerin, 

Tevhidi esaslara davet eden Müslü-
manlara söyledikleri sözler de, tıpkı 
ayette belirtildiği gibidir. Münafık 
tipli kimseler Müslümanlara: ‘Sizler, 
aşırı giden aptallarsınız, başınızı 
belaya sokacaksınız, biz sizin gibi 
olmayız.’ derler.

Yüce Allah (cc), her konuda 
Müslümanların aleyhinde konuşa-
rak onları çekiştirip kınayan 
münafıkların, Müslümanlara karşı 
nasıl kin ve düşmanlık besledikleri-
ni, onları sevmediklerini bildirerek 
Müslümanları, münafıklara karşı 
dikkatli olmaları konusunda uyarır.

“İşte, siz öylesiniz, onları seversiniz, 
onlar sizi sevmezler; siz Kitab’ın 
hepsine iman edersiniz, onlar, sizinle 
karşılaştıkları zaman ‘İman ettik’ 
derler; yalnız oldukları zaman size 
karşı ö keden parmak uçlarını ısırır-
lar; de ki: ‘Ö kenizden ölün!’ Şüphesiz 
Allah, göğüslerin özünü bilendir.

Şayet size bir iyilik dokunsa, 
onları tasalandırır ve şayet size bir 
kötülük isabet ederse ona sevinirler; 
eğer sabreder, korunursanız, onların 
planladıkları şey size zarar vermez. 
Şüphesiz Allah, onların yaptıkları 
şeyleri kuşatmıştır.” (Al-i İmran, 
119-120)

Müslümanlara karşı kin ve 
nefret duyguları içerisinde bulunan 
münafıklar, onların sıkıntı çekme-
lerine sevinirler, insanları, onların 
aleyhine kışkırtırlar.

“Onlar o kimselerdir ki: ‘Allah’ın 
Rasulü yanındaki kimselere infak 
etmeyin ta ki dağılıp gitsinler’ 
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diyorlar; göklerin ve yerin hazine-
leri Allah’ındır, velakin münafıklar 
anlamazlar.” (Müna ikun, 7)

Münafıklar, her zaman Müslü-
manların başlarına kötü olayların 
gelmesini temenni ederler, ancak 
yüce Allah (cc), onların temenni 
ettikleri kötülükleri kendi başlarına 
verecektir.

“Allah, münafık erkeklere ve 
münafık kadınlara, müşrik erkeklere 
ve müşrik kadınlara azap etsin ve 
Mü’min erkekleri ve Mü’min kadın-
ların tevbelerini kabul etsin. Allah 
çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” 
(Ahzab, 73)

Münafıklar, dost edinilmezler
Yüce Allah (cc), Müslümanların 

başlarına bir kötülüğün gelmesi 
durumunda sevinen münafıkların, 
kesinlikle dost edinilmemesini, 
onların, Müslümanların aleyhinde 
olduklarını ve her zaman onlara 
zarar vermek için fırsat kolladıkları-
nı bildirir.

“Ey iman edenler, kendinizden 
başkasını sırdaş edinmeyin, onlar size 
zarar vermeye çalışırlar, size sıkıntı 
verecek şeyleri severler. Doğrusu, 
onların ağızlarında kin taşmaktadır, 
göğüslerinde gizledikleri şeyler 
daha büyüktür; şayet aklediyorsanız, 
elbette sizin için ayetleri açıkladık.” 
(Al-i İmran, 118)

İkiyüzlülüğü bozuk bir karakter 
haline getiren münafıklar, sözden 
anlamayan ve iman etmeyecek olan 
kimselerdir. Bu nedenle Müslü-
manlar, hiçbir şekilde münafıkları 
savunmamalı, onlar yüzünden 
Mü’min kardeşleri ile tartışmama-

lıdırlar. Birçok Müslüman bilmeden 
münafıkları savunur, yüce Allah (cc), 
bu konuda Müslümanları uyarmak-
tadır.

“Şimdi size ne oldu da münafıklar 
hakkında ikiye ayrıldınız; kazandık-
larından dolayı Allah onları tersine 
döndürmüştür. Allah’ın dalalete 
düşürdüğünü gerçekten hidayete 
iletmek mi istiyorsunuz! Allah’ın 
dalalete düşürdüğü kimseye artık 
ona bir yol bulamazsınız!” (Nisa, 88)

Bazı Müslümanlar, münafıkla-
rın giyim kuşamlarına, riyakârca 
sözlerine aldanır, onları iman 
etmiş zannederler. Bu nedenle 
münafıkları çok iyi tanıyan ve kendi-
lerini münafıklar konusunda uyaran 
kardeşleri ile tartışır, münafıkları 
korumaya çalışırlar. Yüce Allah (cc), 
bu Müslümanları uyararak münafık-
lara aldanmamalarını istemektedir.

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

Müslümanlar, kendileriyle 
konuşan, yazışan kişilerin sözlerine 
değil İslâmi ve ahlaki  yaşantılarına 
bakmalıdırlar. İslâmi bir hayat 
sürmeyen, Tevhidi esasları gereği 
gibi kabul etmeyen kişilerin, Müslü-
man oldukları konusunda şahitlik 
yapmamalıdırlar.

İslâm’dan, Tevhid’den, Kur’an 
ve Sünnetten sloganik olarak söz 
edenlerin, gerçekte ne olduklarına 
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bakılmalı, araştırılmalı, onları 
tanıyanlardan, o kişiler hakkında 
bilgi alınmalıdır. Aksi halde onlar 
hakkında şahitlik yapan hem yanıl-
gıya düşerek insanları aldatır, hem 
de dünya ve ahirette sorumluluk 
altına girer.

Münafıklara itaat edilmez
Müslümanlar, akıllı ve feraset 

sahibi kimselerdir; bu nedenle 
Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, 
dostu düşmandan, Müslümanı 
kâ ir, müşrik ve münafıktan ayırt 
edebilecek bir anlayışa, derin bir 
u ka sahiptirler. Yüce Allah (cc), 
münafıkların özelliklerini vermiş, 
onların dost edinilmelerini istemiş, 
onlara itaat edilmesini yasaklamıştır.

“Ey Nebi, Allah’tan sakın, kâ irlere 
ve münafıklara itaat etme; şüphesiz 
Allah bilendir, hâkimdir.” (Ahzab, 1)

Özellikle siyasi arenada hüküm 
süren, devleti yöneten münafıklar, 
inanan insanları kendilerine itaat 
ettirme çabaları sonuçsuz kaldığın-
da Müslümanlara baskı yaparlar. 
Yüce Allah (cc), onlardan korkulma-
masını ve onlara itaat edilmemesini 
bildirmektedir.

“Kâ irlere ve münafıklara itaat 
etme; onların eziyetlerine aldırma, 
Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah 
yeter.” (Ahzab, 48)

Ellerindeki gücü kullanıp 
Müslümanları her türlü sıkıntıya 
sokmaya çalışan münafık yöneticiler 
ve onların paralelinde hareket eden 
bel’amlara Müslümanlar, hiçbir 
şekilde ve hiçbir nedenle itaat 
etmemelidirler.

Münafıklarla oturup sohbet 

edilmez
Münafıklar, kâ irlerle birlik olup 

yüce Allah’ın ayetleri ile de alay 
ederler. Bu nedenle Müslümanlar, 
kâ ir ve münafıkların bulundukları 
böyle bir ortama girmemeli, şayet 
hataen girmişlerse ya onların, ayetle-
ri ha ife almalarını, İslâm aleyhinde 
konuşmalarını değiştirmeye çalış-
malı ya da oradan uzaklaşmalıdırlar. 
Aksi halde onların küfürlerine ortak 
olacaklardır.

“Muhakkak ki O, size Kitap’ta 
indirmişti ki, eğer Allah’ın ayetlerinin 
inkâr edildiğini ve onlarla alay edildi-
ğini 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 cehen-
nemde toplayacaktır.” (Nisa, 140)

Münafıklara, neden İslâm 
aleyhinde konuştukları, ayetleri 
ha ife aldıkları sorulsa, şakalaştıkla-
rını, kötü bir niyetlerinin olmadığını 
söylerler.

“Şayet onlara sorsan elbette 
derler ki: ‘Gerçekten biz dalmıştık 
ve şakalaşıyorduk’ de ki: ‘Allah 
ile O’nun ayetleriyle ve O’nun 
Rasulü ile mi alay ediyordunuz?” 
(Tevbe, 65)

Günümüzde, tarihte olmadığı 
kadar aşağılık ve alçak bir şekilde 
yüce Allah (cc), O’nun ayetleri 
ve Rasulullah (as) ile alay eden 
münafıklar bulunmaktadır. Bu 
münafıklar, uydurma hadisleri inkâr 
adı altında Rasulullah (as)’ı inkâr 
ediyorlar. Müslümanlar, bu aşağılık 
ve kişilik yoksunu münafıklardan 
uzak durmalıdırlar.
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Münafıklar, bozguncu kimse-
lerdir

Münafıklar, bozguncu kimseler-
dir, İslâm toplumunun, Müslüman-
ların huzurlu ve mutlu olmasını 
istemezler, sürekli olarak söz ve 
davranışları ile bozgunculuk yapar, 
ıslah etmezler.

“Onlara, ‘Yeryüzünde bozgun-
culuk yapmayın’ denildiği zaman, 
derler ki: ‘Doğrusu biz, ancak ıslah 
edicileriz’ İyi bilin ki şüphesiz onlar, 
gerçek bozguncular onlardır, velakin 
şuurunda değiller.” (Bakara, 11-12)

Beşeri şirk ve küfür sistemleri, 
tam münafıkların hâkim olduğu 
sistemlerdir. Bunlar, “İnsanlar 
arasında düzeni sağlıyoruz” derler, 
gerçekte ise bozgunculuk yapar, 
yalan söyler, İslâmi ve ahlaki değer-
leri bozar, ahlaksız ve dinsiz bir nesil 
ortaya çıkarırlar.

Günümüzde meydana gelen her 
türlü ahlaksızlık, hırsızlık ve soygu-
nun, itne ve fesadın tek müsebbibi, 
hiç kuşkusuzdur ki, demokrasi adı 
altında hüküm süren beşeri tağuti 
sistemdir.

“Dönüp gittiği zaman yeryüzünde 
fesat çıkarmaya, orada ekini/kültürü 
ve nesli helak etmeğe çalışır; Allah da 
fesadı sevmez.” (Bakara, 205)

Tağuti sistem, kurulduğu günden 
başlayarak öncelikle insanların 
inançlarına, kültürel değerlerine 
saldırmış, uyguladığı eğitim sistemi 
ile ahlaksız, bozuk bir nesil ortaya 
çıkarmıştır.

Münafıklar, kâ irleri dost 
edinirler

Münafıklar, hiçbir zaman 

Müslümanları sevmez, onları dost 
edinmezler, Müslümanları bırakıp 
kâ irleri dost edinirler, onlarla 
beraber bulunurlar.

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

 “Onlardan çoğunun, kâ irleri 
dost edindiklerini görürsün, ne isle-
rinin kendileri için hazırladığı şey ne 
kötüdür, Allah onlara gazap etmiş ve 
azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer 
Allah’a, Nebi’ye ve ona indirilene 
inanmış olsalardı, onları dostlar 
edinmezlerdi, lakin onlardan çoğu 
fasıktır.” (Maide, 80-81)

Gerçekten iman etmedikleri, 
çıkarları gereği iman etmiş görün-
dükleri için münafıklar, asıl itibarı ile 
müşrik ve kâ irdirler. Bu nedenle de 
müşrik ve kâ irleri daha çok sever ve 
onlarla beraber bulunmaktan hoşla-
nırlar. Yüce Allah (cc), Müslümanları 
uyararak, münafıklara karşı dikkatli 
olmalarını istemiş, aksi halde sıkın-
tıya düşeceklerini bildirmiştir.

“Ey iman edenler, Mü’minleri 
bırakıp kâ irleri dostlar edinmeyin! 
Allah’a, aleyhinizde açık bir delil 
vermek mi istiyorsunuz!” (Nisa, 144)

Münafıklar, toplumda hep 
itne üretirler

Münafıklar, itne çıkarmayı 
meslek haline getirmişlerdir; bu 
nedenle Müslümanları tahrik eder, 
kötüler ve akıllarınca sapıtmışlıkla 
itham ederler.

“O zaman münafıklar ve kalplerin-
de hastalık bulunan kimseler dediler 
ki: ‘Bunları dinleri aldatmış’ kim 
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Allah’a tevekkül ederse şüphesiz Allah, 
üstündür, hâkimdir.” (Enfal, 49)

Münafıklık, bozuk bir karakter-
leri, nifak da kötü meslekleri olunca 
tüm münafıklar, her dönemde 
aynıdırlar. Müslümanları, dinlerinde 
aldanmakla suçlamaları günümüzde 
de aynen devam etmekte, Müslü-
manları, aşırılıkla ve dinde haddi 
aşmakla itham etmektedirler.

Münafıklar, Müslümanların Allah 
yolundaki mücadele ve cihatlarını 
dillerine dolarlar, kâ irleri gözle-
rinde büyütürler, mücadele eden ve 
savaşa giden Müslümanların, kâ ir-
lerle baş edemeyeceklerini düşünür, 
Müslümanların boşuna çalıştıklarını, 
boş yere öleceklerini iddia ederek 
onları mücadele etmekten ve savaş-
maktan soğutmaya çalışırlar.

“Ey iman edenler, inkâr eden 
kimseler (gibi) olmayın; yeryüzünde 
yolculuğa çıkan ya da gazvede olan 
kardeşleri için dediler ki: ‘Eğer 
yanımızda olsalardı ölmezler ve 
öldürülmezlerdi.’ Allah bunu, onların 
kalplerinde bir keder yapar; yaşatan 
ve öldüren Allah’tır. Allah, yaptığınız 
şeyleri görmektedir.” (Al-i İmran, 
156)

Münafıklar, yalnızca Müslüman-
ları değil, günümüzde olduğu gibi 
Allah ve Rasulü’ne de dil uzatırlar, 
yüce Allah’ın onlara verdiğini inkâr 
eder, vadettiği şeylere inanmazlar.

“O zaman münafıklar ve kalplerin-
de hastalık bulunan kimseler dediler 
ki: ‘Allah ve Rasulü bize bir vaatte 
bulunmadı, ancak aldattılar.” (Ahzab, 
12)

Yüce Allah’ın indirdiği esaslardan 

insanları kuşkulandırmaya çalışan 
münafıklar, kendilerinin üstün 
olduklarını iddia ederek Müslü-
manlara karşı cephe oluşturmak 
için insanları kışkırtırlar. Ancak her 
zaman rezil olacak olanlar da ancak 
kendileri olmuştur, olacaklardır.

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

Münafıklara karşı sert olmak
Sürekli Müslümanların aleyhin-

de olan, insanları yüce Allah’ın 
indirdiklerine karşı kuşkuya düşür-
meye çalışan, yüce Allah’ı, Kur’an’ı, 
Rasulullah (as)’ı ve Müslümanları 
dillerine dolayan münafıklara karşı 
Müslümanlar, daima sert davranma-
lı, onlara yüzvermemelidirler.

“Ey Nebi! Kâ irler ve münafıklarla 
cihad et, onlara karşı sert davran, 
onların varacağı yer cehennem-
dir, ne kötü varılacak yerdir!” 
(Tahrim, 9)

İhanet eden münafıklar 
öldürülür

İslâm toplumu arasında itne 
çıkaran, insanları birbirlerine karşı 
düşmanlık duygularına sevk eden, 
Allah ve Rasulü hakkında yalan 
uydurup iftira eden münafıklar, 

“Fitne katilden beterdir” (Bakara, 
191) hükmünce bu iili işledikleri 
zaman İslâm Devletinde öldürülür-
ler.

“Arzu ettiler ki, kendileri inkâr 
ettiği gibi, keşke siz de inkâr etseniz 
de onlarla eşit olsanız; o halde 
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Allah yolunda hicret edinceye kadar 
onlardan dostlar edinmeyin, eğer yüz 
çevirirlerse onları yakalayın, nerede 
bulursanız öldürün ve onlardan dost 
ve yardımcı edinmeyin!” (Nisa, 89)

“Başkalarını da bulacaksınız ki, 
gerçekten sizden ve kendi kavimle-
rinden emin olmak isterler; her ne 
zaman itneye döndürülseler, ona 
tersine dönerler. Artık şayet sizden 
uzak durmaz ve barışı size bırakmaz-
lar ve ellerini (sizden) çekmezlerse, 
o halde onları yakalayın ve nerede 
karşılaşırsanız öldürün! İşte size, 
onlar üzerine sizi apaçık bir şekilde 
yetkili kıldık.” (Nisa, 91)

“Andolsun, şayet münafıklar, 
kalplerinde hastalık bulunanlar ve 
şehirde dedikodu yapanlar vazgeç-
mezlerse, gerçekten seni onlara 
musallat ederiz, sonra orada senin 
yanında pek az dışında kalamazlar; 
lanetlenmiş kimseler olarak nerede 
karşılaşırsanız yakalanıp öldürdükçe 
öldürün.” (Ahzab, 60-61)

Münafıklar, çıkarlarına göre 
hareket ederler

Münafıklar, ilkesiz ve gayesiz 
olduklarından yüce Allah’ın rızasını 
talep edecek İslâmi hiçbir hassasi-
yetleri yoktur; tek gayeleri çıkarla-
rıdır. Çıkarları neyi gerektiriyorsa 
onu yapar, çıkarları uğruna şekilden 
şekle girer, rahatça düşünce ve din 
değiştirirler.

“Onlar sizi gözetliyorlar, şayet 
Allah’tan bir fetih (nasip) olursa, 
derler ki: ‘Sizinle beraber değil 
miydik?’ ve şayet kâ irlere bir pay 
olursa, (onlara) derler ki: ‘Size destek 
verip sizin için Mü’minlere engel 
olmadık mı?’ Artık Allah, sizin aranız-

da kıyamet gününde hükmedecek ve 
Mü’minler aleyhine kâ irlere asla yol 
vermeyecektir.” (Nisa, 141)

“İnsanlardan kimi derler ki: 
‘Allah’a iman ettik’ fakat Allah 
uğrunda eziyet edildiği zaman insan-
ların itnesini Allah’ın azabı gibi tutar, 
gerçekten Rabb’inden bir yardım 
gelse, andolsun derler ki: ‘Biz elbette 
sizlerle beraberdik’. Allah, âlemlerin 
göğüslerinde olanı daha iyi bilen değil 
midir! Elbette Allah, iman edenleri 
bilir ve elbette münafıkları da bilir.” 
(Ankebut, 10-11)

“Göçebe Araplardan geride 
bırakılanlar, sana diyecekler ki: 

‘Mallarımız ve ailelerimiz bizi oyaladı, 
bu yüzden bizim için mağ iret dile. 

‘Onlar, dilleriyle kalplerinde olmayan 
şeyi söylüyorlar. De ki: ‘Size bir şeyle 
zarar vermek istese yahut size bir 
yarar vermeyi dilese Allah’a karşı 
şimdi kim engel olabilir? Bilakis Allah 
yapmakta olduğunuz şeyleri haber 
alandır.” (Fetih, 11)

Münafıklar, sözlerinde 
durmazlar

Münafıklar, iman ile küfür 
arasında gelgit yapan, Müslüman-
larla olduğu gibi diğer tüm inkârcı 
gruplarla da iletişim içerisinde 
bulunan, çıkarları gereği her tarafa 
rahatlıkla dönebilen ikiyüzlü seviye-
siz kimselerdir.

“Bu arada yalpalayıp dururlar, 
ne bunlara, ne de onlara; Allah’ın 
saptırttığı kimseye artık ona bir yol 
bulamazsın!” (Nisa, 143)

 “Göçebe Araplar, küfür ve nifakta 
daha şiddetlidirler ve şüphesiz 
Allah’ın Rasulü’ne indirdiği şeylerin 
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sınırlarını tanımamağa daha 
yatkındırlar, Allah bilendir, hâkimdir.” 
(Tevbe, 97)

Münafıklar, sözlerinde durma-
dıkları, ikiyüzlülüğü bozuk bir 
karakter haline getirdikleri, insanla-
ra yalan söyledikleri gibi yüce Allah’a 
da yalan söylemekten çekinmezler.

“Onlardan kimi söz verdi ki: 
‘Andolsun şayet Allah, lütfundan bize 
verirse elbette sadaka vereceğiz ve 
salihlerden olacağız;’ ne zaman ki 
lütfundan onlara verdi, O’na cimrilik 
ettiler ve yüzçevirdiler, onlar, dönek 
kimselerdir. O’na verdikleri sözden 
ayrılmaları ve yalan söylemiş olmala-
rı nedeniyle Allah, O’na kavuşacakları 
güne kadar onların kalplerine böyle-
ce nifak sokmuştur.” (Tevbe, 75-77)

Münafıkların, kalplerinde 
hastalık vardır

Münafıklar, dürüst kişiler 
olmadıklarından ne şahsiyetli bir 
Müslüman olmaktadırlar ne de 
diğer inkârcılar gibi küfürlerinde 
sadıktırlar. Onların kalplerinde 
bir hastalık vardır, bu nedenle hep 
kuşku içerisinde yaşarlar.

“Onların kalplerinde hastalık 
vardır, bu sebeple Allah, hastalık-
larını artırmıştır, yalan söylemekte 
olduklarından dolayı onlar için acıklı 
bir azap vardır.” (Bakara, 10)

“İman eden kimseler dediler ki: ‘Bir 
sure indirilmiş olsaydı’ fakat o zaman 
hükmü açık bir sure indirilip onda 
savaştan söz edilince, kalplerinde 
hastalık bulunanların sana ölümün 
kendisini bürüdüğü kimsenin bakışı 
gibi baktıklarını görürsün; artık 
onlar için evladır.” (Muhammed, 20)

Münafıklar, korkaktırlar
Sağlam bir karaktere, şahsiyetli 

bir kişiliğe sahip olmayan ilkesiz 
kimseler, her zaman korku ve kuşku 
içerisinde yaşarlar. Münafıklar, 
işte böyle kimselerdir; bu nedenle 
herkese iyi görünmeye ve herkesin 
yanında yer edinmeye çalışırlar.

“Onların göğüslerindeki korkunuz, 
Allah’tan daha şiddetlidir; böyledir, 
şüphesiz onlar anlamaz bir topluluk-
tur.” (Haşr, 13)

 “Gerçekten sizden olduklarına 
Allah’a yemin ediyorlar, oysa onlar 
sizden değiller, lakin onlar, korkak 
bir topluluktur.” (Tevbe, 56)

Korkak ve şahsiyetsiz olduk-
ları için, kimi, hangi grubu güçlü 
görürlerse onların yanında bulun-
maya, onlara hoş görünmeye çalışan, 
kişiliksiz bir hayat süren münafık-
ların en büyük korkuları, deşifre 
olmaları, Müslümanların, onların, 
Kur’an’daki vası larını bilmeleridir.

 “Münafıklar, kalplerinde olanı 
onlara haber verecek kendileri 
hakkında bir sürenin indirileceğin-
den endişe ederler; de ki; ‘Siz alay 
edin, şüphesiz Allah endişe ettiğiniz 
şeyi ortaya çıkaracaktır.” (Tevbe, 64)

Münafıklar, savaş benzeri 
mücadelelerden çok korkarlar, bu 
nedenle en küçük bir kargaşada 
kaçacak delik ararlar, kendilerini 
saklarlar.

“Şayet sığınacak bir yer yahut 
mağaralar ya da girecekleri bir delik 
bulsalardı, elbette ona dönerlerdi ve 
onlar, inatçı azgınlardır.” (Tevbe, 57)

 “Şimdi kalplerinde hastalık 
bulunan kimselerin, onların arasına 
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koşup: ‘Bize bir felâketin isabet 
etmesinden korkuyoruz’ dediklerini 
görürsün. Artık Allah bir fetih yahut 
kendi katından bir emir getirir de 
böylece açığa çıkarlar, ne islerinde 
gizlediklerine pişman olurlar.” 
(Maide, 52)

Münafıklar, sapıktırlar
Hayatlarını, korku ve endişeler 

üzerine bina eden münafıklar, dünya 
ve ahirette yüce Allah’ın rızasına ve 
manevi hiçbir şeye sahip olmayan 
sapıklardır. Onlar, dünyada hidayet 
karşılığında sapıklığı satın aldıkları 
için ahirette yaptıkları her şey boşa 
gidecektir.

“İşte onlar, hidayet karşılığında 
dalaleti satın alan kimselerdir; bu 
yüzden ticaretleri kâr etmedi ve 
hidayet bulmuş kimseler de değiller-
dir.” (Bakara, 16)

“Onlar, yeminlerini kalkan edindi-
ler böylece Allah yolundan alıkoydu-
lar, şüphesiz onların yapmış oldukları 
şey kötüdür! Bu, şüphesiz onların, 
iman edip sonra inkâr etmeleri-
dir, bu yüzden kalplerinin üzeri 
mühürlendi, artık onlar anlamazlar.” 
(Müna ikun, 2-3)

Münafıklar, sağırdırlar, dilsiz-
dirler, kördürler

Münafıklar, kendilerine gelen 
vahyi duymayacak kadar sağır, 
Hakkı ifade edemeyecek kadar 
dilsiz, gerçekleri görmeyecek kadar 
kördürler. Çünkü yaptıkları ikiyüz-
lülükleri, ektikleri itneleri ve iman 
etmemekte direnmeleri nedeniyle 
yüce Allah (cc), onların kalplerini 
ve kulaklarını kapatmış gözlerini de 
kör etmiştir.

“Allah, onların kalplerini ve kulak-
larını mühürlemiş ve gözleri üzerini 
örtmüştür; onlar için büyük bir azap 
vardır.” (Bakara, 7)

“Onların misali, ateş yakan kişinin 
misali gibidir; ne zamanki o çevresini 
aydınlattı, Allah onların nurunu 
giderdi ve karanlıklar içinde onları 
bıraktı, (artık) göremezler. Sağırdır-
lar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden 
onlar dönmezler.” (Bakara, 17-18)

Münafıklar, haram yerler
Günümüzde birçok örneği 

görüldüğü üzere münafıklar, yüce 
Allah’a gereğince ya da hiç iman 
etmedikleri, İslâmi hiçbir hassasiyet 
taşımadıkları için helal haram 
gözetmezler, onun bunun hakkını 
yerler, çalıp çırpar, emanete ihanet 
eder, yolsuzluk ve hırsızlıkta sınır 
tanımazlar.

“Onların çoğunu günah ve düşman-
lıkta yarıştıklarını görürsün ve onlar 
haram yerler; yapmış oldukları şey 
gerçekten kötüdür!” (Maide, 62)

Münafıklar, helal haram 
demeden, elde ettikleri malları ile 
övünüp böbürlenirler. Yüce Allah 
(cc), Müslümanların, münafıkla-
rın mallarına imrenmemelerini 
istemekte, onların malları ile kendi-
lerine azap edeceğini bildirmektedir.

“Öyleyse onların malları ve evlat-
ları seni imrendirmesin; muhakkak ki 
Allah, onunla onlara dünya hayatında 
azap etmeyi ve kâ ir olarak canları-
nın çıkmasını istiyor.” (Tevbe, 55)

Münafıklar, yalancıdırlar
Hayatlarını yalan üzerine bina 

eden münafıklar, hiçbir konuda 
güvenilir değildirler. Onlar, Allah 
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yolunda mücadele etmez, çeşitli 
yalanlar uydurarak mücadeleden 
kaçarlar.

“Ve o zaman onlardan bir grup 
demişti ki: ‘Ey Yesrib (Medine) 
halkı, sizin için duracak yer yok, 
artık dönün!’ Onlardan bir fırka da, 
Nebi’den izin istiyordu, diyorlardı 
ki: ‘Gerçekten evlerimiz kusurludur 
(sağlam değil)’ o kusurlu değildi, 
doğrusu sadece kaçmak istiyorlardı.” 
(Ahzab, 13)

“Ve münafıklık yapan kimseleri 
belli etsin (diye) onlara: ‘Gelin, Allah 
yolunda savaşın ya da müdafaa 
edin’ denildiğinde dediler ki: ‘Şayet 
savaşmayı bilseydik size tabi olurduk.’ 
Onlar, o gün küfre, imandan yakın 
idiler; kalplerinde olmayanı ağızla-
rıyla söylüyorlar. Allah, gizledikleri 
şeyi en iyi bilendir.” (Al-i İmran, 167)

Münafıklara, dua edilmez

Tevhidi esasları kabul etmeyen, 
Kur’an’dan yüzçeviren münafıklar, 
Haktan sapan fasıklardır. Bu neden-
le Müslümanlar, münafık kimseler 
için hiçbir şekilde dua etmemeli, 
mağ iret dilememelidirler.

“Onlara: ‘Gelin, Allah’ın Rasulü 
sizin için mağ iret dilesin’ denildiği 
zaman onların başlarını büküp 
uzaklaştıklarını görürsün ve onlar, 
büyüklük taslarlar. Onlar için mağ i-
ret dilesen de, mağ iret dilemesen 
de onlar için aynıdır, Allah onları 
bağışlamayacaktır; şüphesiz Allah, 
fasıklar toplumunu hidayete iletmez.” 
(Müna ikun, 5-6)

“Münafık erkekler ve münafık 
kadınlar birbirlerindendir; kötülüğü 

emrederler, iyilikten men eder ve 
ellerini sıkı tutarlar, Allah’ı unuttular, 
böylece o da onları unuttu; şüphesiz  
münafıklar, fasıklar onlardır.” (Tevbe, 
67)

Münafıklar, zalimdirler
Münafıklar, gereği gibi iman 

etmedikleri, insanlar arasına itne 
sokup onları huzursuz ettikleri, 
yüce Allah’a, Rasulullah (as)’a ve 
Müslümanlara güvenmedikleri ve 
kendi ne islerine kötülük yaptıkları 
için zalimdirler. Kalpleri, imana 
karşı kapalı olan münafıklar, tüm 
zalimler gibi ebedi olarak acı bir 
azaba gireceklerdir.

“Kalplerinde mi hastalık var 
yoksa şüphe mi ettiler yahut Allah 
ve Rasulü’nün onlara haksızlık 
yapacağından mı korkuyorlar; 
aksine işte zalimler onlardır.” 
(Nur, 50)

“Şeytanın attığı şeyi, kalplerinde 
hastalık olan kimseler ve kalpleri 
katılaşanlar için bir imtihan yapsın; 
zalimler, uzak bir ayrılık içindedirler.” 
(Hac, 53)

Münafıklar, kuşku içinde 
yaşarlar

Kur’an’ı anlamayan, ondaki 
hükümleri kavramayan ve Tevhidi 
anlamda iman etmeyen münafıklar, 
günümüzde olduğu gibi sürekli 
olarak ayetler üzerine tartışır, apaçık 
olan Kur’an’ı, dillerini eğip bükerek 
ayetleri anlaşılmaz bir hale sokmaya 
çalışırlar.

“O, sana Kitabı indirdi; onun 
bazı ayetleri muhkemdir, onlar 
Kitabın anasıdır, diğerleri de 
müteşabihdir. Ancak kalplerinde 
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sapma olanlar, itne çıkarmak ve 
kendilerince yorumlamak için onun 
Müteşabih olanlarına tabi olurlar, 
onun tevilini Allah’tan başka kimse 
bilmez. İlimde ileri gidenler: ‘Ona 
iman ettik, hepsi Rabb’imiz katın-
dandır’ derler, akıl sahiplerinden 
başkası düşünüp öğüt almaz.” 
(Al-i İmran, 7)

Özellikle günümüzde birçok 
örneğine rastlandığı üzere kimi 
münafıklar, sayısal olarak, kimileri 
ebcet hesabıyla, kimileri de başka 
hesaplarla ayetleri çarpıtmaktadır-
lar. Yüce Allah’ın ne dediği apaçık 
bir şekilde ortada iken münafıklar, 
kendilerine göre tevil yaparak, 

“Allah, bununla ne demek istedi?” 
kabilinden mantık yürütüyorlar. İşte 
bunlar, kuşku içerisinde yaşayan 
münafıkların ta kendileridirler.

“Ateşe refakat edenleri, melek-
lerden başka yapmadık ve onların 
sayısını da kâ ir kimseler için 
imtihandan başka yapmadık ki, Kitap 
verilmiş olanlar yakinen inansın ve 
iman edenlerin de imanı artsın. Kitap 
verilmiş olanlar ve Mü’minler şüphe-
ye düşmesinler; kalplerinde hastalık 
bulunanlar ve kâ irler de: ‘Allah, bu 
misalle ne diledi?’ desinler. İşte böyle 
Allah, dilediği kimseyi saptırır, diledi-
ği kimseyi hidayete erdirir. Rabb’inin 
ordularını O’ndan başkası bilemez; 
O, insanlar için bir öğütten başka 
değildir.” (Müddessir, 31)

Münafıkların, yaptıkları salih 
amelleri boşa gider

Münafıklar, iman etmedikleri için 
Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle 
bir amel de işlemezler, yaptıklarını 
ya gösteriş için ya da istemeyerek 

yaparlar. Bu nedenle yaptıkları her 
şey boşa çıkmıştır.

“İnfak ettiklerinin kabul edilmesi-
ne engel olan ancak onların, Allah’ı ve 
Rasulü’nü inkâr etmeleri ve namaza 
tembel tembel gelmeleri ve istekleri 
dışında sadaka vermeleridir.” (Tevbe, 
54)

“Şüphesiz münafıklar, Allah’ı 
aldatmağa çalışırlar, oysa O, onları 
aldatır; namaza kalktıkları zaman 
tembel tembel kalkarlar, insanlara 
gösteriş yaparlar, Allah’ı pek az 
düşünürler.” (Nisa, 142)

Münafıklara, Ahiret gününde 
ancak azap vardır

Dünya hayatlarında yüce Allah’ı 
razı etmek için çalışmadıkları, 
isteyerek salih amel işlemedikleri, 
sürekli iman ile küfür arasında 
mekik dokudukları için münafıklara 
ahirette ancak ebedi bir azap vardır.

“İşte bugün sizden ve inkâr eden 
kimselerden idye alınmaz; barına-
ğınız ateştir, sizin koruyucunuz 
odur, ne kötü varılacak yerdir orası!” 
(Hadid, 15)

Münafıklar, kıyamet günü azap 
içerisinde Mü’minlerin nurundan 
yararlanmak isteyecekler, ancak 
onlar, ondan mahrum kalacaklardır; 
çünkü dünya hayatlarında bu nuru 
kazanmak için hiçbir şey yapmamış-
lardı.

“O gün münafık erkekler ve 
münafık kadınlar, Mü’min kimselere 
derler ki: ‘Bize bakın sizin nurunuz-
dan alalım’ Onlara: ‘Arkanıza dönün 
de nur arayın’ denilir, nihayet arala-
rına kapısı olan bir sur çekilir, onun 
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içinde rahmet vardır, dış yönünde de 
azap!

Onlara seslenirler: ‘Biz de sizinle 
beraber değil miydik?’ (Mü’minler) 
derler ki: ‘Evet lakin siz kendinizi 
itneye düşürdünüz, gözetlediniz 

ve şüpheye düştünüz, Allah’ın emri 
gelinceye kadar temenniler sizi aldat-
tı ve o aldatıcı sizi Allah ile aldattı.” 
(Hadid, 13-14)

 “Ki Allah sadıkları, sadakatla-
rıyla mükâfatlandırsın, münafık-
lara da şayet dilerse azap edecek 
yahut onlardan tevbelerini 
kabul edecek; elbette Allah çok 
bağışlayandır, çok esirgeyendir.” 
(Ahzab, 24)

Münafıkların azabı, tüm kâ ir-
lerin azabından daha fazladır, 
onlara lanet edilmiştir

Yüce Allah (cc), münafıkların, 
bütün inkârcı, müşrik, fasık ve 
mürtet kâ irlerden daha şahsiyetsiz 
ve haysiyetsiz olduklarını bildiği 
için onların, azabını tüm kâ ir-
lerden daha çok vermekte, onları 
lanetlemekte, onların, ateşin en alt 
tabakasında bulunacaklarını bildir-
mektedir.

“Allah hakkında kötü bir zan ile 
zanda bulunan münafık erkeklere ve 
münafık kadınlara; müşrik erkeklere 
ve müşrik kadınlara da azap etsin, 
kötülük dönerek onlara gelsin. Allah, 
onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş 
ve onlara cehennemi hazırlamıştır; 
ne kötü varış yeridir!” (Fetih, 6)

Münafıklar, ateistler, müşrikler, 
fasık ve mürtetler gibi tek yönlü bir 
inkârcı değildirler. Onlar, tüm inkâr-
cıların sıfatlarını üzerlerinde topla-

mış kimselerdir. Bu nedenle yüce 
Allah (cc), onların, cehennemde tüm 
kâ irlerin en alt katında olacaklarını 
bildirmektedir.

“Şüphesiz münafıklar, ateşin en 
aşağı tabakasındadırlar, asla onlar 
için bir yardımcı bulamazsın.” (Nisa, 
145)

 “Çevrenizdeki göçebe Araplardan 
münafıklar vardır ve Medine halkın-
dan nifakta küstahça davranan 
vardır, sen onları bilmezsin, Biz, 
onları biliriz; yakında onlara iki kere 
azap edeceğiz, sonra onlar, büyük 
azaba döndürüleceklerdir.” (Tevbe, 
101)

“Allah münafık erkeklere, 
münafık kadınlara ve kâ irlere 
orada ebedi kalacakları cehennem 
ateşini vadetmiştir; o, onlara 
yeter. Allah, onları lanetlemiştir, 
onlar için sürekli bir azap vardır.” 
(Tevbe, 68)

Akleden bir kimse, hem dünya 
hayatında kişilik sahibi olmak, hem 
de ahirette ebedi saadete ermek 
için münafıklık alameti olan itne 
ve fücurdan kaçınarak Rabb’ine 
gereğince iman eder, onurlu bir 
hayat sürer. Bundan ötesi zaten 
hüsrandır.
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tefsir
Sad Suresi

Önsöz

İnsan, akleden, karşılaştığı olay 
ve olguları, düşünce süzgecinden 
geçirdikten sonra değerlendiren; 
iyiye, güzele,  doğru ve gerçeğe 
ulaşmaya çalışan, yaşadığı hayatın 
farkında olan, hayatı, hayvanlar 
gibi duygu ve hisleri ile değil aklıyla 
sorgulayan bir varlıktır. Bu özellik-
lere sahip olan kimseler, hem insan-
ların nezdinde, hem de yüce Allah 
(cc) yanında daima beğenilirler ve 
yücelirler.

Akleden, yaşadığı hayatın 
farkında olarak yaşayanlar, dünya 
hayatında da, ahiret hayatında 
da mutlu ve huzurludurlar. Yüce 
Allah’ın en güzel surette yarattığı 
insan, yukarıda belirtilen özellik-
lere sahip olan, bu özelliklerini her 
zaman muhafaza eden kimsedir. 
Kur’an’ın övdüğü kimseler de ancak 
bunlardır.

İnsanı, insan olmaktan çıkarıp 
esfele sa iline düşüren neden de, 
hiç kuşkusuzdur ki, yaratılışta 
kendisine verilen özellikleri kaybet-
mesidir. Düşünmeyen, aklını gereği 
gibi kullanmayan, aklı ile değil 
duygu ve alışkanlıkları ile hareket 
eden, geleneksel kültürünü, ataları-
nın yolunu doğru sanıp din edinen, 
yalanı, aldatmayı, sahtekârlığı 
karakter haline getirenler, insanlık 

vası larını kaybeden ve aşağıların 
aşağısına düşen kimselerdir.

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

İçerisinde yaşanılan hayatın 
gerçeklerini düşünmeden alışkan-
lıklar doğrultusunda hareket etmek, 
olay ve olguları duygularla değer-
lendirmek akleden insanların vasfı 
değildir. Bu tür davranışlar, sahibini 
küçük düşürdüğü gibi onun, yaratı-
lışta kendisine verilen özellikleri de 
yitirmesine neden olur.

Tarihi süreçte, kendilerine 
gönderilen ilahi mesaja karşı 
çıkanların, Tevhidi esasları inkâr 
edenlerin, bunlara boyun büküp 
itaat edenlerin hemen tümü, düşün-
mekten yoksun olan ve müşrik 
atalarından devraldıkları tarihsel 
küfür doğrultusunda hareket eden 
kimselerdir.

Tarihte cereyan eden olaylar-
dan ibret almayanlar, yaşadıkları 
zamanı gereğince değerlendir-
mezler ve helak edilen önceki 
toplumların akıbetine uğramaktan 
kurtulamazlar.

Tevhidi esaslara iman edip tarihi 
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süreçten ders alanlar, yaşadıkları 
zaman diliminde huzurlu ve mutlu 
olur, onurlu bir hayat sürerler ve 
geleceğe daha emin adımlarla 
yürürler.

Sad suresi, Kur’an’ın şere li 
bir kitap olduğunu hatırlattıktan 
sonra bu şere li Kitab’ı (vahyi) 
inkâr edenlerin durumlarını 
ortaya koymakta, daha önce vahyi 
inkâr edenlerin acı akıbetlerini 
bildirmektedir. Bu nedenle vahyi 
esasları inkâr edenlerin, geçmiş 
atalarının acı akıbetlerinden ibret 
almamaları halinde aynı akıbete 
uğrayacaklarını ve o gün geldiğinde 
artık yalvarmalarının fayda verme-
yeceğini haber vermektedir.

Sure, kendilerine yapılan 
ilahi daveti reddeden putperest 
toplumların, putlarına bağlı kalma 
konusunda nasıl çaba sarf ettikleri-
ni ortaya koymaktadır. Putperestlik, 
aklı devre dışı bırakan, insanın 
düşünme ve akletme yeteneğini 
yok eden, insanı robotlaştıran ilkel 
bir yaşam biçimi, bir inanış şeklidir.

Putperestler, yüceltip ilah 
edindikleri kişilerin aslında bir 
hiç olduklarını, kendilerine fayda 
ve zarar veremeyeceklerini hiç 
düşünmezler. Aklın devre dışı 
bırakıldığı bu inanış biçiminde ve 
yaşam tarzında takip edilen yolu 
düşünmek elbette mümkün değildir.

Günümüzde, özellikle Türki-
ye’de, eğitim seviyesinin oldukça 
yüksek düzeylerde olduğu, teknolo-
ji ve iletişim araçlarının en gelişmiş 
halleriyle insanların hizmetine 

sunulduğu bu dönemde bile putpe-
restler, çağın kendilerine sunduğu 
bu imkânlardan yararlandıkları 
halde hâlâ ilkel toplumlar gibi putla-
rı kutsamaktadırlar. Putperestler, 
kendilerini duymayan putlarına 
canlı bir varlığa hitap edercesine 
seslenip ona ibadet ve tazimlerini 
sunmaktadırlar.

Putperestlerin putlarına karşı 
bu sunumları, onların nasıl düşün-
meyen birer robot olduklarını, 
yaptıkları eğitim ve çağın kendile-
rine bahşettiği imkânlardan nasip-
lenmediklerini ortaya koymaktadır. 
Düşünüp akletmeyenlere ne verilir-
se verilsin, onları düşünen akleden 
insan seviyesine yükseltmez. Bunlar, 
akıllarını kullanmayan canlıların en 
kötüsü olanlardır.

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

Akıllarını kullanmayan putpe-
restler, kıyamet günü gerçeklerle 
yüzyüze geldiklerinde, dünyada 
yüceltip tapındıkları, her vesile ile 
putları önünde durup ibadet ettik-
leri ilahlarının bir hiç olduklarını 
anlayacaklar, ancak bunun kendile-
rine bir yararı olmayacaktır.

“Ve o gün, cehenneme getirildi-
ğinde; o gün insan anlar, anlaması 
onun için nasıl faydası olsun ki, der 
ki; ‘Ah, keşke ben, bu hayatım için 
takdim etseydim!” (Fecr, 23-24)

O gün, çoktan iş işten geçmiş 
olacak, pişmanlık fayda vermeye-
cek, putperestler ve put edindik-
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leri kimseler, o gün birbirlerini 
suçlayacaklar ve birbirlerine lanet 
okuyacaklardır.

“Kâ irler: ‘Biz bu Kur’an’a ve 
ondan önce açıklanan şeye iman 
etmeyeceğiz’ dediler. Sen zalimleri, 
Rab’lerinin huzurunda tutuklandık-
ları zaman bir görsen! Sözle birbir-
leriyle atışırlar; zayıf düşürülenler, 
büyüklük taslayanlara derler ki: 

‘Eğer siz olmasaydınız, şüphesiz biz 
Mü’minler olurduk.’ Büyüklük tasla-
yanlar da zayıf düşürülenlere der 
ki: ‘Size geldiği zaman sizi hidayet-
ten biz mi vazgeçirdik! Bilakis siz 
günahkârlar idiniz.” (Sebe, 31-32)

Sad suresi, inkârcı putperest-
lerin içerisine düştükleri alçaltıcı 
durumu göstermekte ve o durum-
dan kurtulmanın yolunun, şere li 
olan Kur’an’a sarılmak olduğunu 
bildirmektedir. İnsanlar, ancak 
vahyi esaslar doğrultusunda 
hareket etmekle kurtulup yücele-
ceklerdir.

Surenin Açıklaması

1- Sad, andolsun zikir dolu 
Kur’an’a!

Kur’an, tüm insanlık için bir 
öğüttür; insanların dünya hayatın-
da ne yapacaklarını, nasıl hareket 
edeceklerini, huzur ve mutluluğa 
nasıl ulaşacaklarını, birbirleriyle 
ilişkilerini nasıl düzenleyeceklerini, 
Rab’lerine karşı kulluk görev ve 
sorumluluklarının ne olduğunu çok 
açık bir şekilde belirten bir öğüt 
kitabıdır.

Kur’an, insanların tüm sorun-

larını en iyi şekilde çözen, onların 
barış ve huzur içerisinde yaşamala-
rını sağlayan bir Kitaptır. Yüce Allah 
(cc) Kur’an’ın, tüm insanlar için bir 
öğüt olduğunu, onların sorunlarını 
çözerek kalplerine huzur veren 
bir şifa olduğunu, ona iman eden 
Mü’minler için hidayet ve rahmet 
olan bir Kitap olduğunu bildirmek-
tedir.

“Ey insanlar, gerçekten size 
Rabb’inizden bir öğüt, göğüslerde 
olana şifa ve Mü’minler için hidayet 
ve rahmet gelmiştir.” (Yunus, 57)

Kur’an, kendisine tabi olanlara 
şifa veren bir kitaptır. İnsanların, 
Kur’ani hükümlere uygun hareket 
etmeleri, sorunlarını, Kur’ani 
öneriler doğrultusunda çözmeleri 
halinde, en iyi sonuca ulaşacak-
ları, kalplerindeki sıkıntılara şifa 
bulacakları müjdelenmektedir.

İnsanların, iman edip hüküm-
lerine bir bütün olarak teslim 
olmaları halinde Kur’an, onlara yol 
gösterecek, onları yüce Allah’ın 
rahmetine ulaştıracaktır. Böylece 
insanlar, dünya hayatında sürekli 
bir şekilde huzur ve mutluluk içeri-
sinde yaşayacaklar, yüce Allah’ın 
rızasını kazanacaklar, ahirette ise 
kurtuluşa erecekler ve cennetle 
mükâfatlandırılacaklardır.

Kur’ani esaslardan ayrılmak 
tefrikadır

Kur’an, insanlara huzur ve 
mutluluk verdiği gibi onları, kula 
kulluk zilletinden yücelterek kurtar-
mış onlara şeref kazandırmıştır. 
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Yüce Allah’a iman etme şere inden 
mahrum olanlar ise, zilleti ve 
aşağılanmayı yeğledikleri için ya 
Kur’an’dan tamamen yüzçevirerek 
küfre girmişler ya da işlerine gelen 
bir kısım ayetleri alarak hevalarına 
uydurarak, hevalarını tatmin 
ederek şirke ve küfre düşmüşlerdir.

İnsanların, Kur’an’a gereği gibi 
iman etmemeleri, bir kısmını alıp 
bir kısmını terk etmeleri, kendi 
arzularını ölçü edinerek hareket 
etmeleri sonucunda yeryüzünde 
kargaşa başgöstermekte, itne ve 
fesat kol gezmekte, birbirlerine 
üstünlük kurmaya çalışan insanlar, 
birbirlerini boğazlamaktadırlar.

İnsanoğlu ne kadar nankör 
ve cahildir ki, yüce Allah (cc) 
onları şere lendirip yüceltmek 
için Kur’an’ı gönderiyor ancak o, 
yücelip şere lenmemek için ondan 
yüzçeviriyor.

“Şüphesiz Biz, emaneti göklere, 
yere ve dağlara sunduk; onu yüklen-
mekten kaçındılar, ondan korktular; 
onu insan yüklendi; doğrusu o, çok 
zalim, çok cahil oldu.” (Ahzab, 72)

İnsanlar, Kur’an nimetinin 
değerini bilmeyecek kadar cahil 
ve onu yaşamayarak dünya ve 
ahirette kendilerine zulmedecek 
kadar zalimdirler. Yüce Allah (cc), 
insanları yüceltmek için ilahi 
mesajını rasulleri ile gönderdikçe 
onlar, küfür ve isyanlarında inat 
etmiş, hevalarını ilah edinerek 
sapmışlardır.

“Eğer Hak, onların hevala-
rına tabi olsaydı, gökler, yer ve 
bunların içinde bulunan kimseler 
bozulurdu. Bilakis Biz onlara, öğüt 
vereni getirdik, ancak onlar, kendi 
öğütlerinden yüzçeviriyorlar.” 
(Mü’minun, 71)

Rab’lerinin gönderdiği 
Kur’an’dan yüzçevirip Tevhidi 
esasları inkâr ederek sapanlar, 
hiçbir dönemde huzur bulamamış, 
sürekli bir kargaşa ve bunalım 
içerisinde yaşamışlardır. Böylece 
onlar, kendi elleri ile kendilerine 
hayatı zindan yapmışlardır.

2- Bilakis inkâr eden kimseler, 
bir gurur ve ayrılık içerisindedir-
ler.

Kur’ani esaslardan sapmak, 
insanların ihtilafa düşmesine 
neden olur. Çünkü belli bir ölçüye 
sahip olmayanlar, kendi hevala-
rını ölçü edinerek kuruntularını 
sistemleştireceklerdir. Heva ve 
isteklerin, her insanda farklı olması, 
toplumda ister istemez gruplaşma-
ları meydana getirecek, her grubun, 
kendi arzularını diğerlerine kabul 
ettirmeye çalışması neticesinde 
toplumda, kargaşa ve çatışma 
meydana gelecektir.

Beşeri sistemlerin farklı siyasi ve 
ekonomik görüşlere sahip olmala-
rının, bu sistemler arasında çıkar 
çatışmalarının bulunması hep farklı 
düşüncelerin olmasındandır. Diğer 
taraftan toplum içerisinde bulunan 
grupların farklı düşüncelere sahip 
olmaları, bu grupların birbirleri 
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ile çatışma içerisinde bulunmaları 
Kur’ani esasları öncelememeleri 
nedeniyledir.

Yüce Allah (cc) insanlar arasın-
daki çatışmaların kaldırılması, 
toplumsal vahdetin oluşturulması, 
toplumda barışın sağlanması, 
insanların huzur ve mutlu bir şekil-
de yaşaması için vahyi esaslarını 
göndermiştir.

“İnsanlar, bir tek ümmet idi; bu 
yüzden Allah, nebilerini, müjdeciler 
ve uyarıcılar olarak gönderdi ve 
onlarla beraber, anlaşmazlığa 
düştüklerinde, insanlar arasında 
hükmetmek için Kitab’ı hak olarak 
indirdi. Kitap verilmiş olanların 
ihtila ları, kendilerine apaçık deliller 
geldikten sonra onların azgınlıkları-
nın açığa çıkmasından başka bir şey 
değildir. Bunun üzerine Allah, Kendi 
izniyle iman edenleri, onların, o 
ihtilafa düştükleri şeyde Hakka iletti. 
Allah, dilediği kimseyi doğru yola 
iletir.” (Bakara, 213)

Kur’an, birlik ve beraberliği yani 
vahdeti tavsiye eder; Kur’an’dan 
her sapma hem ihtilafı doğurur, 
hem de sapanları fısk ve küfür içeri-
sine sokar. Küfür ve fısk içerisinde 
bulunanlar, hiçbir şekilde birlik 
oluşturmaz, sürekli olarak ayrılık 
içerisinde bulunurlar.

“Bilakis kâ irler, bir gurur ve 
ayrılık içindedirler.” Kendini en 
doğru kabul etme, insanı kibir ve 
gurura sürükler. Gurur ve kibir 
içerisinde bulunanlara, ne anlatı-
lırsa anlatılsın, hiçbir şekilde kabul 
etmezler; bunlar, Rab’lerinden 

gönderilen ilahi mesajı da reddede-
rek azgınlıklarında sınır tanımazlar.

Azgınlığı yol edinenler, ilahi 
mesajı kabul etmedikleri gibi, 
insanları da ondan alıkoymaya 
çalışmışlar, elçilere saldırmışlar, 
Hakkın yayılmasını engellemişler-
dir.

Son pişmanlık fayda vermez

Küfür cephesinin, ilahi mesajı 
getiren elçilere düşman olmaları, 
Hakkı engellemeleri ve saldır-
ganlaşıp azmaları onların sonunu 
hazırlamıştır. Yüce Allah (cc), daha 
öncekilere uyguladığı ilahi yasayı 
sonrakilere de uygulanmış, her 
dönemin kâ irleri, küfür ve azgın-
lıkları içerisinde helak edilerek 
yerle bir edilmişlerdir.

3- Onlardan önceki nesiller-
den nicesini helâk ettik, böylece 
feryat ettiler; fakat kurtuluş vakti 
değildi.

Vahyi esasları reddedip kendi 
hevalarından yasa çıkaranlar, 
kendilerine yapılan davete karşı 
çıkıp azgınlaşanlar için hiçbir 
kurtuluş yoktur. Onlar, dünyada 
helak edilecekler, ahirette de en acı 
azaba sürükleneceklerdir.

Dünya hayatında olsun, ahiret 
hayatında olsun son pişmanlık, son 
feryatlar sahiplerine hiçbir fayda 
sağlamayacaktır. O halde yapılması 
gereken şey, o sonla karşılaşmadan 
önce yüce Allah’tan indirilen ilahi 
mesaja teslim olmak, Tevhidi 
esaslara uygun yaşamaktır.
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Tevhidi esasların topluma 
duyurulmasında Müslüman davet-
çilere çok büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Onlar, her halükârda 
ve durumda Tevhidi esasları net 
ve açık bir şekilde ortaya koymalı, 
insanları, içerisinde bulundukları 
şirk ve küfür konusunda uyarmalı, 
onları, yüce Allah’ı Bir’lemeye ve 
İslâmi esasları kabul etmeye davet 
etmelidirler.

Tevhidi esaslara çağrı açık, net 
ve sürekli yapılmalıdır ki, insanlar 
kendi konumlarını, içerisinde 
bulundukları şirk ve küfrü açık 
şekilde görebilsinler ki, kendile-
rine ulaşan ilahi mesaj karşısında 
şaşkına dönsünler, sonra tavırlarını 
açıkça ortaya koysunlar.

4-5- Onlardan bir uyarıcının 
kendilerine gelmesine hayret 
ettiler ve o kâ irler dedi ki: ‘Bu 
yalancı bir sihirbazdır, ilahları 
bir tek ilah mı yaptı, gerçekten bu, 
acayip bir şeydir.

İslâmi esaslar, tavizsiz bir şekil-
de anlatıldığında insanlar, şaşkına 
dönecek davetçilere düşman 
kesilecek, tarihsel süreçte olduğu 
üzere davetçilere saldıracaklardır. 
Bu Sünnetullahtır ve bugün de aynı 
yasa geçerlidir. Çünkü küfür ve şirk, 
her dönemde aynıdır, müşrikler de 
her dönemde aynı tavırları ortaya 
koyarlar.

Tarihsel küfür her dönemde 
aynıdır

Günümüzdeki müşrikler, tarih-
sel süreçteki atalarının yaptıklarını 

yapmıyorlarsa bu, onların iyi olduk-
larından değil, Müslümanların, 
daveti, Sünnetullahta cari olduğu 
şekilde ortaya koymamalarından, 
davet görevlerini, vahyin belirlediği 
ölçüler içerisinde yerine getirme-
yişlerinden dolayıdır.

Müslümanlar, davet görevlerini 
yerine gereği gibi getirmeseler 
de şirk ve küfür cephesi, küfür ve 
isyanlarını, atalarını aratmayacak 
bir şekilde sürdürmektedirler. 
Hevalarını ya da kendi cinslerinden 
insanların arzularını ilah edinen, 
hayatlarını bu beşeri yasalara göre 
düzenleyenlere, “Hüküm yalnızca 
yüce Allah’a aittir, O’ndan başka 
hüküm koyucu yoktur, O’ndan 
başka ilah/otorite yoktur” denildi-
ğinde şaşırmaktadırlar.

Kendilerine yapılan Tevhidi 
daveti, çeşitli mazeretlerle yalanla-
yan müşrikler, davetçiler için, “Bu 
adam kafayı üşütmüştür, bir sen 
bunu söylüyorsun, bu zamanda 
böyle şeyler olur mu, hangi 
zamanda yaşıyoruz!” demektedirler. 
Müşrikler, içinde yaşadıkları beşeri 
sistemleri korurlar ve bunun hayatı 
en iyi düzenlediğini iddia ederler.

6- Doğrusu onların ileri gelen-
leri öne atıldı: ‘Yürüyün, ilahlarınız 
üzerinde sebat edin; elbette bu, 
istenilen şeydir.

Tarihsel süreçteki, kendi ilahla-
rını koruma ve kollama mantığı 
bugün de aynen devam etmektedir. 
Müşrikler, isimleri ve yapıları farklı 
da olsa, kendi sistemlerini, bu siste-
min kurucularını, tarihsel süreçteki 
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ataları gibi sıkı sıkıya korumakta 
ve hararetle onun propagandasını 
yapmaktadırlar.

“Şayet biz, onun üzerinde sebat 
etmeseydik, doğrusu bizi ilahla-
rımızdan saptıracaktı; yakında 
bilecekler, azabı gördükleri zaman 
kimin yolunun sapık olduğunu.” 
(Furkan, 42)

Tapınılan, önünde ibadete 
durulan, yüce Allah’a ortak tutulan 
kimseler, Hz. Nuh (as) döneminde 
Vedd, Suva, Yeğûs, Ye’ûk ve Nesr, 
adında putlar iken, Hz. Muhammed 
(as) döneminde Lât, Uzzâ, Menat 
ve Hübel adındaki putlar idi. Bu 
putların yerini Türkiye’de M. Kemal, 
dünyada Karl Marks, Stalin, Hitler, 
Mussolini almıştır.

Put edinilenler, eksik ve noksan 
olan ancak birer beşerdirler, kendi-
lerine bile fayda sağlamamış, hiçbir 
şeye malik olmamış, aciz eksik olan 
bu kimseler, ölüp gitmişlerdir. Oysa 
yüce Allah Hay ve Kayyum’dur. 
Onların korumaya çalıştıkları 
ilahlarının hiçbir güçleri ve gerçek-
likleri bulunmamaktadır.

“Doğrusu onlar, ancak sizin ve 
atalarınızın adlandırdığı isimlerdir, 
Allah, onlara bir güç indirmemiştir” 
(Necm, 23)

Şirkin mantığı hep aynı olduğu 
için günümüz müşrikleri de tarihsel 
ataları gibi, yüceltip ilah edindikleri 
putlarını korumak için çırpınmakta, 
her vesile ile puthanelerine koşup 
tapındıkları putları karşısında 
ibadete durmaktadırlar.

Beşeri sistemlerin yöneticileri, 
generalleri, üst düzey kurmayları, 
içerisinde yaşadıkları çağa, bu çağın 
kendilerine sunduğu onca bilgi ve 
araştırmalara, yaptıkları eğitimleri-
ne aldırış etmeden, ilkel toplumlar 
gibi totem olan taş ve betondan 
yapılmış putlarını kutsamaktadırlar.

Yüce Allah (cc) yanında hiçbir 
değeri ve gerçekliği olmayan 
putlara çağrı günümüzde de devam 
etmekte, putperestler, her vesile ile 
putlarını kutsamakta, yandaşlarını 
putlarını sahiplenilmeye çağır-
maktadırlar. Kemalist putperestler, 
gazetelere verdikleri ilanlarda 
yandaşlarına şu çağrıyı yaparak 
putlarına sahiplenmişlerdir.

“3 Mart 1924 Hilafetin kaldı-
rılmasının 70. yılında ‘Şeriat’a 
hayır Laikliğe evet, yobazlığa 
hayır çağdaşlığa evet, kara sesle-
re hayır aydınlığa evet’ diyen 
tüm Ankaralıları, parti ayırımı 
gözetmeksizin Atatürk’e ve Laik 
cumhuriyete bir kez daha ve 
ödünsüz sahip çıktığımızı göster-
mek için; Anıtkabir Tandoğan 
kapısı önünde buluşmaya çağırı-
yoruz.”

Farklı dönemlerde yaşamala-
rına, birbirlerini hiç görmemele-
rine rağmen tüm putperestlerin: 

‘Yürüyün, ilahlarınız üzerinde sebat 
edin; elbette bu, istenilen şeydir. 
diyerek putlarını korumaya çağıran 
putperestlerin sözleri bütün çağlar-
da aynı şekilde yankılanmıştır.

Hz. Nuh (as)’ın kavmi halka: 
“ilahlarınızı bırakmayın” derken, Hz. 
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İbrahim (as)ın kavmi: “ilahlarınıza 
yardım edin” diye birbirlerine 
sesleniyorlardı. Mekke müşrikleri: 

“eğer biz ilahlarımıza tapmakta ısrar 
etmeseydik” diye ilah edindikleri 
putlarına sahiplenirlerken Kemalist 
putperestler putlarına sahiplenmek 
için yandaşlarını “Atatürk’e ve 
Laik cumhuriyete bir kez daha ve 
ödünsüz sahip çıktığımızı göster-
mek için” sözleriyle puthaneye 
çağırıyorlardı.

Yukarıdaki örneklerde de 
görüldüğü üzere, ayrı zamanlarda 
yaşasalar, birbirlerini hiç görüp 
tanımasalar da putperestler, putpe-
rest mantığın aynı olması nedeniyle 
putlarına aynı hassasiyetle sahiple-
niyor, putları için aynı sözleri sarf 
ediyorlar.

“O halde sen, onların taptıkları 
konusunda tartışma içine girme, 
önceden atalarının taptığı şekilden 
başka tapmıyorlar; şüphesiz Biz 
onların, paylarını eksiksiz tastamam 
vereceğiz!” (Hud, 109)

Kuruntularını, put edindikleri 
atalarının sözlerini tek ölçü kabul 
eden putperestler, zan ve kuruntu-
larını din edinerek ona göre hareket 
etmişlerdir. Kendilerine Rab’leri 
tarafından gönderilen Tevhidi 
gerçekleri değiştirip zanlarına 
uygun bir şekle getirdikten sonra 
kabul eden putperestler, bu konuda 
yüce Allah’ın üzerine iftira atmak-
tan da çekinmemişlerdir.

Putperestler ve onlara destek 
veren halk, gerçek Tevhid dinine 
davet edildiklerinde ise, sistem 

tarafından sürekli bir şekilde 
yalanlarla uyutulup kandırıldıkları, 
Kur’an okumadıkları için Tevhidi 
çağrıyı şaşkınlıkla karşılamaktadır-
lar.

7- Biz bunu öteki millette/
dinde işitmedik, şüphesiz bu, 
ancak eski bir şeydir.

İnsanın kalbi kapalı, kulakları 
sağır ve gözleri kör olunca en 
yakınındaki bir ışığı bile göremez, 
kendisini çağıranı duyamaz, en 
güzel şeyleri algılayamaz. Tarihsel 
süreçte, Tevhidi esaslara karşı 
gösterilen duyarsızlık, körlük ve 
sağırlık, bugün de aynen devam 
etmektedir.

Kur’an, yüzyıllardır ellerinde 
olduğu, anlamını bilmeden Arapça-
sı okunduğu için insanlara Kur’ani 
hükümler anlatıldığında, sanki 
Kur’an’ı hiç tanımamış gibi şaşkın-
lık içerisinde tepki göstermekte ve 

“Biz bunu önceden hiç işitmedik” 
diyerek reddetmektedirler.

İnsanların Kur’an’a bu denli 
yabancı oluşlarının ve onun hüküm-
lerini bilmeyişlerinin nedeni yine 
kendileridir. Onlar, anlamını bilerek 
okumadıkları, kendilerinin önünde 
bulunan ve âlim diye nitelendirilen 
kişilerden duymadıkları Kur’an’ın 
hükümlerini elbette bilemezler.

İnsanlar yüzyıllarca din adına 
uyutuldu, onlara, “Siz Kur’an’ı 
anlamazsınız, Arapça okuyup 
geçin, Arapçasını okumak sevaptır” 
denildi, böylece insanlar, Kur’an’ı, 
ölülerden başkasına okumadılar. 
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Kur’ani hükümler kendilerine 
anlatıldığında, daha önce duyma-
dıklarını söyleyerek ondan ne kadar 
ga let içerisinde bulunduklarını ve 
cehaletlerini ortaya koyuyorlar.

Materyalist mantık, üstünlü-
ğü maddede görür

Cahiller, içerisinde bulundukları 
cehaletlerini gizlemek için kendi-
lerine yüce Allah’ın hükümlerini 
anlatan Tevhid eri Müslümanları 
kınamaya çalışırlar, onların kendile-
rine Kur’ani esasları anlatmalarını 
ve onları küçümseyerek reddeder-
ler.

Cehalet ve bağnazlığın, üstün-
lüğü hep maddi şeylerde gören 
materyalist mantığın ölçüsü, olay 
ve olguları değerlendirmesi hep 
aynıdır. Onlara göre eğer iyi bir 
şey olacaksa o mutlaka toplumda 
varlık sahibi olan, belli mevkilerde 
bulunan kişilerin elleriyle olmalıdır.

 “Ve dediler ki: ‘Bu Kur’an, iki 
kentten büyük bir adama indirilsey-
di ya!” (Zuhruf, 31)

Hemen her dönemde, maddeyi, 
eşya ve mevkiyi üstünlük vesilesi 
gören bu cahili mantık, kendilerine 
gönderilen ilahi mesajı reddetmiş 
ve Risalet önderlerini küçümsemiş-
tir.

8-9- Zikir aramızdan ona mı 
indirildi; bilakis onlar, Zikri’mden 
şüphe içindedirler; aksine onlar, 
henüz azabımı tatmadılar! Yoksa 
onların yanında üstün olan, çok 
lütufta bulunan Rabb’inin rahmet 
hazineleri mi var!

Cahili ve materyalist mantık, 
maddi üstünlüğü fazilet zannet-
tiklerinden, yüce Allah’ın yanında 
kendilerini üstün görüyor, her 
konuda ve her şeyde kendi istekle-
rinin olacağını zannediyorlar. Bahçe 
sahibi adam, bu materyalist cahil 
mantığın tipik bir örneğidir.

“Onlara şu iki adamı misal olarak 
anlat, onlardan birine iki üzüm bağı 
vermiş, onların etrafını hurmalarla 
çevirmiş, ortalarında da ekin bitir-
miştik. Her iki bağ yemişini vermiş 
ve ondan hiçbir şey eksik etmemiş, 
aralarından bir de ırmak akıtmıştık; 
onun, ürünü de vardı; arkadaşıyla 
konuşurken ona dedi ki; ‘Ben malca 
fazlayım ve adamca da güçlüyüm.’

Kendisine yazık ederek bağına 
girdi: ‘Bunun, ebediyen yok olacağını 
hiç sanmam. Kıyametin kopacağını 
da zannetmiyorum, şayet Rabb’ime 
döndürülsem, bundan daha hayırlı 
bir sonuç bulurum.” (Kehf, 32-36)

Mal, servet ve bilgi, kişiyi yüce 
Allah’a yaklaştırması gereken 
araçlardır; bunları amaç haline 
getirmek, kişinin kibir, gurur ve 
azgınlığını artırır, Rabb’ine isyana 
sürükler. Yüce Allah (cc) bu kibir 
ve azgınlığında sınır tanımayan 
kimselere soruyor:

“Gaybe mi çıkıp baktı, yoksa 
Rahman’ın huzurunda bir ahit mi 
aldı.” (Meryem, 78)

Müşriklerin mantığı hep aynıdır; 
dini kendilerine göre yorumlaya-
rak Rab’lerini razı edeceklerini 
zannederler, sanki gaybın bilgisi 
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kendi yanlarında da, yüce Allah’ın 
yanındaki durumlarını görüyormuş 
gibi kendilerinden emin bir şekilde 
hareket ederler.

10- Yoksa göklerin, yerin ve 
ikisi arasında bulunanların 
mülkü onların mı (10); öyleyse 
vasıtalarla (ona) yükselsinler.

Elbette mülk, bütünüyle yüce 
Allah’ındır; O, mülkünde dilediğini 
belli sebeplerle yüceltir, kendilerini 
üstün görenleri de zelil kılar.

“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)

Zafer ve üstünlük ancak 
Mü’minlerindir

Yüce Allah’ın verdiği malı ve 
mülkü, O’nun rızasını kazanacak 
şekilde kullanacak yerde, onlarla 
azgınlaşmış, kendilerini güçlü 
görüp Allah’ın kullarını ezmeye 
kalkışmış, Rab’lerinin gönderdiği 
Tevhidi esasları inkâr etmiş, küfür 
ve şirk içerisinde isyan etmiş 
kimseleri yüce Allah (cc), elbette 
zelil edecektir.

11- Bir ordudur ki, hiziplerden 
oluşmuş, orada bozguna uğratıla-
caktır.

Tarihi süreçte,  azgınlık eden 
nice toplumlar, ya bizzat yüce Allah 
(cc) tarafından ya da Mü’minler 
eliyle helak edilmiştir. Kur’an, 

onların hayatlarını sonrakilere 
örnek vererek uyarmakta, azgın-
laşmaları halinde onların da helak 
edileceklerini bildirmektedir.

12-14- Onlardan önce de Nuh 
kavmi, Ad ve kazıklar sâhibi 
Fir’avn da yalanlamıştı. Semud, 
Lut kavmi ve Eyke halkı da; işte 
onlar da hiziplerdi, şüphesiz 
hepsi ancak rasulleri yalanladı, 
böylece cezamı hak ettiler.

15- Bunlar da sadece bir tek 
sayhayı gözetliyorlar; onun, geri 
çevrilmesi olmaz.

Her dönemde olduğu gibi 
günümüzde de, kendilerini, her 
şeyi yapmaya muktedir gören 
inkârcı azgın kişi ve toplumlar, hiç 
kimsenin kendilerine güç yetire-
meyeceğini sanarak ve adeta yüce 
Allah’a meydan okurcasına küfür ve 
isyanlarında ısrar etmektedirler.

16- Dediler ki: ‘Rabb’imiz, bize 
payımızı hesap gününden önce 
acele ver.

Tevhidi esasları inkâr edenler, 
yüce Allah’ı hiç tanımayan, O’nu 
inkâr eden kimseler değildirler. 
Onlar, Rab’lerini bilmelerine 
rağmen hayatlarını O’nun bildirdiği 
hükümlere uygun düzenlemiyorlar-
dı. Onlar, hükmün tamamen yüce 
Allah’a ait olduğunu, O’ndan başka 
otorite tanınmaması gerektiğini 
bildiren elçilerin söylediklerine 
itibar etmiyorlar. Bu tutumları ile 
inkârcılar Rab’lerine adeta şöyle 
dua ediyorlar.

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

İnsanlar, yüce Allah’ın kendi-
lerini yaratıp başıboş bıraktığını, 
yeryüzünü kendilerinin düzenle-
yeceklerini düşünüyorlar. Onlar, 
hüküm koymanın ilahlık taslamak 
olduğunu düşünmüyor, bu nedenle 
Tek olan yüce Allah’a davet edilme-
lerini kabul etmiyorlar. Yüce Allah’ın 
mülkünde, O’nun verdiği nimetleri 
kullandıkları halde O’ndan gelen 
hükümleri kabul etmemek apaçık 
bir azgınlık ve nankörlükten başka 
bir şey değildir.

Hz. Davut (as) ve müzik!(*)

Yüce Allah’a gerçekten iman 
edenler, kendilerine verilen mülk 
ve nimetlerle yalnızca Rab’lerini 
razı etmeye çalışır, O’nun rızasını 
kazanacak ameller yaparlar. Bu 
kimseler için yüce Allah (cc), Hz. 
Davut (as)’ı ve Hz. Süleyman (as)’ı 
örnek vermektedir.

17-19- Sabret, onların dedik-
leri şeylere ve güç sahibi Davud’u 
hatırla; doğrusu o, çok yönelirdi. 
Doğrusu Biz, dağlara boyun eğdir-
dik; akşam sabah onunla beraber 
tesbih ederlerdi. toplanmış halde 
kuşlar da; hepsi ona yönelirdi.

Yüce Allah (cc), Hz. Davut (as) 
ile Hz. Süleyman (as)’a birçok 
nimet bahşetmiş, onları bu verdik-
leri ile denemiştir. Hz. Davut (as), 
sürekli Rabb’ini anan, O’nun verdiği 
nimetler şükreden biriydi. O, güzel 
sesiyle Rabb’ine dualar edip O’nu 

anarken, doğadaki her şey de ona 
eşlik ederdi.

20- Onun mülkünü güçlendir-
miştik, ona hikmet ve ayırt edici 
bir hitabet vermiştik.

Yüce Allah (cc), Hz. Davut 
(as)’a nebi olma yanında ilim ve 
hikmet de vermiş, onu, insanlar 
üzerine hükümdar yapmıştı. Hz. 
Davut (as), insanlara Rab’lerinin 
gönderdiği ilahi mesajı duyuruyor, 
onları yönetiyor ve onlar arasında 
adaletle hükmediyordu.

“Derken onları, Allah’ın izniyle 
hezimete uğrattılar ve Davud, 
Calut’u öldürdü. Allah ona, mülk 
ve hikmet verdi, dilediği şeylerden 
öğretti. Eğer Allah, insanların bir 
kısmını bir kısmı ile savmasaydı 
yeryüzü fesada uğrardı; fakat 
Allah, âlemlere karşı lütuf sahibidir.” 
(Bakara, 251)

Yüce Allah (cc) mülk ve egemen-
liği insanlara ancak imtihan için 
verir, onların bu nimetleri nasıl 
değerlendirdiklerine bakar. Nankör 
inkârcı kimseler, kendilerine 
verilen nimetlerle Rab’lerine isyan 
ederlerken iman edenler, kendile-
rine verilenlerin Rab’lerinden bir 
intihan olduğunu bilirler ve ona 
göre hareket ederler.

“Andolsun biz, Davut’a ve Süley-
man’a bir ilim verdik, dediler ki: 

‘Hamdolsun Allah’a ki, bizi iman eden 
kullarından birçoğuna üstün kıldı.” 
(Neml, 15)

Yüce Allah’ın büyük lütfuna 
mazhar olan Hz. Davut (as), elbette 
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Rabb’i tarafından kendisine verilen-
ler doğrultusunda hareket edecek 
ve adaletle hüküm verecektir. 
Çünkü yüce Allah (cc), ondan doğru 
olmasını ve adaletle hükmetmesini 
istemektedir.

Adaletle hükmetmek

Yüce Allah (cc), Hz. Davut (as)’a 
Hakkı batıldan ayırdedecek hikmet 
de ihsan etmiş, bununla insanlar 
arasında adaleti sağlamasını 
istemişti. Kendisine bildirilenler 
doğrultusunda hareket edip 
etmediğine kendisini şahit tutmak 
için yüce Allah (cc) ona iki adam 
gönderir.

21-22- Sana davacıların 
haberi verildi mi; hani mihraba 
çıkmışlardı, o zaman Davud’un 
yanına girmişlerdi, bu yüzden 
onlardan ürkmüştü; dediler ki: 

‘Korkma, biz iki davacıyız, birimiz, 
ötekine haksızlık etti. Şimdi sen 
aramızda hak ile hükmet ve aşırı 
gitme, bizi eşit bir yola götür.

23- Doğrusu bu kardeşimdir, 
onun doksan dokuz koyunu var; 
benim ise bir tek koyunum var, 
ancak dedi ki: ‘Onu sorumluluğu-
nu bana ver’ ve konuşmada bana 
üstün geldi.

24- (Davud) dedi ki: ‘And olsun 
senin koyununu kendi koyunları-
na istemekle sana zulmetmiştir; 
şüphesiz karıştıranlardan çoğu 
onların biri diğerine zulmeder, 
iman edip salih amel işleyen 
kimseler müstesna ve onlar da 
ne kadar azdır!’ Davud, kendisini 

gerçekten imtihan ettiğimizi 
sandı, bu yüzden Rabb’inden 
mağ iret diledi, eğilerek yüzüstü 
kapandı ve tevbe etti.

Hz. Davut (as), kendisine gelen 
adamlardan, davacı olanı dinledik-
ten sonra davalı adamı dinlemeden 
hemen kararını açıklamış, ancak 
verdiği kararın hatalı olduğunu 
anlayarak hemen pişman olmuş 
ve yüce Allah’a yönelerek tevbe 
etmiştir.

İnsanlar arasında adaletle 
hükmetmek, elbette çok önemlidir. 
Bir konuda adaletle hüküm vermek 
için de öncelikle tara ları varsa 
şahitlerini dinlemek, delillerini 
almak, gerekir.

Davaya konu olan husus 
gereğince bilinmeden, tara lar 

-varsa şahitler- dinlenmeden o 
hususla ilgili deliller toplanmadan 
verilecek karar, tara lardan birine 
zulüm olacaktır.

İnsanın aceleci olması ve 
beşeri kimi özellikleri, -rasul de 
olsa- Hz. Davut (as)’da da kendisini 
göstermiş ve o, kendisine başvuran 
iki davacı arasında bir an acele ile 
karar vermiş, ancak kendisi de 
bunun, düşünülmeden verilen bir 
karar olduğunu fark etmiş, pişman 
olmuş ve Rabb’ine yönelerek tevbe 
etmiştir.

25- Böylece Biz, ondan bunu 
bağışladık ve şüphesiz onun 
yanımızda bir yakınlığı ve güzel 
bir yeri vardır.

Rahmeti ve bağışlaması bol 



tefsir 

Sad Suresi

Nisan
Mayıs
Haziran

2018 - 55

Kur’ani

mücahede

67

yüce Allah (cc), kendisine yönelip 
tevbe edenleri elbette bağışlar. 
Çünkü O, kullarına karşı merhameti 
bol olandır, ancak O’nun rahmetinin 
bol olması, kullara sürekli günah 
işleme hakkı vermez. Nitekim yüce 
Allah (cc), Hz. Davut (as)’ı uyarmış 
ve ona sakınması gereken hususları 
bildirmiştir.

26- ‘Ey Davud, şüphesiz Biz 
seni, yeryüzünde halife yaptık; 
öyleyse insanlar arasında Hak ile 
hükmet; hevaya tabi olma, sonra 
seni Allah yolundan saptırır; 
şüphesiz Allah yolundan sapan 
kimseler, onlar için, hesap 
gününü unuttuklarından dolayı 
şiddetli bir azap vardır.’

Yüce Allah’ın rahmetinin bol 
ve geniş olması, insanları ga let 
ve rehavete sürüklememelidir. 
İnsanlar, sürekli hassasiyet sahibi 
olmalı, günah, şirk ve kendilerini 
yüce Allah (cc) indinde sorumluluk 
altına sokacak davranışlardan 
kaçınmalıdırlar.

Tevbe

Yüce Allah’ın rahmet ve merha-
meti bol ve geniştir; O, yaptıklarına 
pişman olup tevbe eden kullarını 
bağışlamayı seviyor, bu nedenle 
kullarını, sürekli uyararak tevbe 
etmeleri ve günahta ısrarcı 
olmamaları konusunda uyarıyor.

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

(Zümer, 53)

“Onlar, çirkin bir iş yaptıkları 
ya da ne islerine zulmettikleri 
zaman Allah’ı hatırlayarak derhal 
günahlarının bağışlanmasını isterler. 
Allah’tan başka günahları kim bağış-
layabilir! Ve onlar, yaptıkları şeyler 
üzerinde bilerek ısrar etmezler.” (Al-i 
İmran, 135)

Tevbe, hata yapıldığı ve hatanın 
farkına varıldığı anda hemen 
yapılmalıdır. Nitekim Hz. Davut (as) 
da böyle yapmış ve hata yaptığını 
anladığı anda, Rabb’ine yönelerek 
tevbe etmiş, yüce Allah da onu 
bağışlamıştır.

“Şüphesiz, Allah yanındaki tevbe 
o kimselerindir ki, cahillikle bir 
kötülük yaparlar, sonra yakından 
tevbe ederler. İşte Allah, tevbesini 
kabul ettiği onlardır, Allah âlimdir, 
hâkim olandır.” (Nisa, 17)

Hatada ısrar edip tevbe etmeyi 
tehir edenler, kendilerine ölümün 
geldiğinde tevbe etmeye kalkışanlar, 
ölüm anında tevbe etseler bile, yüce 
Allah (cc) onları bağışlamayacaktır.

“Ve elbette kötülükler yapan 
kimselerin değildir; ki, nihayet ölüm 
onların birine geldiği zaman der ki: 

‘Gerçekten ben, şimdi tevbe ettim’ 
ve kimselerin ki onlar, kâ ir olarak 
ölmüşlerdir, işte onlar için acıklı bir 
azap hazırlamışızdır!” (Nisa, 18)

Tevbe, yapılan kötü bir iilden 
pişmanlığın, onu bir daha yapma-
ma konusunda kişinin, önce kendi-
sine, daha sonra yüce Allah’a söz 
vermesidir. Bu nedenle bilmeden, 
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cahillikle kötü bir iil işleyen kişi, 
yaptığının kötü ve günah olduğunu 
anladığı anda yaptığından vazgeç-
mesi, pişman olması gerekir.

Yüce Allah (cc) yaptıkları 
kötülüklerden pişman olmadan 
ölen ya da öleceğini hissettiği 
zaman tevbe etmeye kalkışan 
kimseleri bağışlamayacağını bildir-
miş, bu kimseler, kâ irlerle beraber 
anılarak durumlarının ne olduğu 
ortaya konulmuştur.

Kur’an, günah işlemekte ısrar 
eden ve kendisine ölüm geldiğinde 
tevbe edenlere Fir’avn’ı örnek 
vererek bağışlanmayacaklarını 
bildiriyor.

“İsrail oğullarını denizden 
geçirdik, ancak Fir’avn ve askerleri 
zulmetmek isteyerek onların peşi 
sıra gittiler; nihâyet boğulacağını 
anladığı zaman dedi ki: ‘Gerçekten 
O’na iman ettim, İsrailoğullarının 
kendisine iman ettiği kimseden 
başka ilah yoktur (*90) ve ben 
de Müslümanlardanım! Şimdi mi, 
doğrusu daha önce isyan etmiş, 
bozgunculardan olmuştun!” (Yunus, 
90-91)

Kullarını aşırılıklardan kaçın-
maya ve kendisinden umutlarını 
kesmemeye davet eden yüce Allah 
(cc), bütün günahları bağışlaya-
cağını vadediyor. Ancak bu bağış-
lamanın nasıl ve hangi hallerde 
olacağını da bildirerek insanlara yol 
göstermektedir.

“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.” (Zümer, 
54-55)

Tevbe, ölüm gelmeden önce 
yapılmalı, tevbenin kabul edilmesi 
için de mutlaka Kur’an’a yönelin-
meli ve Kur’ani ölçüler içerisinde 
hareket edilmelidir. İşte ancak bu 
durumda yüce Allah (cc), kullarına 
karşı bağışlayıcı olacak ve onları 
affedecektir.

Hevadan verilen her hükümler, 
adaletsiz, hatalı, yanlış ve batıldır, 
tevbe edilmelidir. Çünkü heva ve 
heves, insanı sapıklığa, adaletsizli-
ğe, şirk ve küfre sürükler. Yüce Allah 
(cc), hevaya uymaktan, hevadan 
verilen kararları kabul etmekten 
kullarını sakındırıyor.

“Şayet yeryüzündeki kimselerin 
çoğuna tabi olursan, seni Allah 
yolundan saptırırlar; şüphesiz onlar, 
sadece zanna uyuyorlar ve onlar 
ancak yalan söylüyorlar.” (En’am, 
116)

Yeryüzündeki insanlar, kendi 
hevalarını ve zanlarını ölçü edine-
rek yasalar çıkarmakta, hükümler 
icra etmekte, insanları yüce Allah’ın 
hükümlerinden saptırmaktadırlar. 
Beşeri tüm sistemler, küfür ve 
şirktir, bu sistemlere itaat edip 
destek olmak da şirk, küfür ve 
sapıklıktır.

Kâinatta bulunan her şeyin 
bir görev ve sorumluluğu vardır

Yüce Allah (cc), kullarını yeryü-
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zünde başıboş bırakmamış, onların 
hayatlarını nasıl düzenleyecekleri 
ile hükümlerini, seçtiği rasullerle 
ardı ardına bildirmiştir.

27- Göğü, yeri ve ikisi arasın-
daki şeyleri boşuna yaratmadık; 
bu, inkâr eden kimselerin zannı-
dır; bu yüzden ateşten dolayı vay 
inkâr eden kimselere!

Kâinatta yarattığı her şeyi, bir 
ölçü, bir denge ve bir amaç için 
yaratan yüce Allah (cc), hiçbir şeyi 
başıboş bırakmamış, her şeye görev 
ve işlevlerini yüklemiştir.

“Yüce Rabb’inin adını tespih et; 
O ki, yarattı sonra düzenledi ve O ki 
takdir etti, peşinden hede ini göster-
di.” (A’la, 1-3)

Kâinatta her şey, öncelikle 
kendilerini yaratan yüce Allah’ı 
anmakla, O’na kulluk yapmakla 
yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine 
getirilirken, kâinatta var olan her 
şey birbirleri ile uyumlu bir şekilde 
hareket eder, birbirleriyle hiçbir 
şekilde çatışmaya girmezler ve her 
şey, kendilerine verilen görevleri ifa 
ederler.

Şu içinde yaşanılan kâinatta her 
şey, Rab’lerinin kendilerine belir-
lediği sınırlar içerisinde hareket 
ederler. Uzayda var olan güneş, ay 
yıldızlar, gezegenler ve daha nicele-
ri, milyonlarca yıldır kendilerine 
belirlenen rotada dönüp duruyorlar 
da hiçbiri, ne yollarını şaşırıyorlar, 
ne de birbirleri ile çarpışıyorlar. 
Şimdi bütün bunların, -bir yaratıcı 
olmadan- böyle mükemmel bir 

şekilde hareket edebilmesi elbette 
mümkün değildir.

Kâinatta var olan her şeyin belli 
bir amacı ve Rab’leri tarafından 
belirlenen görev ve sorumlulukları 
vardır ve onlar, bütün güçleri ile bu 
görev ve sorumluluklarını yerine 
getirirler. tüm bunların ve kurulan 
düzenliliğin boş olduğunu iddia 
etmek, düşünmek mümkün değildir.

“Göğü, yeri ve ikisi arasındaki-
leri boşuna yaratmadık inkâr eden 
kimselerin zannıdır” buyuran yüce 
Allah (cc), her şeyi bir amaç ile yarat-
tığını bildirirken kâ irler, “Bütün 
bunlar bir doğa kanunudur” deyip 
yaratılışı ve yaratıcıyı düşünmeden 
inkâr ederler. Bu inkârcılar, kâinatın 
bu düzenliliğini, muntazam yapısını 
anlayamadıkları için hevalarını ölçü 
edinerek yüce Allah’ın mülkü olan 
yeryüzünde bozgunculuk yaparlar.

Yeryüzündeki sıkıntıların kayna-
ğı, yüce Allah’ın indirdiği hükümleri 
bırakıp kendi hevalarından hüküm 
koyan ve insanları bu hükümleri 
kabule zorlayan, tağuti sistemlerdir. 
Mü’minler, hiçbir şekilde tağuta 
itaat edemezler ve yalnız Kur’ani 
hükümlere uyarlar.

28- Yoksa biz, iman edip salih 
amel işleyenleri, yeryüzünde 
bozgunculuk yapanlar gibi mi 
tutacağız, yoksa muttakileri 
günaha dalanlar gibi mi tutaca-
ğız!

Surenin ilk bölümünde (2-16. 
ayetlerde) Kur’an’dan yüzçeviren, 
kendilerine Rab’leri tarafından 
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gönderilen elçileri ve ayetleri inkâr 
eden, yüce Allah’ın mülkünde, 
O’nun verdiği nimetlerle şımarıp 
azgınlıklarında sınır tanımayan 
kişiler anlatılıyordu. 

Surenin ikinci bölümünde 
(17-27. ayetlerde) Rabb’i tarafın-
dan kendisine Risalet, mülk, hikmet, 
ilim ve güzel konuşma yeteneği 
verilen, kendisine boyun eğdirilen 
dağlarla ve kuşlarla Rabb’ine 
yönelip ibadet eden Hz. Davut 
(as)’ın örnekliği verilmişti.

Surenin birinci bölümünde, 
kendilerine nimet verilenler, 
Rab’lerine nankörlük yapıp azgın-
laşırlarken, Hz. Davut (as), kendi-
sine verilenlerle Rabb’ine daha çok 
yönelmiş, O’nu razı etmek için çalış-
mıştır. Sure, iki bölümdeki iki farklı 
durum arasındaki zıtlığı gözler 
önüne sermekte, insanların bunlar 
üzerinde düşünmesini istemektedir.

İlahi adalet, dünya ve ahirette 
tam tecelli edecek, iman edip salih 
amel işleyenler, nankörlük yapıp 
Rab’lerine şirk koşup isyan edenler 
hiçbir şekilde bir tutulmayacak, 
herkese kazandığının karşılığı 
eksiksiz verilecektir. İlahi mesajı 
tek ölçü edinip ona göre yaşayan-
ları yüce Allah (cc), hevalarını ölçü 
edinip onun peşinde koşanlarla bir 
tutulmayacaktır.

“Şimdi, Rabb’inden açık bir delil 
üzerinde olan ve O’ndan bir şahidin 
de kendisini izleyen kimse gibi midir 
ki, ondan önce Musa’nın, rehber ve 
rahmet olan kitabı elinde bulunuyor; 
işte onlar, ona iman ediyorlar.” (Hud, 

17)

Tevhid şirk mücadelesinin 
hemen her döneminde, Müslüman-
ların her söz ve hareketi, vahyin 
belirlediği ölçü içerisinde ortaya 
konulurken, müşriklerin söz ve 
hareketlerini belirleyen sabit ve tek 
bir ölçü olmamıştır.

Müşrikler, söz ve hareketlerini 
hiçbir şekilde vahyi esaslara göre 
ortaya koyamazlar; onlar, kimi 
yerde hevalarını, atalarının dinini, 
içerisinde yaşadıkları şirk ve 
küfür kanunlarını, kimi yerde ise, 
önder edindikleri kişilerin, şeyh ve 
ağabeylerin istek ve arzularını esas 
alırlar.

İman edip salih amel işleyenleri, 
bozguncularla bir tutmayacağını 
bildiren yüce Allah (cc), iman 
edenlerden, kendilerine indirilen 
Kur’an’ı düşünmelerini istemekte ve 
ancak akıl sahiplerinin Kur’an’dan 
öğüt alacağını bildirmektedir.

29- Sana Kitabı indirdik, 
mübarek ayetlerini düşünsünler 
ve temiz akıl sâhipleri öğüt alsın-
lar.

Yüce Allah (cc), iman edenlere 
Kur’an’ı göndererek onların, 
ayetleri, Kur’an’da verilen örnek-
leri, anlatılan kişilerin hayatlarını 
düşünmelerini ve böylece doğruyu 
bulmalarını istemektedir. Kur’an’ın 
ayetlerini ve onun verdiği örnek-
leri de ancak akıl sahibi kimseler 
düşünebilir, öğüt alabilir ve doğru 
yolu bulabilirler.
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şiir
Fitne yok edilmeli

Ey Mü’minler dinleyin şimdi benim sözümü
Elbet Rabb’im biliyor gerçek olan özümü
Tüm amacım gerçeği sizlere söylemektir

Ben Rabb’ime yöneldim O’na döndüm yüzümü

Bakara suresinde ayet yüzdoksanbirde
Rabb’imiz buyuruyor daha birçok surede
Fitne fücur yapanlar katilden beterdirler

Hep Onlarla savaşın her zaman ve her yerde

Kur’an’da buyruluyor itne şedit beterdir
Katilden de çok fazla daha şedid etkendir
Fitnecilik yapanlar olamazlar Müslüman

Onların yaptıkları açık küfri eylemdir

Enfal suresinde de yine ayet yirmibeş
Ey Mü’minler sakının itne kızgın bir ateş

Fitneyi durduramaz şayet gevşek dursanız
Sizi de yakıp yıkar, bırakmaz çocuk ve eş

Kalkınız ey Mü’minler itne yaktı her yanı
Bu itnenin ateşi sardı bütün cihanı

Hep duyarlı olunuz aman dikkat ediniz
Fitne tümden bitirir yakar her masum canı

Ey Mü’minler Rabb’imiz buyuruyor durmayın
Fitnecilere karşı sesiz kalıp susmayın

Durdurunuz onları itne bitsin durulsun
Susup da itneciye kötü destek olmayın

Fitneci gece gündüz yakar itne ateşi
Öyle bir musibet ki, yok onun başka eşi
Hep yakıp yıkıyorlar güzelim değerleri

Fitneyi çıkaranlar bazen iki üç kişi

Fitnecinin yaptığı sanki kötü bir rüya
Fitnecide bulunmaz ne iman ne de hayâ

Fitnenin ateşini söndürmeye çalışın
Müdahale etmezsek yanacaktır tüm dünya

Fitne sardı âlemi kimse yardım etmedi
Müslümanlar sorumsuz bunu engellemedi
Herkes başka âlemde başıboş ruhsuz halde

Senin çığlıklarına kimse koşup gelmedi

Fitneyi çıkaranlar imansız ve serseri
Allah’ın yarattığı nice güzel eseri

Mü’minler seyrettikçe itneciler yakacak
Yüzbuldukça itneci olacaktır histeri

Hoşgörü itnecinin biricik can damarı
Fitneciler terk etmiş namus hayâ ve arı
Her türlü kötülüğün başta gelen mimarı

Küfür şirk sıfatları nifaktır şiarları

Müslümanlar her zaman hep duyarlı olmalı
Fitneci olanlara sürekli kin duymalı

Münafıklar her yerde her zaman bilinirler
Bellidir sıfatları hep kötülük damgalı

Sa ları sıklaştırın kardeş olun Mü’minler
Yoksa size kurarlar aşılamaz hileler

Fitnecilere kanmaz Kur’an’a yönelenler
Kur’an insanı yapar ferasetli kimseler.

Şubat 1996/Ankara

“Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla 
savaşın! Eğer son verirlerse muhakkak ki Allah, ne yaptıklarını görmektedir.”

(Enfal, 39)
“Onları nerede yakalarsanız öldürün, onların sizi çıkardıkları yer(Mekke)
den size de onları çıkarın! Fitne (baskı yapmak), adam öldürmekten daha 
kötüdür. Mescid-i Haram’da onlarla savaşmayın ki, onlar da sizinle orada 

savaşmasınlar. Fakat onlar sizinle savaşırlarsa, hemen onları öldürün; 
kâ irlerin cezası böyledir.”

(Bakara, 191)



UYGULANAN SİSTEM = 
DİN

İSLAM DEMOKRASİ, MARKSİZM, 
FAŞİZM, KEMALİZM vs.

HUKUK DALLARI - CEZA HUKUKU
- TİCARET HUKUKU
- MİRAS HUKUKU
- AİLE HUKUKU
- ADAB-I MUAŞERET

- CEZA HUKUKU
- TİCARET HUKUKU
- MİRAS HUKUKU
- AİLE HUKUKU
- ADAB-I MUAŞERET

HAKİMİYET HAKKI ALLAH (cc)’ın (İndirdiği 
kuralların insanlar üzerinde 
kesinlikle uygulanması)

HAKİMİYET HAKKI PARTİNİN, 
MİLLETİN, MECLİSİN, HALKIN.

HAKİMİYET HAKKI
KANUN UYGULAYICILARI

HALİFE, ŞÛRA MECLİSİ 
(Kuranı asalar doğrultusunda 
halkı yönetenler)

DEVLET BAŞKANLARI, 
BAŞBAKANLAR, MECLİSLER

FARKLI DÜŞÜNCE 
GRUPLARI

MEZHEPLER (İslami esaslara 
dokunmayıp tâli konulardaki 
düşünce farklılıkları içinde 
olan gruplar)

PARTİLER (=MEZHEPLER)

ÖNDERLERİ/LİDERLERİ MEZHEP İMAMLARI = 
ÖNDERLERİ MÜÇTEHİTLER 
(Kur’an ve sünnet 
doğrultusunda, günün 
sorunlarına çözüm getirmeye 
çılışan şahıslar.)

PARTİ (=MEZHEP) ÖNDERLERİ 
PARTİ BAŞKANLARI

KİTAP KUR’AN-I KERİM
(Allah (cc) tarafından indirilen 
ve insanların yeryüzündeki 
davranışlarını düzenleyep 
kuralları içeren kitap.)

ANAYASALAR VE DİĞER 
İDEOLOJİK KİTAPLAR (İnsanlar 
tarafından belirlenen; insanların 
yeryüzündeki davranışlarını 
düzenleyen kurallar bütünü.)

HANGİ DİNE MENSUBUZ?

İLAH=OTORİTE : Ceza ve mükâfat veren, çok sevilen, çok korkulan, üstün güç.

MÜCAHEDE YAYINLARI

İNSAN: İnsan hangi sisteme (=dine) göre davranışlarını düzenliyorsa, o sisteme 
(=dine) mensup olur ve o dinin (=sistemin) koyucusunu ilah edinir. Bir sistemi 
(=dini) kabul eden, diğer sistemleri kesinlikle reddetmiş olur. Çünkü, insanda bir 
tek kalp vardır ve o kalbin sahibi ya Allah’tır ya da diğer ilahlardır. Bu ikisinin 
bir arada bulunması ve aynı anda her ikisinin kabulü mümkün değildir. İki ilaha 
birden itaat eden (=tapan) iki dine aynı anda mensup olan bir insan OLAMAZ


