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İslâm’ın Güncellenmesi Konusu

Haddi aşmanın, tuğyan ve küfrün en derin dip noktası
Tarihi süreçte azgınlıklarında 

sınır tanımayan, azgınlıklarının en 
derin dip noktasına kadar düşen 
birçok azgın diktatör, tuğyan eden 
yönetici gelip geçmiştir. Bunlar, 
yüce Allah’ın gönderdiği hüküm-
leri açıkça reddetmiş, rasulleri 
kabul etmemiş, küfürlerini açık 
bir şekilde ortaya koymuşlardır.

“Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki 
böylece onlardan önceki kimselerin 
akıbetinin nasıl olduğunu görsün-
ler! Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki 
eserleriyle onlardan daha güçlü 
idiler, fakat Allah, onları günah-
ları ile yakaladı; onları Allah’tan 
koruyan da olmadı.

Bu, onlara rasullerin açık delil-
leri getirmiş olmasıydı; fakat inkâr 
ediyorlardı. Bu yüzden Allah onları 
yakaladı; şüphesiz O, kuvvetlidir, 
cezası çetindir.” (Mü’min, 21-22)

Günümüzde geçmiş tağutları, 
zalim ve diktatörleri fersah fersah 
aşan Erdoğan, hiçbir dönemin 
zorbasının yapmadığı zulmü, 
halkına reva gördüğü gibi, haddin-
de sınır tanımayarak, azgınlık ve 
tuğyanının en derin dip derekesi-

ne, Kur’ani ifade ile esfele Sa iline 
düşerek yüce Allah’ın Kur’an’ına 
da dil uzatacak kadar haddini 
aşmıştır.

Etrafındaki etten duvarla 
kendisini koruyan Erdoğan, bu 
haline bakmadan kendisini güçlü 
zannetmekte ve her türlü azgın-
lığı yapmaktan çekinmemektedir. 
O, bu azgınlığı ile kendi sonunu 
hazırlamakta ve hızlandırmakta-
dır.

“Sizin kâ irleriniz, sizden 
öncekilerden hayırlı mı (üstün 
mü), yoksa kitaplarda sizin için bir 
beraat mı var! yoksa biz, korunan 
bir cemaatiz mi diyorlar! Yakında 
o topluluk hezimete uğrayacak ve 
geriye dönüp kaçacaklardır.

Bilakis, onlara vadedilen o 
saattir ve o saat müthiş bir felaket 
ve daha acıdır; şüphesiz günahkâr-
lar, sapıklık ve çılgınlık içindedir.” 
(Kamer, 43-47)

Fir’avn da, etrafındaki asker-
lerine güvenerek kendisini güçlü 
zannediyordu, ancak yüce Allah’ın 
emri geldiğinde zillet içerisinde 
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helak olmuş, pişmanlığı ona bir 
fayda sağlamamıştır. Bu zelilce 
helak, Erdoğan’a da inşaAllah 
yakındır.

“Fir’avn kavmine seslenip dedi 
ki: ‘Ey kavmim, Mısır mülkü ve 
şu altımdan akıp giden ırmak-
lar benim değil mi, görmüyor 
musunuz,” (Zuhruf, 51)

“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 ve ben de Müslü-
manlardanım!’

Şimdi mi, doğrusu daha önce 
isyan etmiş, bozgunculardan 
olmuştun! İşte bugün senin bedeni-
ni, senden sonraki kimseler için 
bir ibret olarak kurtaracağız ve 
şüphesiz insanlardan çoğu ayetle-
rimizden hakikaten ga ildirler.” 
(Yunus, 90-92)

Kendisi, demokratik küfür 
sistemine iman ettiği, bu sistemin 
kurucusu olarak bilinen M. Kemal’i 
ilah edindiği, Kur’ani buyrukta 
ifade edildiği üzere azgın bir kâ ir, 
zalim bir despot ve bir putperest 
olduğu halde, Kur’an’a dil uzatma 
cüretini gösterebilmiştir. 

Erdoğan, İngiltere, ABD ve 
İsrail efendilerinin AKP çetesini 
bir proje olarak kurduklarında 
kendisinden istenilen İsrail’in 

güvenliği için Füze kalkanını 
alelacele Malatya’ya kondurduk-
tan sonra BOP (Büyük Ortadoğu 
Projesi) yani sınırların değişmesi 
ve İslâm’ın yeniden yorumlan-
masında ABD’ye yardımcı olacağı 
vaadini yerine getirmeyi taahhüt 
etmişti.

Füze kalkanını alelacele Malat-
ya’ya kondurdu, Ortadoğu’yu, BOP 
projesi kapsamında sınırların 
değişmesi adına kan çanağına 
dönüştüren ABD’ye ve Haçlılara 
her türlü desteği verdi, İncirlik 
üssünü onlara açtı. Böylece 
Erdoğan’ın ve AKP çetesinin 
desteği ile yüzbinlerce masum 
insan, çoluk çocuk, yaşlı, kadın 
denilmeden katledildi.

Efendilerine verdiği sözün 
üçüncü aşaması olan İslâm’ın 
yeniden yorumlanması için 
Erdoğan, ağzındaki İslâm’a olan 
kinini nihayet kusarak “İslâm’ı, 
14 asır önceki hükümlerle 
uygulayamazsınız” diyerek 
tarihsel zorbalara parmak ısırt-
mıştır.

Allah düşmanları helak 
olmaya mahkumdurlar

Erdoğan, düşüncesizce ifade 
ettiği “İslâm’ı, 14 asır önceki 
hükümlerle uygulayamazsınız” 
sözü ile haddi iyiden iyiye aştığı-
nı, azgınlık, inkâr ve küfründe 
sınır tanımadığını açıkça ortaya 
koymuş, yüce Allah’ın hükümle-
rine dil uzatarak Rabb’ine karşı 
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bir savaş başlatmıştır. Ancak bu 
savaşta helak olacak olan Erdoğan 
ve taifesidir.

“Ne zaman ki Ad, haksız yere 
yeryüzünde büyüklük tasladılar 
ve dediler ki: ‘Kuvvetçe bizden 
daha güçlü kim var?’ görmediler 
mi, şüphesiz Allah’tır, ki O, onları 
yaratandır, kuvvetçe onlardan 
daha güçlüdür; Bizim ayetlerimizi 
bilerek inkâr ediyorlardı.

Bunun üzerine Biz de, dünya 
hayatında alçaltıcı azabı tattırmak 
için o uğursuz günlerde dondurucu 
bir rüzgârı onların üzerlerine 
gönderdik ve ahiret azabı ise 
daha alçaltıcıdır ve onlara yardım 
edilmeyecektir.” (Fussilet, 15-16)

Bütün zorba diktatörler, kendi-
lerini üstün görmüşler, azgınlık-
larında haddi aşarak Rab’lerine 
isyan etmişlerdir. Zorbaların 
isyanları, kendi sonlarını hazır-
lamış ve ancak aşağılık kendi 
bir şekilde helaklarını çabuklaş-
tırmışlardır. Bu son zamanların 
en zorba diktatörü Erdoğan’ı da 
bulacak ve hak ettiği o alçaltıcı 
azabı inşaAllah dünyada tadacak-
tır.

“Bu yüzden onlardan daha 
güçlü olanları vurarak helâk 
ettik ve öncekilerin örneği geçti.” 
(Zuhruf, 8)

“Onlardan önce nice nesilleri 
helâk ettik; onlar, bunlardan daha 
şiddetli; beldelere saldırıyorlardı, 
kaçacak yerleri oldu mu? Şüphesiz 

bunda, kalbi olan yahut kulak 
veren ve ona şahit olan kimse için 
bir öğüt vardır.” (Kaf, 36-37)

Erdoğan’ı yüce Allah’ın aşağıla-
tıcı azabından ne etrafına ördüğü 
etten güvenliği, ne hizmette kusur 
etmediği efendisi ABD, Haçlılar ve 
dostu Rusya ve ne de arkasındaki 
bilinçsiz halk sürüsü kurtaracaktır. 
Biiznillah o azap da uzak değildir.

Yüce Allah’ın hükümleri, T.C. 
anayasası mıdır ki, güncellen-
sin

Erdoğan, yüce Allah’ın 
hükümlerini, kendilerini hüküm 
koyucu olarak gören, ancak yarın 
kendilerinin bile ne olacaklarını 
bilmekten aciz zavallı üç-beş 
milletvekilinin çıkardıkları 
saçmalıklar manzumesi kanunlar 
mı sanıyor ki değişmesinden 
dem vuruyor Erdoğan. Bu nasıl 
bir akıl tutulmasıdır ki, alemlerin 
Rabb’inin indirdiği, zaten evrensel 
ve çağlarüstü olan hükümlerin 
değiştirilmesini istiyor.

Erdoğan’ın bu küfür ve azgın-
lık içeren sözü, tarihsel atalarının 
ifade ettikleri inkârlarının benzeri 
bir haddi aşmadır. Onlar da, yüce 
Allah’ın hükümlerini beğenmemiş, 
değişmesini istemişlerdir. Bugün 
bu azgınlığı Erdoğan üstlenmiş 
görünmektedir.

“Onlara ayetlerimiz apaçık 
belgeler olarak okunduğu zaman, 
bize kavuşmayı ummayan kimseler 
dedi ki: ‘Bundan başka bir okuma  
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ile gel yahut onu değiştir.’ De 
ki: ‘Kendi nefsimden söyleyip onu 
değiştirmem benim için kesinlikle 
mümkün değildir. Doğrusu ben, 
ancak bana vahyedilen şeye tabi 
oluyorum, şüphesiz ben, gerçekten 
Rabb’ime asi olursam, büyük 
bir günün azabından korkarım.” 
(Yunus, 15)

Allah Rasulü’nün bile değiş-
tirmeye cesaret edemediği 
Kur’ani hükümleri yetersiz görüp 
değiştirilmesini istemek, tarihsel 
küfrün günümüz temsilciliğini 
yapmaktan başka bir şey değildir. 
Erdoğan, putperest azgın ataları-
nın yolunu takip ederek Kur’an’ın 
yetersiz olduğunu zannederek 
değiştirilmesini istemiştir.

Yüce Allah (cc), ilahi mesajı 
yüklediği Rasulü’nü bile, bildir-
diği hükümlere en ufak bir 
katkı yapması halinde şiddetle 
uyarmakta ve azap edeceğini 
bildirmektedir.

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

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

İndirdiği hükümler konusun-
da hassas olan yüce Allah (cc), 
Kur’ani hükümleri değiştirmesi 
konusunda Rasulü’ne bile yetki 
vermez iken, kendisi demokratik 
dine mensup putperest bir kâ ir 
olan Erdoğan, ABD; İngiltere ve 
İsrail’i razı etme adına pervasızca 
Kur’ani hükümlere dil uzatabili-
yor ve değiştirilmesini istiyor.

Erdoğan, elbette bu haddi 
aşmasının, isyan ve küfrünün 
cezasını, savaş açmış olduğu yüce 
Allah (cc) tarafından dünyada 
helak edilerek en acıklı bir şekilde 
görecek inşaAllah, ahiret hayatın-
da da kendinden önceki azgınların 
barındırıldığı cehenneme, en zelil 
bir şekilde sürüklenerek atılacak-
tır.

Güncellenecek biri varsa o 
da Erdoğan’ın kendisidir

Erdoğan, öncelikle kendisini 
güncellemeli, içerisinde bulun-
duğu psikolojik anafordan kendi-
sini kurtarmalı, eski Kasımpaşa 
sokaklarının düşük kabadayımsı 
kültür düzeyini güncelleyerek 
devlet adamına yakışır bir kişilik 
kuşanmalıdır.

Erdoğan, neredeyse sokaktaki 
adam tarafından kandırılacak 



bismillah  

İslâm’ın 
Güncellenmesi 
Konusu

Temmuz
Ağustos
Eylül

2018 - 56

Kur’ani

mücahede

5

düzeydeki akli yeteneğini güncel-
lemeli, ikide bir onun bunun 
tarafından kandırılmaktan ve 
bunu utanmadan ifade etmekten 
kurtulmalı, bir devleti idare eden 
biri olduğunu hatırlamalı, ona 
göre konuşup hareket etmelidir.

Erdoğan, çelişkiler yumağına 
dönen kişiliğini güncellemeli, bir 
gün önce söylediklerini bir gün 
sonra kendisi tarafından tekzip 
etmeyi terk etmeli, bir devlet 
adamına yakışır tutarlı bir şahsi-
yet kuşanmalıdır.

Erdoğan, bulunduğu yerin, 
Kasımpaşa sokakları olmadığını, 
devleti idare ettiğinin bilincine 
vararak bulunduğu yere uygun 
bir şekilde kendisini güncellemeli, 
konuşup söyleyeceklerini seviyeli 
bir üslup ile ifade etmelidir.

Erdoğan, halkın kanı ve 
dini duyguları üzerine bina 
ettiği iktidardaki konumunu 
güncellemeli, halkın genç evlat-
larının kanlarını siyasi malzeme 
etmekten kurtulmalı, kendisi 
puta tapan bir putperest olduğu 
halde insanların dini duygularını 
istismar ederek Kur’an’ı kendi 
küfür ve şirkine alet etmekten 
vazgeçmelidir.

Erdoğan, bir sömürü alanı 
olarak gördüğü iktidardaki 
durumunu güncellemeli, yediği, 
kullandığı, çevresindekilere 
peşkeş çektiği her kuruştan, tüyü 
bitmeyen yetimlerin ve tüm halkın 

hakkının bulunduğunu idrak edip 
bu çalıp çırpmaktan ve çevre-
sini bir ağ gibi saran soyguncu 
yandaşlarına peşkeş çekmekten 
kendisini kurtarmalıdır.

Erdoğan, Türkiye’nin önemli 
bir konuma sahip olduğunun 
bilincine vararak komşu ülkelerle 
ilişkilerini yeniden güncellemeli, 
dost diye empoze ettiği gerçekte 
birer düşman olan ABD, Rusya, 
İngiltere, İsrail başta olmak üzere 
tüm dış ülkelerle ilişkilerini 
tutarlı, seviyeli, onurlu bir politika 
zeminine taşımalı, her görüştüğü 
ülke lideri yanında “Dostum” 
diyerek kendisini acziyet içerisin-
de göstermekten kurtulmalıdır.

Erdoğan, bir devletin kendisi-
ne özgü bir dış ilişkileri olduğunu 
düşünerek Türkiye’nin dış ilişki-
lerini güncellemeli, devletlerarası 
ilişkilerin çıkarlar çerçevesinde 
düzenlendiğini öğrenmeli, Kasım-
paşalı kültürü ile görüştüğü her 
liderle dost olduğunu söylemek-
ten ve onların yanında zoraki 
dostluk pozu vermekten kendisini 
kurtarmalıdır.

Erdoğan, tüm yaptıklarının 
hesabını Rabb’ine vereceğini 
düşünerek kendisini güncellemeli, 
yukarıda anlatılanları birebir 
yaptıktan sonra ilkel toplumlarda 
bile neredeyse benzeri bulunma-
yan putlara tapmaktan vazgeç-
meli, putperestliğin, kişinin onur 
ve haysiyetini yok eden ilkel bir 
tapınma şekli olduğunun farkına 
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vararak terk etmeli, kendisini 
yoktan var eden Rabb’ine 
yönelerek tevbe edip iman etmeli, 
kendisini düzelterek Müslüman 
olmalıdır.

Erdoğan, baştan başa kendisi-
ni güncellemediği sürece tarihteki 
benzeri putperest müşrikler, azgın 
diktatör zorbalar gibi dünyada en 
zelil bir şekilde helak olacağını, 
ahirette ise, küçük düşürücü 
acıklı azaba sürükleneceğini ve 
cehennemde ebediyen kalacağını 
düşünmelidir.

En nihayetinde Erdoğan, aciz 
ve zavallı bir kul olduğunu idrak 
ederek o putperest küfür ve 
şirk haliyle Kur’an’ı küfrüne alet 
etmekten, yüce Allah’a, İslâm’a, 
Müslümanlara ve halka karşı kin 
ve düşmanlığını terk etmeli, hiç 
olmazsa küfür, şirk ve putperest-
liğinde mert olmalıdır. İkiyüzlü 
politikalarından, insanları aldat-
maktan vazgeçmelidir.

Yüce Allah (cc) hükümlerini, 
çağlarüstü ve evrensel olarak 
güncellemiştir

Yüce Allah’ın hükümlerini 
ancak O, Kendisi güncellemiş 
ve onu Kıyamete kadar gelecek 
insanların hayatlarının her alanı-
na apaçık hükümlerini gönder-
miştir. Çünkü O, kullarının her 
halini bilmekte ve ona göre onlar 
için hüküm koymaktadır.

“Andolsun insanı biz yarattık ve 
nefsinin ona ne vesvese verdiğini 

biliriz, Biz ona şah damarından 
daha yakınız.” (Kaf, 16)

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

Yüce Allah (cc), yarattığı 
kullarını her halini bilerek ona 
göre hükümlerini vazetmiş, bunu 
kıyamete kadar gelecek nesillerin 
hayatlarını düzenleyecek şekilde 
evrensel ve çağlarüstü kılarak son 
Rasulü ile güncellemiştir.

Alemlerin Rabb’i olan yüce 
Allah (cc), yegâne tek ilahtır. Bu 
nedenle hükümlerini ancak 
kendisi değiştirebilir ki, son 
Rasulü ile beraber bu güncelleme-
yi yapmış ve kıyamete kadar baki 
kılmıştır. Yüce Allah’ın, kullarının 
yeryüzündeki hayatlarını düzen-
lemek için indirdiği hükümleri 
beğenmeyerek güncellenmesini 
istemek, apaçık bir şekilde ilahlık 
taslamaktır. Oysa yüce Allah’tan 
başka bir ilah yoktur.

“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)

İnsanlar, ancak insanlar 
tarafından konulan kanunları 
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güncelleyebilirler, çünkü o 
kanunları koyan, kendisinin ne 
olacağını bilmekten aciz olan 
kimselerdir. Bu nedenle aciz olan 
başka biri önceki aciz kişinin 
koyduğu hükmü güncelleyerek 
yenisini koyabilir. Ancak sözkonu-
su alemlerin Rabb’i yüce Allah’ın 
hükümleri olunca işte bunu 
istemek, ilahlık taslamak, haddi 
aşmak, azgınlık, küfür ve isyanda 
sınır tanımamaktır. Çünkü kâinat-
ta  yüce Allah’ın hükümlerini 
güncelleyecek güçte başka bir ilah 
yoktur.

Yüce Allah (cc), tek bir ilah 
olduğunu bildirmiş, her şeyi ilmen 
kuşatmıştır. Ondan başka bir ilah 
olmuş olsaydı, bu durumda yeryü-
zünde her şey ifsat olurdu.

“Şayet (yer ve göğün) ikisinde 
Allah’tan başka ilahlar olsaydı, ikisi 
de fesada uğrardı. Şüphesiz arşın 
Rabb’i Allah, vası landırdıkları 
şeylerden yücedir.” (Enbiya, 22)

Yerde ve göklerde yüce 
Allah’tan başka bir ilah olmadığı-
na göre, O’nun indirdiği hüküm-
leri değiştirmek de hiç kimsenin 
haddine değildir. Hele hele kendi-
si, demokratik dine mensup olan, 
demokratik sistemin kurucusu 
M. Kemal’i ilah edinip ona tapan 
Erdoğan’ın haddine hiç değil 
değildir.

Yüce Allah’ın hükümleri ile 
hükmetmeyerek kâ ir, putlara 
taparak putperest olan Erdoğan’ın 

değil Allah’ın hükümlerini güncel-
lemesi, o hükümleri, putperest, 
müşrik ağzına bile alamaz, almaya 
hakkı da yetkisi de yoktur.

Kendisi bir tağut olan 
Erdoğan’ın, haddi aşarak ilahlık 
taslayarak Allah’ın hükümleri 
ile ilgili düşüncesizce sarf ettiği 
sözlerine destek olan vakıf ve 
dernek gibi şirk ve küfür yuvala-
rında yuvalanan, televizyon kanal-
larında din tüccarlığı yapan tüm 
Samiri soylu bel’amlar, Erdoğan’ı 
ilah edinmiş, onun tarafında 
durarak yüce Allah’a ve O’nun 
hükümlerine savaş açmışlardır.

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

Erdoğan ve sihirbazları 
konumundaki Samiri soylu 
bel’amlar ile bunlara tabi olup 
destek verenler, yüce Allah’ın 
hükümlerine karşı sa larını küfür 
ve isyan cephesi olarak belirlemiş-
lerdir. Bunlar, geleneksel olarak 
Müslüman olduklarını ifade 
etseler de, kendilerine Hak belli 
olduktan sonra Rasulullah (as)’ın 
davet metodunu terk ettikleri, 
Rasul’e karşı geldikleri ve Müslü-
manların yolundan ayrıldıkları 
için Müslüman değildirler.

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

Erdoğan’ın, Samiri soylu 
bel’amlar ve peşlerinde sürükle-
dikleri bilinçsiz yığınların durum-
ları, Rasulullah (as)’ın davet 
metodunu terk ettikleri, onu 
beğenmedikleri için tıpkı ayette 
belirtildiği gibidir.

“Onlara bir ayet geldiği zaman 
derler ki: ‘Allah’ın Rasulü’ne verilen 
şeyin benzeri bize verilinceye 
kadar kesinlikle iman etmeyece-
ğiz.’ Allah, Risalatını koyacağı 
yeri en iyi bilendir; günah işleyen 
kimselere yakında Allah katından 
bir aşağılanma ve hilekâr olmala-
rından dolayı çetin bir azap isabet 
edecektir.” (En’am, 124)

Sonuç olarak, Erdoğan’ın 
efendileri ABD ve İsrail tarafından 
görevlendirilerek İslâmi esaslara 
dil uzatması, tarihsel süreçteki 
Allah ve İslâm düşmanlarından 
çok daha fazla İslâm düşmanı 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Şu unutulmasın ki, Erdoğan, 
Kemalist bir putperest olarak 
İslâm yararına bir şey söyleyemez. 
O, ancak kendisini görevlendiren 
efendilerini razı etme peşindedir. 
Diğer yandan Erdoğan gibi azılı bir 
putperest müşriğin İslâm’a zaten 
hizmet etmeye hakkı da salahiyeti 
de yoktur. Onun, İslâm’a hizmet 
edebilmesi için öncelikle putlara 
tapmaktan vazgeçmesi, çaldığı 
tüm mal ve servetleri iade etmesi 
ve akabinde tevbe edip Müslüman 
olması gerekir. O, üzerinde bulun-
duğu küfür ve şirk hali ile ancak 
putlara hizmet edebilir.

“Müşrikler, ne islerinin küfrüne 
şahit oldukları halde, Allah’ın 
mescitlerini imar etmeleri 
mümkün değil, onların yaptıkları 
işler boşa çıkmıştır ve onlar, ateşte 
sürekli kalacaklardır.” (Tevbe, 17)

Yüce Allah’ın laneti, iki cihanda 
da azabı, onun gönderdiği hüküm-
leri beğenmeyip değiştirmek 
isteyen ve onlara tabi olanların 
üzerine olsun. Âmin!

 “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. 
Size nimetimi tamamladım ve sizin için din 

olarak İslâm’ı seçtim...” (Maide, 3)
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kur’ana davet
Ey insanlar, edindiğiniz ilahları bırakıp bir olan 

Allah’a şirk koşmadan iman edin
Risalet tarihi boyunca vahye 

muhatap olan toplumlar, bir 
olan Allah’a davet edildiklerinde 
bunun ne anlama geldiğini, iman 
etmeleri durumunda nelerden 
vazgeçeceklerini çok iyi biliyor, 
iman etmelerini ya da küfürde 
kalmalarını bilinçli bir şekilde 
seçiyorlardır.

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

Günümüz toplumlarında 
kavramlar net anlaşılmadığı, 
ilahın ne demek olduğu bilin-
mediği için bir olan yüce Allah’a 
iman ettiklerini zannediyor, ancak 
hayatlarında yüce Allah’tan başka 
onlarca ilahlar ediniyorlar. Bunun 
nedeni Kur’an’ı yeterince ya da hiç 
bilmemeleri ve Kur’ani kavramlar 
olan ilah, tağut, Tevhid şirk ve 
küfrün ne olduğunu anlamamala-
rıdır.

Günümüz insanı, birçok 
konuda yüce Allah’a şirk koşup 
küfre girmesine, tarihsel süreç-
teki benzerinden daha katmerli 
müşrik olmasına rağmen iman 
ettiğini iddia ettiği Kur’an’ı, Tevhi-
di esasları ve İslâm’ı bilmediği için 

kendisinin Müslüman olduğunu 
zannetmektedir. Bu nedenle 
kısaca ilah kavramını ve nelerin 
ilah edinildiğini açıklamakta fayda 
vardır.

İlk önce şüphesizdir ki yüce 
Allah’ın reddedilmesini iman 
etmenin temel esas olarak bildir-
diği tağutu reddetme üzerinde 
durulacak ve tağuti sistemi ve 
yöneticilerini ilah edinenler, Bir 
olan yüce Allah’a şirk koşulmadan 
iman etmeye davet edileceklerdir.

Kur’an’da ilah kavramı, kendi-
sine itaat edilen, kulluk yapılan, 
merhamet eden, bağışlayan, 
koruyan, koruyup gözeten, idare 
edip yöneten, kendisine güvenilen, 
yakınlık duyulan, sevilen, saygı 
duyularak yüceltilen, yol gösteren, 
üstün ve hakim olan, bir araya 
toplayan, sahip olan, gizlileri bilen, 
vekil olan, yaratan ve yaşatan, 
güçlü olan, hüküm koyan ve hüküm 
veren, güç sahibi olan, korkulan, 
çekinilen, ikram eden, rızık veren, 
destekleyen, yardım eden, onun 
için fedakârlık yapılan, bağışlayan, 
kendisine teslim olunan, istekleri 
yerine getirilen, öldüren ve diril-
ten, ceza ve mükâfat veren, hesap 
soran anlamlarında kullanılmıştır.
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Yüce Allah’a ait olan bu 
sıfatlardan birini ya da bir kaçını 
başkasına veren, başka kimselerin 
de bu sıfatlara sahip olabileceğini 
düşünen kimseler, yüce Allah’a 
ait olan sıfatlara sahip olduğunu 
düşündükleri kişi ya da kişileri 
ilah edinmişlerdir. Şimdi kısaca 
bunları görelim.

Ey demokratik sisteme oy 
verip destek olanlar, Bir olan 
Allah’a iman edin!

İmanın temel esası, yüce 
Allah’tan başka otoriteleri, kanun 
koyucuları reddetmektir. Beşeri 
demokratik sistem, bu sistemim 
meclisleri, yöneticileri, askeri ve 
emniyet güçleri, 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 
ettikleri için ilahlık taslamış, tağut 
olmuşlardır. Bu nedenle tağutu 
reddedip Bir olan Allah’a iman 
edin.

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

Ey demokratik sisteme oy 
verip destek olanlar, demokratik, 
tağuti sistemi reddetmediğiniz 
sürece yüce Allah’a iman etmez, 

şirk ve küfür içerisinde sapıklığa 
düşersiniz.

Tağuti beşeri demokratik 
sistemlere itaat eden, onları 
destekleyen, onlara oy veren, saygı 
gösterip yakınlık duyan, onları 
öven, yüce Allah’ın hükmüne 
rağmen koydukları kanunlara 
uyan, tağutun mahkemesinden 
adalet bekleyen, tağuti sistemleri 
seven, onlardan korkan, onların 
verdikleri imtiyazları kabul 
eden, onlar için çalışıp fedakârlık 
yapan kimseler, bu tağuti demok-
ratik sistemleri, bu sistemlerin 
meclislerini ve yöneticilerini ilah 
edinmişlerdir. Yüce Allah (cc) tüm 
rasullerini, insanların öncelikle 
tağutu reddetmeleri için gönder-
miştir.

“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)

Sizler, demokratik sistemi 
reddetmediğiniz sürece yüce 
Allah’a iman etmiş olamazsınız; 
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 
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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 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 gittiğiniz 
her parti lideri, Kur’ani anlamda 
bir ilahtır. Sizler, bu kişileri sevip 
savunmakla onları apaçık bir 
şekilde Bir olan yüce Allah’tan 
başka bir ilahlar edinmişsiniz 
demektir.

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

Ey demokratik sisteme oy 
verip destek olanlar, gelin, eşi 
ortağı bulunmayan, sizleri yaşatıp 
rızıklandıran, her türlü nimeti 
sizlere bahşeden Rabb’inize 
ortaklar koşmadan iman edin. 
Unutmayınız ki yüce Allah (cc), 
şirki kesinlikle affetmez, yüce 
Allah (cc), şimdi tevbe edip şirk 
koşmaktan vazgeçerseniz sizleri 
bağışlayacağını vadediyor. Gelin, 
dünya ve ahiret kurtuluşunuz için 
yüce Allah’a yönelin, tevbe edin ve 
demokratik sistemden, demokra-
tik din olan bu sistemden, onun 
ilahları olan yöneticilerinden 
uzaklaşıp Müslüman olun. 

Aksi halde kıldığınız namaz, 
tuttuğunuz oruçlar, ibadet olarak 
yaptığınız bütün şeyler boşa 
gidecek ve şirk koşmuş müşrikler 
olarak yüce Allah’ın huzuruna 
gideceksiniz ki, yüce Allah (cc), 
şirki kesinlikle affetmez ve 
müşriklerin yaptıkları bütün salih 
ameller de boşa gitmektedir. O 
halde gelin, tevbe edin, Rabb’inize 
yönelin Müslümanlar olarak 
yaşayın, Müslümanlar olarak 
ölünüz.

Bu konuda açın Kur’an’ı, o 
Kur’an’da Müslüman kimliğinin 
ne olduğunu, yüce Allah’a imanın 
ne olduğunu okuyun aksi halde 
Kıyamet günü o Kur’an açılıp 
ondan sorguya çekildiğinizde 
yalancılar olarak ebediyen içinde 
kalmak üzere cehenneme sürüle-
ceksiniz.

Ey vakıf ve derneklere giden-
ler, Bir olan Allah’a iman edin!

Ey vakıf ve derneklere giden-
ler, Tevhidi mücadelenin nasıl 
yapıldığı Kur’an’da, yüce Allah 
(cc) tarafından belirtilmiş, Tevhidi 
mücadeleyi yapan rasullerden, 
onların izinde giden Tevhid 
erlerinden örnekler verilerek 
açıklanmıştır. Bu nedenle İslâmi 
bir düşünce ile açıldığı iddia 
edilen vakıf ve derneklerin, İslâm 
nokta-i nazarında Kur’ani hiçbir 
delilleri yoktur.

Yüce Allah (cc), Rûz-î Mahşerde, 
her ümmetin kendi kitaplarından 
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sorgulanacaklarını, rasullerin ve 
şahitlerin de bulundurulacaklarını, 
buna uygun delilleri olmayanların 
yalancılar olarak acıklı bir azaba 
gireceklerini bildirmiştir.

Tağuti sistemlerin iznine bağlı 
olarak kurulan vakıf ve dernek-
lerin hiçbir şer’i delili yoktur. 
Kur’ani hiçbir delili olmayan 
vakıf ve derneklere gitmeniz ve 
Hakkı batılla bulayarak gerçekleri 
gizleyen Samiri soylu bel’amları 
dinlemeniz sizleri, müşrikler 
olarak Rabb’iniz indinde ağır bir 
sorumluluk altına sokacaktır.

Kur’ani gerçekler apaçık ortada 
iken vakıf ve derneklerde bulunan 
Samiri soylu bel’amlar, yüce 
Allah’ın bu konudaki hükümlerini 
gizlemişler, kendileri tağuta itaat 
ederek onun izni ile hareket ettik-
leri gibi peşlerinde giden sizleri 
de tağutu destekleyip onaylamaya 
çağırmaktadırlar. Bunların sözü 
ile hareket etmek, apaçık bir şekil-
de onları ilah edinmektir.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, 
Samiri, Hz. Musa (as)’ın getirdiği 
Tevhidi esasları terk etmiş, insan-
ları Buzağıyı ilah edinmeye davet 
ederek insanları saptırmıştır. 
Günümüz Samiri soylu belâmlar 
da sizleri, Tevhidi esaslardan 
alıkoymakta, yüce Allah’ın hüküm-
lerine aykırı olarak tağuti sisteme 
itaat ettirmeye, onu kabullenmeye, 
Kur’ani ifade ile tağutu ilah 
edinmeye davet ediyorlar. Onların 

davetine icabet etmeniz onları ilah 
edinmenizdir.

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

“Musa kavmi, onun ardından 
kendilerinin süs eşyalarından yapıl-
mış, böğüren bir buzağı heykelini 
edindiler. Görmediler mi gerçekten 
o, kendileriyle konuşmuyor ve 
onları hidayet yoluna iletmiyor, 
onu edindiler ve zalimler oldular.” 
(A’raf, 148)

Samiri, Hz. Musa (as)’a nasıl 
iftira ve ihanet edip halkı Tevhidi 
esaslardan alıkoyduysa, günümüz 
Samiri soylu bel’amları da, aynı 
şekilde Hz. Muhammed (as)’a 
iftira atıp ihanet etmiş, sizleri, 
reddedilmesi gereken putperest 
tağuti sisteme iman ettirmiş, 
Tevhidi esaslardan alıkoyarak 
şirke ve küfre sokmuştur.

Sizler, Samiri soylu bel’amları 
takip etmekle yüce Allah’ın bu 
konudaki hükümlerine aykırı 
hareket ediyor, bel’amların 
sözüyle hareket ederek onları ilah 
edinmiş, Rabb’inize şirk koşmuş 
oluyorsunuz. Bakın, bel’amları 
yüce Allah (cc) nasıl tanımlıyor.

“Onlara, kendisine ayetlerimizi 
verdiğimiz fakat onlardan çıkıp 
ayrılan, bu yüzden şeytana tabi 
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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)

Ey vakıf ve derneklere gidenler, 
sizler, bu Samiri soylu bel’amlara 
tabi olup onların peşlerinden 
gitmekle Rabb’inin ayetlerini 
bırakıp şeytana tabi olup azgın-
laşan, hevasının peşinde esfele 
Sa iline düşüp yere saplanan ve 
durumu salyasını akıtıp duran 
köpeğe benzeyen bel’amlara 
uymakla onların durumuna 
düşüyor, böylece Allah’ın ayetle-
rini inkâr ederek Rabb’inize 
şirk koşmuş oluyorsunuz. “İşte 
ayetlerimizi yalanlayan toplumun 
durumu budur, bu kıssayı anlat, 
belki düşünürler” buyuran yüce 
Allah’ın bu uyarısını dinleyip 
düşünün ve ilah edindiğiniz Samiri 
soylu bel’amlardan uzaklaşıp şirk 
koşmadan Bir olan Allah’a iman 
edin.

Yüce Allah’ın hükümlerine 
rağmen takip edip tabi olduğunuz 
Samiri soylu bel’amlar, sizleri şirk 
ve küfre sokmakta, yüce Allah’ın 
azabına sürüklemekte, kendileri 

tağuti sisteme iman edip tabi 
oldukları gibi sizleri de tağuta 
itaat ettirmektedirler. Ey vakıf ve 
derneklere gidenler, artık uyanın 
ve kendi yararınıza yüce Allah’tan 
başka edindiğiniz bu sahte ilahları 
terk edip yalnızca Rabb’inizi tek 
ilah edinin.

Ey vakıf ve derneklere gidenler, 
takip ettiğiniz bu Samiri soylu 
bel’amlar, Risalet tarihindeki 
Tevhidi mücadeleyi terk etmiş, 
Risalet önderlerinin ve Tevhid 
erlerinin mücadelelerine aykırı 
hareket ederek Kur’an’dan yüzçe-
virip tağuta iman ve itaat etmiş 
kişilerdir. Bunlara tabi olmakla, 
tağuti sistemin izni ile açılmış, 
şirk ve küfür yuvaları olan vakıf 
ve derneklere gitmekle sizler 
de Risalet tarihindeki Tevhidi 
mücadeleye aykırı hareket ederek 
Risalet önderlerine  ve Tevhid 
erlerine ihanet etmiş, Kur’an’dan 
ayrılmışsınız demektir. İşte yüce 
Allah’ın bu konudaki uyarısı:

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

Ey vakıf ve derneklere gidenler, 
Rabb’inizin bu uyarısına rağmen 
hâlâ bu Samiri soylu bel’amları 
ilah edinip şirk ve küfür yuvaları 
vakıf ve derneklere gitmeye 
devam edecekseniz ve O’na 
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koştuğunuz ilahları terk etmeyip 
Bir olan Allah’a şirk koşmadan 
iman etmeyecekseniz, o halde 

“onu döndüğü yola yöneltiriz ve 
cehenneme sokarız” uyarısına 
muhatapsınız demektir.

Ey hocalarını ilah edinenler, 
Bir olan Allah’a iman edin!

Yüce Allah (cc), hükümlerini 
apaçık bir şekilde bildirmiş, 
helal, haramı belirtmiş, kabul 
ve inkâr edilecekler açıklamış, 
iman edenlerden buna uygun 
hareket etmeleri istemiştir. Kur’an, 
akleden herkesin anlayabileceği 
kolaylıktadır; Kur’an, apaçık bir 
şekilde ortada dururken âlim, 
hoca, ağabey diye nitelendirilen 
kişilerin, Kur’an’a aykırı ikirlerine 
tabi olanlar, yüce Allah’tan başka 
Rab’ler edinmiş, şirk ve küfre 
düşmüşlerdir. İşte yüce Allah’ın bu 
konudaki uyarısı.

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

Bu ayeti dinleyen Adiy in Hatim 
demiştir ki: “Resulullah’a geldim, 
boynumda altından bir haç vardı, 

-ki Adiy o zaman henüz Müslüman 
olmamıştı ve Hrıstiyandı- Rasulul-
lah (as) Tevbe Suresi’ni okuyordu, 
bana “Ya Adiy şu boynundaki 
veseni at” buyurdu.

Ben de çıkarıp attım. “Âlimle-
rini ve din adamlarını Allah’tan 
başka rabler edindiler” ayetine 
geldi ben: “Ya Rasulullah, onlara 
kulluk etmezlerdi” dedim. 
Rasulullah buyurdu ki: “Allah’ın 
helal kıldığına haram derler, 
siz de haram tanımaz mıydınız? 
Allah’ın haram kıldığına helâl 
derler, sizde helâl saymaz 
mıydınız?” Ben de “Evet” dedim. 

“İşte bu onlara ibadettir.” buyur-
du.

Rebi’ demiştir ki, “Bu rablık 
İsrailoğullarında nasıl idi?” 
diye Abdul’âli’ye sordum, o da 

“Genellikle Allah’ın kitabında 
hahamların sözlerine aykırı 
olan ayetler bulurlar, bununla 
beraber kitabın hükmünü 
bırakırlar da hahamların sözle-
rini tutarlardı.” dedi.

Kur’an’ın net mesajını insan-
lara ulaştırmak yerine kendi 
uydurdukları şeyleri insanlara 
anlatarak onları saptıran kimseler, 
bu durumları ile Kur’an’ın önünde 
gürültü kopararak Kur’ani mesajı 
bulandırmaya çalışıyorlar. Onların 
durumu ayetteki duruma benziyor.

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

Günümüzde âlim, hoca, ağabey 
diye nitelendirilen kişiler, kendile-
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rini öne çıkarmak adına Kur’an’a 
aykırı birçok iddialar ileri sürmek-
tedirler. Kimi bel’amlar, yüce 
Allah’ın (hâşâ) gaybı bilmediğini, 
bazıları puta tapan sistemin putpe-
rest yöneticilerinin Müslüman 
olduklarını, bazıları, yüce Allah’ın 
reddedilmesini buyurduğu tağuti 
sistemin desteklenmesinin gerek-
tiğini iddia etmişlerdir.

Yüce Allah’ın hükümlerine 
açıkça aykırı olan bu iddialara ve 
bu bel’amlara tabi olan, bunları 
doğru kabul edip uyanların 
durumu, ayette ve hadiste 
belirtildiği üzere, tıpkı Yahudi 
ve Hrıstiyanların Âlimlerini ve 
din adamlarını Allah’tan başka 
rabler edindikleri gibi ilah ve rab 
edinmişlerdir. Bu kimselere tabi 
olanlar, şirk ve küfürden kurtul-
mak için tevbe edip Bir olan yüce 
Allah’a iman etmelidir.

Ey hocalarını ilah edinenler, 
tabi olup takip ettiğiniz kişiler, 
Tevhidi bir imandan yoksun olan, 
yalnızca dünyevi arzularını tatmin 
etmeye çalışan, Risâlet önderlerini 
Tevhidi esasları insanlara bildirme 
örnekliğinden mahrum ve uzak 
bulunan kimselerdir.

Sizler bunlara inanıp bunları 
takip etmeniz ve her söyledik-
lerini tartışmasız kabul etmeniz, 
ayette belirtildiği üzere onları Rab 

ve ilah edinmenizdir, oysa sizin 
Rabb’iniz, göklerin ve yerin Rabb’i 
olan yüce Allah’tır. Gelin, Rabb’ini-
ze şirk koşmadan O’na iman edin 
ve böylece sürüklenmekte olduğu-
nuz ebedi acıklı azaptan kendinizi 
kurtarın.

“O’ndan başka çağırdıklarınız, 
size yardım etmeye güç yetire-
mezler ve kendilerine de yardım 
edemezler.” (A’raf, 197)

O halde Rabb’inize, O’nun 
indirdiği Kitaba tabi olun, tevbe 
edin ve Rasulullah (as)’ın en güzel 
örnekliğini esas alarak kurtulun 
aksi halde varacağınız yer cehen-
nemdir.

“Şüphesiz siz ve Allah’tan başka 
itaat ettikleriniz cehennemin 
yakıtısınız, sizler, ona varacaksınız.” 
(Enbiya, 98)

Şayet yüce Allah’a gerçekten 
iman etmek istiyor ve kalbinizde 
zerre miktarı iman varsa Rabb’iniz 
yüce Allah’ın Kitabı’na, Rasulullah 
(as)’ın en güzel örnekliğine sarıla-
rak kendinizi ateşten kurtarın.

Ey Samiri soylu bel’amlar! 
Bir olan yüce Allah’a iman edin

Yüce Allah (cc), Risalet tarihin-
de Tevhidi esasların nasıl yapıldığı 
Kur’an’da apaçık bir açıklamış, 
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onlar gibi hareket eden iman 
edenler için hidayet ve rahmet 
olduğunu bildirmiştir.

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

Bütün Risalet önderleri ve 
onların izlerini takip eden Tevhid 
erleri, kendi dönemlerinde 
Tevhidi esasları insanlara duyur-
muşlar, insanları, yüce Allah’tan 
başka edindikleri ilahlarını terk 
etmeye ve Bir olan yüce Allah’a 
iman etmeye davet etmişlerdir. 
Onlar, Tevhidi esasları insanlara 
ulaştırırlarken hiçbir şekilde 
idaresi altında yaşadıkları zorba 
tağuti sistemlerden izin alma 
zilletine düşmemişler, Rab’lerinin 
bildirdiği hükümler doğrultusun-
da emrolundukları gibi dosdoğru 
hareket etmişler, tağuti sistemlere 
açıkça meydan okumuşlardır.

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

Yüce Allah’ın, iman edenlerin 
Kendisini razı etmeleri ve umduk-
larına ulaşmaları için örnek 
alınmasını buyurduğu Rasulullah 
(as), kendisine yapılan onca 
tekli lere, kendisinin ve arkadaş-
larının içerisinde bulundukları zor 
durumlara rağmen müşriklerin 
tekli lerini elinin tersi ile itmiş, 

“Güneşi sağ eline, Ay’ı da sol eline 
koysalar” yine de üzerinde bulun-
duğu yoldan zerre kadar taviz 
vermeyeceğini müşriklere açıkça 
bildirmiştir.

Risalet önderleri ve onların 
izlerini takip eden Tevhid erleri, 
idaresi altında yaşadıkları zorba 
tağuti sistemlerin onca baskı, 
işkence ve zulmüne rağmen 
Rab’lerinin kendilerine bildirdiği 
esaslardan zerre kadar taviz 
vermeden hareket etmişlerdir.

“Kavminden büyüklük taslayan 
ileri gelenler dediler ki: ‘Ey Şuayb, 
mutlaka seni ve seninle beraber 
iman edenleri kentimizden çıkarı-
rız ya da milletimize dönersiniz!’ 
Dedi ki: ‘Şayet biz hoş görmesek 
de mi? Allah, bizi sizin dininizden 
kurtardıktan sonra şayet (yine) 
ona dönersek, Allah’a karşı yalan 
uydurmuş oluruz. Rabb’imiz Allah, 
dilemedikten sonra ona dönmemiz, 
bizim için olur şey değildir. Rabb’i-
miz, bilgice her şeyi kuşatmıştır. Biz 
Allah’a tevekkül ettik; Rabb’imiz, 
bizimle kavmimizin arasını Hak 
ile aç; şüphesiz Sen, açanların en 
iyisisin!” (A’raf, 88-89)
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Ey tağuti sistemlerin izni ile 
açtığınız vakıf, dernek gibi şirk 
ve küfür yuvaklarında yuvalanan, 
tağuti sistemin izni ile hareket 
edip tağuta karşı dilsiz şeytan 
rolünü üstlenen, Hakkı batılla 
karıştırıp Tevhidi gerçekleri gizle-
yen sizler,

Ey vakıfçılar,

Ey dernekçiler, 

Ey Diyanet şebekesinde 
görev yapan müftü, vaiz ve 
namaz memurları, 

Ey tağuti sistemin Prof. ve 
resmi hizmete mahsus çalışan 
öğretim üyeleri,

Ey televizyonlara çıkartılan 
hoca kılıklı konuşmacılar,

İçerisinde bulunduğunuz 
durum, sistemden izinli hareket 
edişiniz nedeniyle bugüne kadar 
bir kez olsun Tevhidi esasları 
anlatmadınız, tağuti sistemden 
korkarak Hakkı gizlediniz, 
gerçekleri anlatmaktan korktunuz. 
Tağuti sistemi yüce Allah’a tercih 
edip onu ilah edindiniz.

Tağuti sisteme karşı içinizde 
taşıdığınız korku nedeniyle ona 
karşı çıkmadığınız gibi Hakkı 
batılla bulayıp gerçekleri gizle-
diğiniz, haddinizi aşarak Kur’ani 
kavramları tersine çevirip çarpıt-
tınız, yüce Allah’a açıkça savaş 
açtınız.

İşte Rabb’iniz yüce Allah’a karşı 
giriştiğiniz savaşta konumunuz ve 
yaptıklarınız

- Yüce Allah’ın, iman etmenin 
ilk şartı olarak bildirdiği ve redde-
dilmesini emrettiği tağutu reddet-
meyip desteklediniz, insanların da 
desteklemelerini istediniz,

- Tağuti sisteme uyup Samiri 
ve Bel’am ibnul Bahura ve Samiri  
gibi bel’amlık yaptınız,

- Kiminiz yüce Allah’ın sıfat-
larını inkâr ederken, kiminiz, 
Kur’an’daki kimi konuları dilinize 
doladınız ve yüce Allah’ın üzerine 
iftira attınız,

- Risalet tarihindeki Tevhidi 
esasların uygulandığı metodu 
terk edip tağuti sistemin izin ve 
verdiği şirk ve küfür yuvaları 
vakıf ve dernekleri metot olarak 
alarak Sünnetullaha aykırı hareket 
ederek Risalet önderlerine ihanet 
ettiniz,

- Tevhidi esasları gizlediniz,

- Kur’an’da apaçık şekilde 
vası ları verilen putperest, müşrik 
ve kâ ir yöneticilerin Müslüman 
olduklarını iddia ettiniz,

- Tevhidi esaslar yerine günde-
mi basit konularla oluşturdunuz, 
tefrika üzerinde bulunup ümmetin 
Vahdeti önünde engel teşkil ettiniz,

- İnsanlara uydurulmuş hikâye-
ler anlatıp Tevhidi mücadeleden 
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alıkoydunuz,

- Dillerinizi eğip bükerek Kur’a-
ni Kavramları çarpıttınız,

- Dini esasları bir ticari meta 
olarak değerlendirip Allah’ın 
ayetlerini ve İslâmi esasları 
kullanarak kitap bastırıp para 
kazandınız,

- Tağuti sistemin tüm melanet-
lerine, gayri İslâmi ve gayri insani 
uygulamalarına, zulümlerine 
ses çıkarmayarak o iillere ortak 
oldunuz,

- Ve daha nice şirk ve küfür olan 
sözleri söylediniz, bunlara uygun 
harekete bulundunuz,

- Tüm bu söyleyip yaptıkları-
nızla yüce Allah’tan başka ilahlar 
edinip şirk koştunuz,

 - Söyleyip yaptıklarınız 
nedeniyle yüce Allah’ın lanetine 
uğradınız.

Gelin içinde bulunduğunuz 
tağuttan izinli her türlü şirk ve 
küfür yuvalarını terk edip tevbe 
ederek Rabb’inize yönelin, O’na 
iman ederek Müslüman olun. 
Böylece önce kendinizi acıklı 
azaptan kurtarın, sonra saptır-
dığınız, kâ ir, müşrik, münafık, 
fasık yapıp ebediyen cehennemde 
kalmalarına sebep olduğunuz 
bu halka Tevhidi esasları anlatın. 
Yoksa kendi pis günahınızla 
beraber bu halkın günahlarının 

bir kısmını da yüklenip Allah’ın 
lanetine uğramış kimseler olarak 
içinde ebediyen kalmak üzere 
yeriniz cehennemdir.

Ey âlim müsveddeleri, hoca, 
şeyh, üstad diye bilinen şeytanın 
temsilcileri, insanlara Tevhidi 
gerçekleri anlatmayıp gizlediniz, 
uydurduğunuz yalanlarla halkı 
küfür ve şirk içerisine soktuğunuz 
için Allah’ın, meleklerin ve tüm 
lanet edebilenlerin lanetini üzeri-
nize aldınız.

Ey Samiri soylu bel’amlar! 
Kıyamet gününün dehşeti ile 
karşılaşmadan önce gelin, edindi-
ğiniz tüm ilahları terk edip Bir olan 
yüce Allah’a iman edin, aksi halde 
sizleri, acıklı ve sürekli bir azap ve 
yüce Allah’ın laneti beklemektedir. 
Seçiminizi ona göre yapın.

Ey tasavvufçular, Bir olan 
Allah’a iman edin!

Ey tasavvufçular, yüce Allah 
(cc), Kendisinin nasıl razı edile-
ceğini, Kur’an’da açıklamış, İslâm 
dinini bütün yönleriyle eksiksiz 
bir şekilde ortaya koymuş, hangi 
davranışın İslâmi, hangisinin gayri 
İslâmi olduğunu açıkça belirtmiş, 
İslâm dinini tamammış, bundan 
razı olduğunu bildirmiş, bunun 
dışında ortaya konulacak dinler-
den razı olmayacağı belirtilmiştir.

“Şüphesiz Allah yanında din, 
İslâm’dır; Kitap verilmiş olanların 
ihtila ları, başka değil, ancak 
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onlara ilim geldikten sonra 
kendilerinin azgınlıklarının 
açığa çıkmasıdır. Kim, Allah’ın 
ayetlerini inkâr ederse, elbette 
Allah, hesabı çabuk görendir.” 
(Al-i İmran, 19)

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

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

Yüce Allah (cc), kullarının 
zatına kulluk yapmalarını ister¬-
ken bu kulluğun nasıl ve hangi 
esaslar dahilinde yapılacağını çok 
açık bir şekilde, en ince teferru-
atına kadar belirtmiş, en güzel 
örnek olarak alınmasını emrettiği 
ve Kendisinin razı edilmesinin, 
ahirette kurtuluşa ermenin ancak 
Rasulü’ne tabi olmakla mümkün 
olacağını bildirmiştir. Allah ve 
Rasulü’nün bildirdiklerine uygun 
hareket etmeyenlerin, Allah’a ve 
Rasulü’ne karşı gelmiş sapıklar 
olduklarını haber vermiştir.

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

İslâm dininin en güzel uygula-
yıcısı, yüce Allah’ın Mü’min kulları 
için en güzel örnek olarak verdiği 
Rasulullah (as), “Din tamamlan-
mıştır, sonradan ortaya çıkan her 
şey bid’at, her bid’at sapıklık, her 
sapıklık cehennemdedir” buyur-
muştur.

İslâm’ı yaşamanın, yüce Allah’ı 
razı edebilmenin biricik yolu, 
Kur’an ve bu Kur’an’ın en güzel 
yaşama biçimi olan Rasulullah 
(as)’ın Sünneti’dir. Bu öl¬çünün 
dışındaki her türlü yol ve yöntem-
ler Allah’a ve Rasulü’ne karşı savaş 
ve apaçık bir sapıklıktan başka bir 
şey değildir.

“Rabb’inizden size indirilene tabi 
olun ve O’ndan başka velilere tabi 
olmayın, ne kadar da az düşünü-
yorsunuz!” (A’raf, 3)

Ey tasavvufçular, iman, ferdin 
cüzi iradesinin Rabb’inin külli 
iradesine tesli-miyetidir. Fert iman 
ettikten sonra, artık hiç bir konuda 
kendi hevasına ya da başkalarının 
istek ve arzularına göre hareket 
edemez. Kişi, yapacağı tüm 
hareketlerin kaynağını iman 
ettiği Rabb’inin indirdiklerinden 
delillendirmek ve örnek edindiği 
Rasulullah (as)’ın sünnetine 
uygun yapmak zorundadır ki iman, 
bunu gerektirir.

Ey tasavvufçular, Allah ve 
Rasulü’nün aksine bir davranış 
kişi¬nin küfre, şirke, fıska ve 
nifaka girmesine neden olur. İşte 
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bu nedenle yüce Allah (cc), belir-
leyici gücün kendisi olduğunu, 
halisane kulluğun ancak kendi-
sinin belirlediği ölçülere uygun 
olması halinde mümkün olacağını, 
bunun dışındaki her türlü davra-
nışın yalancılık ve küfür olduğunu 
belirtir.

“Kitap’ın indirilmesi, Aziz, Hâkim 
olan Allah’tandır. Şüphesiz Biz sana 
bu Kitabı Hak indirdik; öyleyse dini 
O’na halis kılarak Allah’a kulluk et. 

İyi bil ki hâlis din yalnız 
Allah’ındır; O’ndan başka veliler 
edinen kimseler: ‘Biz onlara, bizi 
Allah’a yaklaştırmaları dışında 
itaat etmiyoruz’ (derler); şüphesiz 
Allah, onlar arasında, onların 
kendisinde ihtilaf ettikleri şeyde 
hüküm verecektir. Doğrusu Allah, 
yalancı, kâ ir o kimseyi hidayete 
iletmez.” (Zümer, 1-3)

Ey tasavvufçular, yüce Allah 
(cc), sizlere şah damarınızdan 
yakın ve sizinle kalbiniz arasın-
dadır. Bu nedenle aracılara gerek 
yoktur, aracılar sizi Rabb’inize 
yakınlaştırmamakta, tam aksine 
uzaklaştırmaktadır. Yani Şeyhler, 
yüce Allah’ı, kalbinizle sizlerin 
arasında çıkararak kendileri oraya 
girmeye çalışmakta, böylece yüce 
Allah’ı devre dışı bırakmaktadırlar.

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

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

Ey tasavvufçular, size dünya 
ve ahirette hayat verecek tek 
şey, Allah ve Rasulü’ne iman edip 
hükümlerine gereğince icabet 
etmenizdir. Gelin, Rabb’inizi devre 
dışı bırakıp şeyhleri ilahlar edine-
rek küfür ve şirke girerek dünya ve 
ahiretinizi mahvetmeyin.

Ey tasavvufçular gelin, 
Allah’tan başka ilahlar edindiğiniz 
şeyhlerinizi terk edip Bir olan 
yüce Allah’ı Tek ilah edinin ve yüce 
Allah’ı razı edebilmek için O’nun 
indirdiği Kur’an’a ve Rasulü’nün 
en güzel örnekliğine tabi olun, 
kurtulun. Kur’an ve Sünnet’in 
apaçık hükümlerine rağmen 
şeyhlerinizin, Kur’an ve Sünnetten 
kaynaklanmayan görüşlerine tabi 
olmayın. Bu sizleri Allah’tan başka 
ilah edinmeye, küfür ve şirke 
sürükler.

Kıyamet günü yardım edecek-
leri yalanları ile sizleri kandıran, 
bu nedenle ilahlar edindiğiniz 
şeyhleriniz o gün sizlere yardım 
edemezler.

“Kendilerine yardım ederler 
umuduyla Allah’tan başka 
ilahlar edindiler! Kendilerine 
yardım edemezler, onlar için 
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kendileri hazırlanmış askerlerdir.” 
(Yasin, 74-75)

Ey tasavvufçular, bugün tapıp 
ilah edindiğiniz şeyhleriniz, 
kıyamet günü sizi ret edecekler 
ve o zaman birbirinize düşman 
olacaksınız, ancak son pişmanlık 
fayda vermez.

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

Ey tasavvufçular, Tasavvuf, 
Şamanist kültürün ürünü gayri 
İslâmi bir inanç biçimidir, bunu 
İslâm dininin içerisine sokarak 
İslâm’a bid’at ve hurafe bulaştıran-
lar, sizleri İslâm’dan uzaklaştırdık-
ları gibi yalancı ve kâ ir kimseler 
olarak Allah ve Rasulü’ne savaş 
açmışlardır.

Ey Şamanist dinin temsilci-
leri tasavvuf şeyhleri, gelin yüce 
Allah’a gereğince şirk koşmadan 
iman edin ve hem kendiniz 
kurtulun hem de sizlere tapan 
müritleriniz kurtarın. Aksi halde 
kendi günah, şirk ve küfrünüzle 
ebedi acıklı azaba gireceğiniz 
gibi günahlarının bir kısmını da 
yüklendiğiniz müritlerinizi de 
peşinizden o azaba sürüklersiniz.

Ey Şamanist dinin temsilci-
leri tasavvuf şeyhleri, Allah ve 
Rasulü’nün üzerine iftira atarak 
insanları kandırarak dünya 

hayatında rahat edebilirsiniz, 
ancak ahiret hayatında yalancı 
kâ irler olarak ebedi bir azaba 
gireceksiniz.

Ey Şamanist dinin temsilcileri 
tasavvuf şeyhleri gelin, müritleri-
niz üzerinde ilah olmayı bırakın da 
Rabb’iniz olan yüce Allah’ı Tek ilah 
edinerek kurtulun. Gelin, cehale-
tinizi din, kendinizi ilah olarak 
görmeyin, sizin ilahınız yalnızca 
Bir olan yüce Allah’tır, O’na şirk 
koşmadan iman edin, Kur’an ve 
Sünnete tabi olup Müslüman olun.

“De ki: ‘Şüphesiz bana, ilahınızın 
gerçekten tek bir ilahtır diye vahyo-
lunuyor, artık siz Müslüman olacak 
mısınız?’

Artık şayet yüzçevirirlerse 
o halde de ki: ‘Ben size eşit bir 
şekilde duyurdum ve vadedi-
len şeyin yakın mı uzak mı 
olduğunu gerçekten bilemem.” 
(Enbiya, 108-109)

Ey Namaz memurları, Allah’ın 
lanetinden kurtulmak için Rabb’i-
nize iman edin

Ey namaz memurları, içerisin-
de bulunduğunuz durumun ne 
olduğunu, yüce Allah’ın sizlere 
nasıl hitap ettiğini, namazda 
okuduğunuz Kur’an ayetleri ile 
sağlamasını hiç yaptınız mı!

Sizler, şayet Müslüman olduğu-
nuzu düşünüyorsanız, zaten 
Rabb’inize kulluk göreviniz gereği 
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namaz kılmak zorundasınız, yok 
Müslüman olduğunuzu düşün-
müyorsanız, bu durumda bir 
gayri Müslüm olarak Müslüman 
gördüğünüz insanlara namaz 
kıldıramazsınız.

Müslüman olduğunuzu zanne-
diyorsunuz, peki, o halde namaz 
kılmak zorunda değil misiniz, 
namaz kılmak zorundasınız, bu 
durumda kendi kıldığınız namazın 
parasını aldığınızı düşünmüyor 
musunuz!

Unutmayın ki sizler, hiçbir 
emek harcamıyor, hiçbir iş yapmı-
yor ve yalnızca namazınızı kıldığı-
nız, aynı zamanda insanlara namaz 
kıldırdığınız için para alıyorsunuz. 
Bu ne demektir biliyor musunuz, 
Allah’ın ayetlerini kullanarak para 
kazanıyorsunuz. Bu durumunuzu 
bakın anlamadan okuduğunuz 
Kur’an nasıl vası landırıyor.

Şüphesiz, Allah’ın indirdiği 
Kitap’tan bir şey gizleyen ve onu 
az bir değere satanlar, işte onlar, 
karınlarına ateşten başka bir şey 
koymuyorlar. Allah, Kıyamet günü 
onlarla konuşmayacak ve onları 
temizlemeyecektir; onlar için 
acıklı bir azap vardır. İşte onlar, 
hidayet karşılığında sapıklığı, 
mağ iret karşılığında azabı satın 
alan kimselerdir; ateşe karşı 
ne kadar da dayanıklıdırlar(!)” 
(Bakara, 159)

Ey namaz memurları, anlamını 
bilmeden okuduğunuz ayetler, 

Allah’ın ayetleri sırtından para 
kazandığınız için “karınlarınıza 
ateşten başka bir şey koymadı-
ğınızı, sizler için acıklı bir azabın 
olduğunu, hidayet karşılığında 
sapıklığı, mağ iret karşılığın-
da azabı satın alan kimseler 
olduğunuz ve ateşe gireceğinizi” 
bildiriyor. Ayrıca rızık korkusu 
ile Tevhidi esasları anlatmayıp 
gizlediğiniz içi de yüce Allah (cc) 
ve bütün lanet edebilenler sizlere 
lanet ediyor.

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

Ey namaz memurları gelin, 
içerisinde bulunduğunuz sapıklık-
tan ve acıklı azaptan, yüce Allah’ın 
lanetinden kendinizi kurtarmak 
için bu namaz memurluğunu 
hemen bırakıp yapmakta olduğu-
nuz gayri İslâmi iili terk edip 
tevbe ve Rabb’inize gereğince 
iman edin. Kurtuluşunuz bundadır.
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gündem
Kadınların dövülmesi konusu, kadınlar, 

erkeklerin değil yüce Allah’ın kuludurlar
Genelde Hrıstiyanlıktan, 

Yahudilik ve materyalist 
mantığın beşeri küfür ideolo-
jisinden etkilenen geleneksel 
kültürün bozuk cahili bir 
düşüncesi olan kadını erkeğin 
emrinde, erkeğin kulu ve 
kölesi konumunda kabul 
eden, kadını, cinsel bir obje 
olarak gören anlayışın, İslâm 
ile uzaktan yakından hiçbir 
ilişkisi yoktur.

İslâm’ı gereğince bilmeyen, 
kendi arzularını ve atalarının 
izini takip eden bu bozuk 
geleneksel anlayışa sahip 
kimseler, kadınlarla ilgili bu 
bozuk ve gayri İslâmi anlayışı 
İslâm’dan zannetmektedirler. 
Bunlar, Rasulullah (as)’a 
atfen uydurdukları yalanlarla 
kadını adeta kendilerine kul 
ve köle yapmışlardır.

İslâm’da kulluk yalnızca 
yüce Allah’a yapılır ve Rab’le-
rine kulluk yapacak kadın 
ve erkekler bunu özgürce 
yapmak durumundadırlar. 
Kadın ya da erkeğin isteği ve 

direkti leri ile yüce Allah’a 
kulluk ve ibadet yapılmaz. Bu 
nedenle yüce Allah (cc), evli 
kadın ve erkeklere haklarını 
bildirmiş, biri diğerinin hakkı-
na saygı duymasını istemiştir.

“Allah’ın, kendisiyle bir 
kısmınızı bir kısmınıza 
faziletli kıldığı şeyleri temenni 
etmeyin; erkeklerin kazandık-
ları şeylerden nasipleri vardır 
ve kadınların da kazandıkları 
şeylerden nasipleri vardır. 
Allah’tan, O’nun lütfundan 
isteyin; doğrusu Allah, her 
şeyi bilendir.” (Nisa, 32)

“… Elbette kadınların, bir 
hakları olduğu gibi; erkeklerin 
de onlar üzerinde bir hakları 
vardır ve erkekler onlar 
üzerinde bir derece fazla-
dır. Allah azizdir, hâkimdir.” 
(Bakara, 228)

Erkeklerin bir derece daha 
fazla üstün olmaları, onların 
ailelerinin geçimini sağlama-
ları, eşleri üzerinde koruyucu 
ve gözetici olmalarındandır. 
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Her şeyi adaletle yapan yüce 
Allah (cc), erkeğin ailesi için 
yaptığı bu fedakârlığı onurlan-
dırmakta, onun bir derece 
daha fazla faziletli olduğunu 
bildirmektedir.

“Erkekler, kadınlar üzerinde 
koruyup gözeticidirler, zira 
Allah onların, mallarından 
infak etmeleri nedeniyle 
bazısını bazısı üzerinde fazilet-
li kılmıştır. ...” (Nisa, 34)

İslâm’da kadın, Yahudilik, 
Hrıstiyanlık ve geleneksel 
kültürde olduğu gibi, kocası 
tarafından aşağılanmaz, 
horlanıp hakarete maruz 
bırakılmaz, İslâm kadını, her 
konuda kocasının tamamla-
yıcısı kabul etmiş ve kadının 
olmaması durumunda 
kocasının yarım olacağını 
insanların en hayırlısı olan Hz. 
Muhammed (as) tarafından 
bildirilmiştir.

Rasulullah (as), erkek ile 
kadının durumunu ve birbir-
lerine olan ihtiyaçlarını şu 
güzel sözleri ile belirtmiştir. 

“Kadın ve erkek, bir elmanın 
iki parçası gibidirler, biri 
olmadığında diğeri eksiktir.”

Yine Rasulullah (as) erkek-

lerden, kadınlara karşı daha 
iyi davranmalarını istemiş ve 
bu konuda kendisini örnek 
göstermektedir. Rasulullah 
(as) “Eşlerinize karşı hayırlı 
davranın, sizin en hayırlınız 
benim” buyurur.

İslâm, geleneksel kültürde 
olduğu gibi kadını eksik, 
yarım akıllı, kocasının hizmet-
çisi, evde söz hakkı olmayan 
birisi olarak görmez; tam 
aksine kadını, akıllı ve sorum-
lu, kocasının tamamlayıcısı 
olarak kabul eder. 

İslâm’da kadın ve erkek, 
yüce Allah’a karşı kulluk, 
sorumluluk, görev ve mükel-
le iyet, davetin insanlara 
ulaştırılmasında, aile içinde, 
eşlerin birbirlerine karşı hak, 
görev ve sorumluluklarında, 
anne baba olma noktasında 
ve toplumsal hayatta eşit 
kabul eder.

Kadın ve erkeklerin, Rab’le-
rine karşı sorumluluklarının 
eşit olduğu hakkında yüce 
Allah (cc), şu apaçık uyarıyı 
yapmaktadır.

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

Kadın ve erkek, Allah ve 
Rasulü’ne ve onların verdik-
leri hükme karşı sorumluluk-
ları aynıdır. Bu sorumlulukları 
çerçevesinde kadın ve erkek-
lerin yaptıkları tüm ibadet 
ve hareketler aynı oranda bir 
ağırlığa sahip ve aynı karşılık-
ları görürler.

Allah ve Rasulü’ne karşı 
sorumlu olan kadın ve erkek-
ler, bu sorumluluklarını, biri 
diğerinden etkilenmeden 
özgürce ifa etmek durumun-
dadır. Bu nedenle eşlerden 
biri diğeri üzerine baskı 
yaparak bu sorumluluklarını 
yerine getirmesi konusunda 
zorlayamaz. Çünkü zorlanan 
kişinin, Rabb’ine kaşı yerine 
getireceği görev ve sorumlu-
luğunun kendisine bir faydası 
olmayacak, yaptıkları boşa 
gidecek ve o, yüce Allah’a 
karşı sorumlu olacaktır.

Yüce Allah (cc), kadın ve 
erkeklerin her ikisine de irade 
vermiş ve özgür iradeleri ile 
iman ederek Mü’min olmala-

rını, özgür iradeleri ile Rab’le-
rinin hükümlerine teslim olup 
Müslüman olmalarını istemiş-
tir. Eşler, Rab’lerine karşı 
görev ve sorumluluklarında 
birbirlerine yardımcı olabilir, 
birbirlerine tavsiyede buluna-
bilirler. Bunun dışındaki bir 
etkileme etkileyen kişinin 
haddi aşmasına neden olur.

Erkek kadını dövebilir 
mi

Kadını, şahsiyet sahibi, 
şere li bir insan olarak görme-
yen geleneksel kültüre göre 
kadın, aşağılanarak dövülür. 
Hatta bu gayri Müslim 
zihniyete sahip kişilere göre 
kadın, kocasından dayak 
yediği için şükretmeliymiş! 
Bunlar, kadının dövülebile-
ceği konusunda Rasulullah 
(as)’a atfen uydurdukları bir 
sürü yalanlar yanında Nisa, 
34. ayetini çarpıtarak yüce 
Allah’ın üzerine de iftira 
atmaktadırlar.

Birbirlerinden kopyalama 
yoluyla çıkarılan Türkçe 
Kur’an meallerinin - üç tanesi 
hariç- hemen tümünde kadın-
ların dövülebileceğini, ayetin 
anlamını çarpıtarak vermiş-
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lerdir. Bu konuda farklı yazan 
meallerden üçü -bunların 
diğer ayetleri çevirmelerinde 
birçok hata varsa da- bu 
ayetin o bölümünü şöyle 
çevirmişlerdir ki üçünün de 
verdikleri anlam doğrudur.

Bayraktar Bayraklı onları 
geçici olarak evden uzaklaştı-
rınız.

Edip Yüksel onları çıkarın

Yaşar Nuri Öztürk onları 
evden çıkarın

İngilizce ayeti çeviren M. 
Pickhall ise, onları kızdırın 
şeklinde mana vermiş.

Nisa, 34. ayetinde geçen 
 darabe iilini 

dövme olarak çevirenler, bu 
iftiralarını ispatlamak için 
birbirinden gülünç ifadeler 
kullanmışlar. İlgili ayetin 
meali şöyledir.

“…Onların, geçimsizlikle-
rinden korktuğunuzda artık 
nasihat edin ve yataklarından 
ayrılın ve onları terk edin 
(bırakın); sonra size itaat 
ederlerse artık onlar aleyhle-
rine yol aramayın. Şüphesiz 
Allah yücedir, büyüktür.” 
(Nisa, 34)

Kadınların, dövülüp dövül-
meyecekleri konusunda önce 
Rasulullah (as)’ın örnekliğine 
bakılacak, daha sonra ayette 
geçen darabe iilinin ne 
anlama geldiği incelenecektir 
inşaAllah. Bundan sonra 
dileyen Allah ve Rasulü’ne 
iman eder, dileyenler, kendi 
hevalarını ve atalarının 
geleneksel dinlerini ölçü 
edinip onları ilah edinir-
ler. Kıyamet günü herkes, 
Kur’an’dan hesaba çekilecek 
ve ilah edindiğinden sorgula-
nacaktır.

En güzel örnek Rasulul-
lah (as)’ın eşlerine karşı 
tutumu

Kadının dövülüp dövül-
meyeceğini, kendisine gelen 
ayetlere teslim olanların ilki 
olan ve yüce Allah’ın, Kendi-
sini razı etmenin en güzel 
örneği olarak verdiği Rasulul-
lah (as)’ın bu konudaki örnek-
liği, iman eden kimselere yol 
göstericidir.

Rasulullah (as), eşleri 
konusunda birçok sorunlar 
yaşamış, ancak hiçbirini 
dövmemiştir. O, eşlerinin 
kendisine karşı tutumları 
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olsun, birbirlerine karşı 
tutumları olsun, yapıp ettik-
leri ve söyledikleri ile ilgili 
birçok sorun yaşamış, ancak 
hiçbirine karşı şiddet kullan-
mamıştır. Hatta Hz. Aişe 
(r.anha)’a atılan seviyesizce 
iftira nedeniyle Rasulullah 
(as), oldukça sıkıntıya 
düşmüş, bunun üzerine Hz. 
Aişe (r.anha)’ı babasının evine 
göndermek zorunda kalmıştır.

Rasulullah (as), İ k olayı 
nedeniyle buna sebep olan Hz. 
Aişe (r.anha)yı ne eline sopa 
alıp dövmüş ne de hakaret-
te bulunmuştur. Bu olay, 
geleneksel dine mensup gayri 
Müslim İslâmcıların birinin 
eşine karşı yapılmış olsaydı 
onlar, dayaktan öte eşlerini 
öldürürlerdi.

Rasulullah (as), eşlerinin 
birbirlerine ve kendisine 
karşı tutumlarından öyle 
çok müteessir olmuştur 
ki, nihayet yüce Allah (cc), 
Rasulullah (as)’ın eşlerine 
uyarıda bulunmuştur.

Kadınlar, -Rasul eşi de 
olsalar- fıtratlarının gereği 
olarak zayıf kimselerdir, bu 

nedenle birbirlerini kıskanır, 
birbirlerini kıskandırmak için 
çalışır, dünya süsüne düşkün-
lük gösterir ve eşlerine sitem-
de bulunurlar. Bu durum 
Rasulullah (as)’ın eşlerinde 
de aynen vuku bulmuştur.

Rasulullah (as), eşlerinin 
bu tutumlarına karşı onları 
teskin etmeye ve hoşlarına 
gidecek sözler söylemeye 
çalışır, çoğu zaman da yapaca-
ğını bilmez, ortada kalır. İşte 
böyle durumlarda yüce Allah 
(cc) hem Rasulü’nü, hem de 
onun eşlerini o uyarır.

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

“Nebi, eşlerinden bazısına 
bir sözü sır verdiği zaman, işte 
o zaman onu haber verdi ve 
Allah, ona onu bildirince o, bir 
kısmını bildirmiş ve bir kısmını 
bırakmıştı; fakat ne zaman ki 
onu ona (eşine) haber verdi, 
(eşi) dedi ki: ‘Bunu sana kim 
bildirdi?’ O, dedi ki: ‘Bilen, 
Haberdar olan bana bildirdi.’

Şayet ikiniz tevbe ederseniz 
(iyi), çünkü gerçekten kalple-
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riniz meyletmişti, ona karşı 
birbirinize arka olursanız, 
artık şüphesiz Allah, O, onun 
Mevla’sıdır; Cibril ve salih 
Mü’minler ve melekler bundan 
sonra ona arkadır. Gerçekten 
o sizi boşarsa olabilir ki onun 
Rabb’i, elbette Müslüman, 
Mü’min, itaat eden, tevbe eden, 
anlayışlı dul ve bakire olan, 
sizden daha hayırlı eşleri onun 
için değiştirir.” (Tahrim, 3-5)

“Ey Nebi, eşlerine de ki: 
‘Eğer siz, dünya hayatını ve 
süsünü istiyorsanız, o halde 
gelin size eşyalarınızı vereyim 
ve sizi güzel bir boşama ile 
boşayayım; Gerçekten siz, 
Allah’ı, Rasulü’nü ve ahiret 
yurdunu istiyorsanız, elbette 
Allah, sizden güzel hareket 
edenlere büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır.

Ey Nebi hanımları! Sizden 
kim açık bir hayasızlık 
yaparsa onun için azap iki 
kat artırılır, bu, Allah’a göre 
kolaydır. Sizden kim Allah’a 
ve Rasulü’ne itaat eder, salih 
amel işlerse, onun mükâfatını 
iki kat veririz ve ona bol rızık 
hazırlamışızdır.

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. Allah’ın ayetlerinden 
evlerinizde okunan şeyleri ve 
Hikmeti düşünün, şüphesiz 
Allah, Latif ’tir, Haberdardır. 
(Ahzab, 28-34)

Bütün bu ayetler, eşlerinin 
Rasulullah (as)’ı ne derece 
üzdüklerini ortaya koyuyor. 
Vahye teslim olan Rasulullah 
(as), eline sopayı alıp eşlerini 
sıra dayağından geçirmiyor. 
Yüce Allah (cc) da Rasulullah 
(as)’a, -eşlerinin birbirlerine 
arka olup onu üzdükleri, 
dünya hayatını istedikleri için- 

“Eline sopayı al, hepsini sıra 
dayağından geçir” buyurmu-
yor. Yüce Allah (cc) Rasulü’ne 
yol gösteriyor ve gerekirse 
güzellikle boşa buyuruyor.

Örnek olarak görülen Hz. 
Ömer (r.anh) gibi sahabelerin 
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de eşleri kocalarını üzmüşler, 
huzursuzluk çıkarmışlar, 
ancak onlar, hiçbir şekilde 
eşlerini döverek susturma-
mışlardır. Eşinin geçimsiz-
liğinden huzursuz olan bir 
Müslüman, Halife Hz. Ömer 
(r.anh)a’ eşini şikâyet etmeye 
gelir, ancak Halife’nin kapısı-
nın önüne geldiğinde eşinin 
Halife’ye bağırıp çağırdığını 
duyunca, Halife’nin daha 
büyük bir sorunla karşı karşı-
ya olduğunu anlayıp oradan 
uzaklaşır. Tam o sırada dışarı 
çıkan Halife, adama durumu-
nu sorar. 

“Ey Mü’minlerin Emiri, 
eşimin geçimsizliğini ve 
bana karşı olan saygısız-
lığını şikâyet etmek için 
gelmiştim. Eşinin sana karşı 
olmadık sözlerini işitince 
vazgeçtim ve ‘Mü’minle-
rin Emiri’nin durumu bu 
olunca benim derdime nasıl 
çare bulacak’ dedim.”

Hz. Ömer (r.anh), adama 
eşinin kendi üzerindeki hakla-
rını anlatıp ona bu nedenle 
sabrettiğini söyleyince adam, 
kendi durumunun da öyle 
olduğunu ifade eder. Bunun 
üzerine Hz. Ömer, adamı şöyle 

teselli etti: “Haydi kardeşim, 
eşine katlanmaya bak, hayat 
dediğin göz açıp kapayana 
kadar geçiyor!”

 darabe iilinin 
anlamı nedir, hangi halde 
dövme olarak anlaşılabilir

Kur’an’da 58 defa geçen 
darabe iili, 29 yerde örnek 
vermek, 6 yerde bir nesne ile 
vurmak, 5 yerde hedef göste-
rilen yere vurmak, 7 yerde 
mühür vurmak, kapatmak, 6 
yerde gezip dolaşmak, gitmek, 
2 yerde anlatmak ve 2 yerde 
bırakmak, terk etmek, 1 yerde 
açmak, yarmak anlamlarında 
kullanılmıştır.

Bir nesne ile vurmak 
anlamında darabe.

“Bir zaman Musa, kavmi 
için su istemişti; bunun 
üzerine dedik ki: ‘Asanla taşa 
vur’ hemen ondan on iki göze 
fışkırmıştı, doğrusu her grup, 
içeceği yeri bilmişti” (Bakara, 
60)

“Bunun üzerine onun 
(ineğin) bir parçasıyla o 
(ölüye) vurun’ demiştik. İşte 
böyle Allah ölüleri diriltir ve 



gündem  

Kadınların 
dövülmesi 

konusu, kadın-
lar, 

erkeklerin 
değil yüce 

Allah’ın kulu-
durlar

Temmuz
Ağustos

Eylül

2018 - 56

Kur’ani

mücahede

30

size ayetlerini gösterir umulur 
ki akledersiniz.” (Bakara, 73)

“Bunun üzerine Musa’ya, 
‘Asanla denize vur’ diye 
vahyettik; böylece yarıldı, her 
bölüm büyük bir dağ gibi oldu.” 
(Şuara, 63)

“Derken onların üzerine gitti 
sağ eliyle vurdu.” (Saffat, 93)

“Ve eline bir demet sap al, 
böylece onunla vur ve sakın 
yeminini bozma…” (Sad, 44)

Bir hedef ve nokta göste-
rilerek vurma anlamında 
darabe

“O zaman Rabb’in, meleklere 
vahyediyordu: ‘Muhakkak ki 
Ben, sizinle beraberim, o halde 
iman edenlere sebat verin; ben 
kâ irlerin kalplerine korku 
bırakacağım, öyleyse onların, 
vurun boyunları üstüne ve 
vurun bütün parmaklarına!” 
(Enfal, 12) (Muhammed, 4)

“Şayet kâ ir kimselerin 
canlarını aldıkları zaman bir 
görseydin; melekler, yüzlerine 
ve arkalarına vurarak: ‘Yangın 
azabını tadın!” (Enfal, 50) 
(Muhammed, 27)

Bırakmak, terk etmek 
anlamında darabe

“…Onların, geçimsizlikle-
rinden korktuğunuzda artık 
nasihat edin ve yataklarından 
ayrılın ve onları bırakın…” 
(Nisa, 34)

“Haddi aşan bir toplumsu-
nuz diye size zikri yaymayı 
bırakalım mı!” (Zuhruf, 5)

Kur’an, darabe iilinin 
tüm anlamlarını apaçık bir 
şekilde açıklamış iken bozuk 
bir zihniyete sahip kişiler, bu 
gerçekleri gözardı ederek 
kadınların onur ve haysiyetle-
rini ayaklar altına almak için 
Allah’ın bu apaçık ayetlerini 
tersine çevirmekte, ayetlerin 
anlamlarını değiştirmeye 
kalkışmaktadırlar.

Geleneksel kültür zihniyet-
liler, kendi arzularını tatmin 
etmek adına, tıpkı Yahudiler 
gibi yaparak kelimeleri 
yerinden kaydırıp işlerine 
yaradığı şekle dönüştürmek-
tedirler. Bunlar, yüce Allah’ın 
meşru bir hak olarak iman 
edenlere tavsiye ettiği boşan-
mayı yapmamak ve eşlerini 
boşamamak için evde eşlerini 
dayakla köleleştirmektedirler. 
Böyle bir davranış, haddi 
aşmaktır.
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“Kadınları boşadığınız 
zaman onlar belirlenmiş 
(iddet) surelerine ulaştıkla-
rında artık iyilikle tutun yahut 
iyilikle bırakın ve zarar vererek, 
haddi aşarak alıkoymayın; kim 
bunu yaparsa, işte gerçekten o 
nefsine zulmetmiştir; Allah’ın 
ayetlerini alaya almayın ve 
Allah’ın, üzerinizdeki nimetini 
düşünün, Kitabı ve hikmeti 
size indirdi, onunla size öğüt 
veriyor. Allah’tan korkun ve 
bilin ki şüphesiz Allah, her şeyi 
bilendir.” (Bakara, 231)

Bu açık hükümlere rağmen 
çevreye rezil olmamak için 
eşlerini baskı ve sopa ile sindi-
renler, çevreye rezil olmaya-
bilirler, ancak yüce Allah’ın 
hükümlerini çiğnedikleri için 
Rab’lerine karşı rezil olacaklar 
ve haddi aştıkları için ebedi 
azabı boylayacaklardır.

Boşanmamak adına 
kadınlara dayak atanlar, yüce 
Allah’ın bu konuda koyduğu 
hükümleri tanımamış, haddi 
aşmış, ayetlerle alay etmiş, 
zalim olmuş kimseler olarak 
insanlıktan nasipsiz, kendi-
lerini kadınlar üzerinde güç 
sahibi, ilah gören varlıklardır, 
erkeklerin dayağına razı olan 

kadınlar da zilleti yeğlemiş, 
onursuz kişilerdir.

Bu kimseler, eşlerini yüce 
Allah’a değil kendilerine kul 
yapmaya çalışmaktadırlar. 
Böyle kimseler, hem kendi-
leri, hem de köleleştirmeye 
ve kendilerine kul yapmaya 
çalıştıkları eşleriyle beraber 
ebedi acıklı azabı tatmak 
üzere cehenneme girecek-
lerdir. Koca, eşini kendisine 
kulluk ettirdiği, eşi de, eşine 
kul olduğu için bu cezayı hak 
etmişlerdir.

Eşler, ancak bir şekilde 
dövülebilir, o da ancak kısasa 
kısas şeklinde olabilir. Yani bir 
kadın, kocasını döverse, erkek 
de kendisine yapılan saldırı-
nın aynısını haddi aşmadan 
yapabilir ya da bağışlayabilir. 
Kısasa kısas olmadan eşlere 
reva görülen her dayak haddi 
aşmaktır.

Yüce Allah evlenmenin 
ve boşanmanın kurallarını 
koymuş, bu kuralları iman 
edenlere bildirmiştir. Boşan-
ma kuralları, Rasulullah 
(as)’ın en güzel örnekliğinde 
Nisa, 34. ayete uygun açıklan-
mış, iman edenlere bu şekilde 
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boşanmanın olabileceği 
bildirmiştir. Bunun dışındaki 
her türlü düşünce ve  davranış 
Allah ve Rasulü’nün verdiği 
hükümleri tanımamak ve 
sapıklıktır.

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

Allah ve Rasulü’nün 
hükümlerine aykırı hareket 
eden, onların hükmü üzerine 
hüküm koyanlar, Allah ve 
Rasulü’ne karşı gelmiş, küfür 
ve şirk içerisine düşerek 
sapmışlardır.

“Ey iman eden kimseler, 
Allah’ın ve Rasulü’nün yanında 
öne geçmeyin ve Allah’tan 
korkun, şüphesiz Allah işiten-
dir, bilendir.” (Hucurat, 1)

Allah ve Rasulü, iman 
edenler için her konuda yol 
gösterdiği gibi eşlerin birbir-
lerine karşı haklarında da yol 
göstermiş ve bunlara uyulma-
sını Mü’minlerden istemiştir.

Kur’an’da ve Rasulullah 
(as)’ın en güzel örnekliğinde 
kadınların, evde huzursuzluk 
çıkarmaları durumunda 
onlara karşı nasıl davra-
nılacağı apaçık bir şekilde 
belirtilmiş, iman edenlerin 
buna göre hareket etmeleri 
istenmiştir.

Yüce Allah’a ve Rasulü’ne 
gereğince ya da hiç iman 
etmeyen geleneksel kültür 
zihniyetlilerin, Allah ve 
Rasulü’nün hükmüne aykırı 
hareket etmeleri onların, 
apaçık bir sapıklık içerisinde 
olduklarını göstermekte-
dir. İman edenler, Allah ve 
Rasulü’nün çağrısına karşı 
hiçbir sıkıntı duymadan 
teslim olurlar.

“Aralarında hüküm vermek 
için Allah’a ve Rasulü’ne 
çağırıldıkları zaman Mü’min-
lerin sözü ancak: ‘İşittik ve 
itaat ettik’ demeleridir, işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir. 
Ve kim, Allah’a ve Rasulü’ne 
itaat ederse Allah’tan korkar 
ve O’ndan korunursa işte 
onlar, kazananlar onlardır.” 
(Nur, 51-52)
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Allah ve Rasulü’nün 
buyruklarına karşı sıkıntı 
duyanların yeri ancak cehen-
nemdir.

Sonuç olarak, yüce Allah’a 
gerçekten iman etmiş, Kur’ani 
hükümlere teslim olmuş, 
Rasulü en güzel örnek olarak 
almış bir Müslüman, eşini 
hiçbir şekilde dövmez, onu 
ikinci sınıf olarak görmez.

Müslüman bir kimse, 
eşinin de kendisi gibi yalnızca 
yüce Allah’a kul olduğunu 
bilir, ona hem bir Müslüman 
olarak hem de hayatını 
paylaştığı biri olarak saygı 
duyar, ona karşı sevgi besler. 
Eşlerini ikinci sınıf muame-
lesi yapıp kendi hizmetçisi 
olarak gören, üstüne üstlük 
onu döven kimselerin, İslâm 
ile uzaktan yakından hiçbir 
ilgileri olmadığı gibi Allah 
ve Rasulü’nün hükümlerine 
karşı çıktıkları için acıklı bir 
azaba gireceklerdir.

İslâm, kadının bir şahsiyet 
olduğunu kabul etmiş ve 
kişiliğine saygı gösterilme-
sini istemiştir. Geleneksel 

kültürde kadının kişiliğine 
değer verilmez, kadın kocası 
öldüğünde tıpkı bir mal 
gibi, geride kalan erkeklere 
miras olarak bırakılır. İslâm, 
geleneksel kültürün bu cahili 
adetini yasaklamış ve kadının 
kişiliğine değer verilmesini ve 
kadının bir miras malı olmadı-
ğını belirtmiştir. İslâm, kocası 
öldüğünde kararı kadının 
kendisinin özgürce vermesini 
istemiştir.

“Ey iman edenler, kadınlara 
zorla varis olmanız size helal 
değildir; açık bir fuhşiyat 
yapmaları hariç, onlara 
verdiklerinizin bir kısmını alıp 
götürmek için onları sıkıştır-
mayın, onlarla iyi geçinin. O 
halde eğer onlardan hoşlan-
mazsanız, belki gerçekten 
hoşlanmadığınız bir şeye Allah 
ona çok hayır koymuş olabilir.” 
(Nisa, 19)

İslâm’ın kadınlara verdiği 
değer, Kur’an’da ve Rasulullah 
(as)’ın söz ve iillerinde açık 
bir şekilde ortaya konul-
muştur. Kur’an’da gerekse 
Rasulullah (as)’ın yaşamında 
kadın, erkek ile aynı çerçeve 
içerisinde zikredilmiş ve 
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hiçbir şekilde erkek ile 
aralarında herhangi bir fark 
gözetilmemiştir. İslâm, birçok 
yönden kadını erkekten üstün 
kılmıştır.

İslâm’da, kadına, annelik 
görevi ve eş olarak değer 
verilmesi yanında, sosyal 
hayattaki konumu nedeniyle 
de ayrı bir değere layık görül-
müştür. İslâm, kadına verilen 
değerin, toplum tarafından 
da bilinmesini istemiş, aile 
içindeki bireylerden başlaya-
rak toplumun tümüne, kadın-
lara karşı görevlerinin ne 
olduğunu açıkça bildirmiştir.

Yüce Allah’ın, kadınlara 
verdiği değer, Kur’an’da çok 
açık bir şekilde ortaya konul-
muştur. Kur’an’da, kadınların 
adıyla anılan ve kadın hakla-
rından söz eden yüzlerce 
ayet ve birkaç sure vardır. Bu 

sureler, Kadınlar (Nisa) suresi, 
Meryem suresi ve ağırlıklı 
olarak Hz. Meryem(as)’ın 
annesinin kıssasını anlatan 
Al-i İmran suresidir. Ayrıca 
Nur ve Ahzab sureleri gibi 
ağırlıklı olarak kadınları ele 
alan süreler de kadınlara 
İslam’ın verdiği değeri ortaya 
koymaktadır.

Müslüman erkekler, bu 
gerçeklerden hareketle 
eşlerine karşı daha duyarlı 
ve hassas olmalıdırlar. Bu, 
onların iman ettikleri esaslara 
bağlılıklarındaki samimiyetle-
rinin göstergesi olacak, onları, 
gayri Müslüm İslâmcılardan, 
geleneksel dine mensup 
olanlardan ayıracaktır. Eşlere 
karşı Kur’ani esaslara aykırı 
bir hareket, insanın dinden 
çıkmasına ve Rabb’ine isyan 
etmesine neden olacaktır.

İslâm, kadının bir şahsiyet olduğunu 
kabul etmiş ve kişiliğine saygı 

gösterilmesini istemiştir.
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yorum
Bireye bağlı politikalar, halkı köleleştirir

Ülke yöneticilerinin öncelikli 
konusu, hiç kuşkusuzdur ki, 
toplumsal barışın sağlanarak 
ülkede huzur ve güvenin, buna 
bağlı olarak halkın refah düzeyi-
nin yükseltilmesi olmalıdır. 
Eğitim düzeyi yüksek, insani 
ilişkileri barış içerisinde sürdü-
ren gelişmiş ülkelerde yöneticile-
rin öncelikli ve en önemli konusu, 
kendi halklarına daha iyi bir 
gelecek sağlamaktır.

Eğitim düzeyi düşük, toplum-
sal ilişkileri çatışma üzerine 
kurulu gelişmemiş ülkelerde ülke 
yönetiminin önceliği, ülkedeki 
yöneticinin ve yönetim kadronun 
refah düzeyinin yükseltilmesi-
dir. Gelişmemiş ülkelerde halk 
yoksullaşırken yönetici kadrosu, 
günden güne daha çok zenginleş-
mektedir.

Gelişmiş ülkelerin gelişmemiş 
ülkelerle arasındaki bu farkın 
nedeni, gelişmiş ülke halklarının 
beyin gelişimini tamamlamasına 
ve sürekli bu gelişimi artırmasına 
karşılık gelişmemiş ülkelerde 
halkın beyin gelişiminin günden 
güne daha çok köreltilmesidir.

Gelişmiş ülkelerde halka değer 
verilir ve şeffaf bir politika izlenir, 
halk hesap sorar, her konuda halk 

bilgilendirilir. Bu nedenle geliş-
miş ülkelerde tek adam yönetimi 
ve buna bağlı olarak diktatörlük 
yoktur. Gelişmiş bazı ülkelerde 
kral olarak nitelendirilen kimsele-
rin varlığı, ülke yönetimi üzerinde 
fazla, hatta kimi yerlerde hiçbir 
etkinliğe sahip değildir.

Gelişmemiş ülkelerde, halkın 
beyni çağın gerisine takılı kaldığı 
ve bilinçli olarak oradan çıkarıl-
masına izin verilmediği için tek 
adam yönetimi olur ve giderek 
kendilerini halkın üzerinde 
gören diktatör kişiliklerin ortaya 
çıkar. Bu diktatörler, halkı sürekli 
sloganlarla adeta uyuşturur ya 
da baskı ile sindirir. Böylece halk, 
hiçbir şeye itiraz etmeyen sürü 
haline getirilir.

Gelişmemiş ülkelerde, sürü 
haline getirilen halkın sorgulama 
yeteneği, olay ve olguları anlama 
kabiliyeti olmaz. Halk, yarı ilah 
haline getirdiği yöneticisinin 
isteklerine ve kendisine verilen 
havaya göre hareket eder. Böyle 
ülkelerde halk adeta köleleştiril-
miş, yöneticiye zillet içerisinde 
boyun eğmiş durumdadırlar.

Köleleştirilmiş toplumlar, 
sağlam bir inanca sahip değildir-
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ler, bu toplumların inançlarını 
toplumun önüne çıkartılan ve 
yöneticilerin emrinde hareket 
eden kişiler belirler. Eski Fir’avn 
dönemlerinde halk üzerinde 
etkili olan sihirbazlar, halkın 
inançlarını belirlerken ortaçağda 
bu görevi kilise ve papazlar yerine 
getirmekte idi. Ancak günümüzde 
halk beyin gelişimini tamamlayıp 
bilinçlendiği için kilise ve papaz-
ların halk üzerinde neredeyse 
hiçbir etkileri yoktur.

Günümüzde kendilerini 
İslâm’a nispet eden toplumlar, 
tam anlamıyla Fir’avn ve ortaçağ 
dönemini yaşamakta, yöneticiler, 
korku üzerine bina ettikleri politi-
kaları ile halkı bir taraftan baskı 
altında tutarlarken diğer taraftan 
bu yöneticilerin emrinde olan ve 
bir yerde sihirbaz ve papazların 
görevlerini üstlenen hoca, şeyh, 
alim diye nitelendirilen bel’amlar 
(dini saptıranlar), halkın dini 
inançlarını belirlemektedirler.

Daha çok Asya ve Afrika’daki 
gelişmemiş ülkelerde varlık 
gösteren bel’amların, İslâm diye 
halka verdikleri dini bilgilerin, 
İslâm ile uzaktan yakından 
hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 
Bel’amların, insanlara verdikleri 
dini bilgiler, köleliği ve onursuz-
luğu içerisinde barındıran, halkı 
yöneticilere kesin itaat ettirip 
köleleştiren bu inanç türüdür. 
Bu nedenle insanlara şeref ve 

haysiyet bahşeden İslâm ile zerre 
kadar bir bağlantısı yoktur.

Halkı yöneticilere kesin 
itaat ettirip köleleştiren dönem, 
Ortaçağ kilise zihniyetinin 
halk üzerinde oluşturduğu din 
anlayışının sonucunda ortaya 
çıkmıştır. O dönemde “Bir yanağı-
nıza vurulursa diğerini de çevirin” 
algısıyla halkı köleleştiren kilise-
nin fonksiyonunu günümüzde 
halkında Müslümanların da 
bulunduğu ülkelerde sistemin 
sihirbazları olan hocalar, şeyhler 
ve alim diye piyasaya sürülen 
bel’amlar devam ettirmektedirler.

Rab’lerine iman etmiş, onur 
ve haysiyet sahibi kimseler, 
zulme karşı çıkar

İslâm, insana onur ve haysiyet 
kazandırır, köleliği reddeder 
ve haksızlık karşısında onurlu 
bir kişilik kuşanmayı, zulme 
ve adaletsizliğe karşı durmayı 
emreder. Oysa günümüzde 
köleleştirilen halk, İslâm’dan uzak 
bulunduğu, İslâm’ı bilmediği için, 
her türlü zulüm ve onursuzluğa 
karşı durmak şöyle dursun, tam 
aksine bu zulüm ve onursuzluğu 
savunmakta, yöneticiler önünde 
zillet içerisinde boyun eğmekte-
dir.

Rab’lerine iman etmiş, Kur’ani 
esaslara teslim olmuş Müslüman 
şahsiyetler, hiçbir şekilde ve 
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şartta haksızlığa ve zulme karşı 
sessiz kalamazlar. Bu konuda 
Kur’an ve Sünnette apaçık örnek-
ler bulunmaktadır.

Kocasının kendisine reva 
gördüğü haksızlığa karşı çıkan 
Müslüman bir Hanım, bu haksız-
lığın giderilmesi konusunda 
Allah’ın Rasulü ile dişe diş 
tartışmış, bu onurlu tavrı onun, 
yüce Allah’ın takdirine mazhar 
olmasına neden olmuş, o, Rabb’i 
tarafından haklı görülmüştür.

“Şüphesiz Allah, kocası hakkın-
da seninle tartışan ve Allah’a 
şikâyette bulunan kadının sözünü 
işitti ve Allah, ikinizin konuşma-
nızı işitir, şüphesiz Allah işitendir, 
görendir.” (Mücadele, 1)

Hakkına karşı yapılan en 
küçük bir haksızlığı, gerektiğinde 
Rasulullah (as) ile tartışan bu 
Mü’mine kadın gibi daha nice 
kadın ve erkekler, haksızlığa 
karşı gerektiğinde Mü’minlerin 
emirleriyle tartışmış ya da savaş-
mışlardır.

Kadınların fazla mehir 
istemelerine karşı çıkan Halife 
Hz. Ömer (r.anh)’ın karşısına 
çıkan Mü’mine kadın, Halife’ye 
Allah’ın ayetini hatırlatarak onu 
kararından döndürmüştür. Hz. 
Ömer (r.anh)’ın yeni bir kaftan 
giydiğini gören Müslümanların, 
onun hesabını Halife’ye sormaları 
ve en ufak bir yanlışlığında kılıç-
ları ile kendisini düzelteceklerini 

söylemeleri, Hz. Aişe (r.anha)’nın 
Mü’minlerin Halifesi Hz. Ali’ye 
hesap sormak için ordu toplayıp 
onunla savaşması ve daha nicele-
ri, hep İslâm’ın iman edenlere 
kazandırdığı şeref, haysiyet ve 
kişiliğin apaçık göstergeleridir.

Rasulullah (as)’în, “Haksızlı-
ğa karşı susan dilsiz şeytandır” 
buyruğunu esas alan Müslüman-
lar, hiçbir dönemde haksızlıklara 
karşı susmamış, zillet içerisinde 
boyun bükmemiş, yöneticilerin 
her türlü zulüm ve haksızlığına, 
hırsızlık ve soygununa karşı 
onursuzca sessiz kalmamışlardır. 
Çünkü onlar, böyle bir tavrın 
kendilerinin İslâm dairesinden 
çıkmalarına ve dilsiz şeytanlar 
olmalarına neden olacağını 
biliyorlardı.

Günümüzde yöneticiler 
tarafından yapılan onca zulüm ve 
haksızlığa, hırsızlık ve soyguna 
rağmen bu yöneticileri destek-
leyenlerin, onların yanında 
yer alanların, Müslümanlık ile 
de İslâm ile de hiçbir ilişkileri 
bulunmamaktadır. Bunların, 
kendilerini İslâm’a nispet etmele-
ri ve Müslüman olduklarını iddia 
etmeleri, kuru bir iddiadan başka 
bir şey değildir.

Zulüm ve haksızlığa, hırsızlık 
ve soyguna karşı dilsiz şeytan rolü 
oynayan, yöneticilerin her türlü 
gayri İslâmi ve gayri insani iilleri-
ne sessiz kalıp onlara destek olan 
günümüz insanı, bu iilleri işlemiş 
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gibi yüce Allah (cc) ve insanlık 
önünde sorumludurlar.

“Kim güzel bir destekle yardım 
ederse, onun da o işten bir payı 
olur ve kim, kötü bir destekle 
yardım ederse, onun da o işten bir 
payı olur. Allah her şeyin üzerinde 
koruyucudur.” (Nisa, 85)

Sonuç olarak yöneticilerine 
kayıtsız şartsız itaat eden toplum-
lar, zillet içerisinde köleleştirilmiş, 
onursuzluğu ve kişiliksizliği 
bozuk bir karakter haline getir-
miş, İslâm ile uzaktan yakından 
bir ilgileri bulunmayan, Kur’ani 
ifade ile şirk içerisinde olan 
toplumlardır.

Halkın kendisine kayıtsız 
şartsız itaat ettiğini gören yöneti-
ciler, zaman içerisinde kendisini 
halk üzerinde adeta bir ilah olarak 
görür ve giderek diktatörleşir ve 
kendi halkına zulmetmeye başlar-
lar. Bunun tarihsel süreçte en açık 
örneği, Fir’avn ve İsrailoğullarıdır. 
İsrailoğullarının, Fir’avn’e zillet 
içerisinde boyun eğip teslim 
olması Fir’avn’ın iyice azmasına 
neden olmuştur.

“Böylece kavmini küçümsedi, 
onlar da ona itaat ettiler, şüphesiz 
onlar, fasık olan bir kavimdi.” 
(Zuhruf, 54)

Günümüz dünyasında, özellik-
le hem ekonomik, hem de beyinsel 
olarak gelişmemiş toplumlardaki 
yöneticilerin diktatörleşmesinin 
temelinde halkların onlara tesli-

miyetçi tavırlarıdır. Bu elbette 
ki insan onur ve haysiyetiyle 
bağdaşmayan bir durumdur. 
bu nedenle yüce Allah (cc) bu 
kimseleri, onursuz maymunlar ve 
domuzlar seviyesinde görmekte 
ve bunlara lanet etmektedir.

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

Yüce Allah (cc), tağuta edenle-
ri, domuzlarla beraber anmış ve 
onlara lanet etmiştir. Bu nedenle 
Müslümanlar, yöneticilerine karşı 
daima bilinçli bir şekilde hareket 
etmişler, gerektiğinde her şeyin 
hesabını tek tek sormuşlardır.

Bir konuşmasında Hz. Ömer 
(r.anh), hitap ettiği Müslümanlara 
sorar: “Ey cemaat, şayet ben 
yanlış yapar saparsam ne 
yaparsınız” cemaat, kılıçlarını 
çekerek: “Ey Mü’minlerin Emiri, 
seni şu kılıçlarımızla düzeltiriz” 
derler. Bunun üzerine Hz. Ömer: 

“Allah’ın sana hamdolsun ki, 
yanlış yaptığımda beni düzelte-
cek insanlar var” der. İşte İslâm 
ve ona iman edenlerin durumları 
budur.
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kavramlar
Tuğyan: İnsanın, Rabb’ine Karşı İsyanı

Yaratılış gayesi, Rabb’ine kulluk 
olan insan, zaman içerisinde bu 
gayesinden sapmış, Rabb’ine isyan 
ederek azmış, tuğyan etmiştir. 
Kur’an, Tevhidi esaslardan sonra 
ağırlıklı olarak en çok insanın 
tuğyan etmesi yani azgınlaşması 
üzerinde durur ve daha ilk sureden 
itibaren tuğyan edenlere dikkat-
leri çeker, onların nasıl azgınlaşıp 
tuğyan ettiklerini bildirir.

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

Yaratılışı bir damla su, aciz 
ve eksik olan, hiçbir şeye malik 
olmayan insana, Rabb’i, mal 
ve sermaye, akıl ve bilgi verip 
güçlendirmiş, yaratılış gayesinin 
ne olduğunu bildirilmiş, iki yol 
göstererek iradi olarak serbest 
bırakmıştır. İnsan, kendi acziyetini 
unutarak kendisine verilen nimet-
leri, Rabb’inin bildirdiği esaslara 
göre kullanmamış, aksine hareket 
ederek bu nimetlerle böbürlenmiş, 
insanlar üzerinde kendisini üstün 
görerek azgınlığı yol edinmiştir.

“Görmedin mi Rabb’i hakkında 
İbrahim’le tartışan kimseyi ki 
Allah, gerçekten ona mülk vermişti! 
İbrahim: ‘Benim Rabb’im O’dur 
ki yaşatır, öldürür’ dediği zaman 

(o), ‘Ben de yaşatır, öldürürüm’ 
dedi. İbrahim dedi ki: ‘Bak, şüphesiz 
Allah, güneşi doğudan getirir, haydi 
sen de onu batıdan getir,’ kâ ir 
kimse şaşırıp kaldı. Allah, zalim-
ler toplumuna hidayet vermez.” 
(Bakara, 258)

“Fir’avn’dan; gerçekten o, üstün-
lük taslayan, haddi aşanlardan biri 
idi.” (Duhan, 31)

Kur’an, azgınlaşıp tuğyan edip 
Rab’lerine isyan edenlerin örnekle-
rini verir. Kendisine verilen ayetleri 
ve ilmi yerli yerince kullanmayıp 
azgınlaşarak aşağılık bir konuma 
düşen Bel’am ibn Baura, Allah’ın 
ayetlerini değiştirip çarpıtarak 
insanları şirke sokan Samiri, yüce 
Allah’ın verdiği maldan infak 
etmeyerek azan Karun, elindeki 
mülk ve saltanatı ile insanlar 
üzerinde ilahlık taslayan Fir’avn 
ve yardımcısı Haman, gönderilen 
Tevhidi esaslardan yüzçevirip 
Rasulü inkâr eden Ebu Leheb, 
mal ve sermayeleri ile şımaran ve 
mallarından infak etmeyen bahçe 
sahipleri ve daha niceleri, Kur’an’ın 
örnek verdiği tuğyan etmiş kimse-
lerdir.

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

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

Yüce Allah (cc), insanların 
bir kısmına bilgi, kimine iziksel 
özellikler, kimine mülk (egemen-
lik), bazılarına mal, evlat ve 
sermaye vermiş, bunları nasıl 
kullanılacakları ile ilgili emirlerini 
bildirmiştir. Ancak bazı kimseler, 
verilen nimetleri, kendilerine 
bildirilen hükümler doğrultusunda 
kullanmayıp azgınlık (tuğyan) 
etmiş, küfre ve şirke düşmüşlerdir.

Azgınlığında sınır tanımayanla-
rın en zirvesinde hiç kuşkusuzdur 
ki, yüce Allah’ın gönderdiği ilahi 
hükümleri reddedip kendileri 
insanlar üzerine hüküm koyan 
kimseler bulunmaktadır. Bunlar, 
insanlar üzerinde tek otorite olarak 
kendilerini görmüşler, insanların 
kendilerine tabi olmalarını isteye-
rek ilahlık taslamışlardır.

“(Fir’avn): dedi ki: ‘Andolsun, 
benim dışımda ilah edinirsen, seni 
kesinlikle zindana atılanlardan 
yapacağım.” (Şuara, 29)

“Dedi ki; ‘Ben sizin en yüce rabbi-
nizim!” (Naziyat, 24)

Tarihsel süreçte, Rab’leri 
tarafından kendilerine gönderilen 
ilahi mesajı reddedenler, Hakkı 
tavsiye eden elçilere karşı çıkmış-
lar, onlara ve iman edenlere baskı, 
zulüm ve işkence yapmışlardır. 
Risalet tarihinde Tevhidi esasları 
inkâr edenler, genellikle toplumun 
önünde bulunan kimseler olmuş-
lardır. Kur’an, tarihsel süreçten 
günümüze kadar devam eden bu 
azgınlığın simgesi olarak Fir’avn’ı 
verir.

“Şüphesiz biz size bir Rasul 
gönderdik, üzerinize şahitlik 
yapacak; Fir’avn’e de bir Rasul 
gönderdiğimiz gibi! Fir’avn, Rasul’e 
isyan etti, onu güçlü bir yakalayışla 
yakaladık.” (Müzzemmil,15-16)

Fir’avn, azgınlığında sınır 
tanımayacak derecede azgınlaşmış, 
insanlar üzerinde kendisini ilah 
görecek derecede ileri gitmiştir. 

“Fir’avn dedi ki: ‘Ey ileri gelenler, 
sizin için benden başka bir ilah 
bilmiyorum, ey Haman, haydi benim 
için çamurun üzerinde ateş yak, 
bana bir kule yap, belki Musa’nın 
ilahına çıkarım, ben onu yalancı-
lardan sanıyorum. O ve askerleri 
yeryüzünde haksız yere büyüklük 
tasladılar ve kendilerinin bize 
döndürülmeyeceklerini zannettiler.” 
(Kasas, 38-39)
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Fir’avn’ın bu azgınlığı, daha 
sonraki dönemlerde beşeri sistem 
ve ideolojiler yoluyla devam etmiş, 
günümüze kadar gelmiştir. Bugün 
beşeri sistem ve ideolojiler, azgın-
lıklarında, insanlar üzerinde ilahlık 
ve rablık taslamalarında Fir’avn’ı 
fersah fersah geride bırakmışlardır.

İnsanlar üzerine hüküm 
koymak, azgınlıkta sınır tanıma-
mak, yüce Allah’a isyan edip tuğyan 
etmek ve ilahlık taslamaktır. Kendi-
sinden başka ilah olmayan yüce 
Allah’ın öncelikle reddedilmesini 
istediği ve tağut olarak isimlendir-
diği azgınlar bunlardır. Tağuti 
sistemler ve onların idarecileri, 
hüküm koymakla ilahlık taslamış-
lardır. Bu nedenle yüce Allah (cc), 
daha ilk surelerden itibaren tuğyan 
edip ilahlık taslayan bu tağutların 
reddedilmelerini istemiştir.

Kendilerini, kanun koyucu 
olarak gören her kişi ya da sistem 
tağut oldukları gibi, aynı zamanda 
insanlar üzerinde ilahlık tasla-
yan birer güçtürler. Bu nedenle 
birbirini tamamlayan tağut ve ilah 
kavramları insanlar tarafından çok 
iyi bilinmelidir ki reddedilebilsin.

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

Çünkü tağuttan kaçınmadan yüce 
Allah’a iman edilmesi, O’na kulluk 
yapılması mümkün değildir.

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

İnsanlık tarihi boyunca, her 
dönemde yaşayan insanlara 
tağuttan kaçınmaları, tağutu 
reddetmeleri ve yüce Allah’a iman 
edip kulluk yapmaları için elçiler 
gönderilmiştir. Yani tağut, yüce 
Allah’a iman etmenin ve O’na kulluk 
yapmanın önündeki en büyük 
engeldir. Bu engel aşılmadan yüce 
Allah’ın belirttiği gibi sapasağlam 
iman ve Tevhid kulpuna yapışıp 
iman etmek ve O’na kulluk yapmak 
mümkün değildir.

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

“Kim tağutu reddedip Allah’a 
iman ederse,” tağutu, yani yüce 
Allah’ın indirdiği esasları kabul 
etmeyip insanların hayatları üzeri-
ne kanun koyarak ilahlık taslayarak 
tuğyan eden beşeri sistemleri inkâr 
etmeyenler, yüce Allah’a iman 
etmedikleri için sağlam olan ve 
kopmayan Tevhid ve iman kulpuna 
sarılamazlar.
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Kelime-i Tevhidin samimiyetle 
söylenmesi için öncelikle insanlar 
üzerinde ilahlık taslayan tağutun 
reddedilmesi, yani “La ilahe illa 
Allah” denilmesi ve tağuttan 
kaçınılması gerekir ki, ancak bu 
durumda yüce Allah (cc) tek ilah ve 
Rab olarak kabul edilebilir.

Tuğyanın nedenleri

İnsanın azgınlaşmasına yol 
açan en büyük etken, hiç kuşku-
suzdur ki, insanın kendisini yeterli 
görmesi ve böbürlenmesidir. Daha 
ilk surede dikkatler, kendilerini 
yeterli görüp azgınlaşan kişilere 
çekilmektedir. İnsanların, kendi-
lerini hangi konuda nasıl yeterli 
gördükleri hususu ise, devam 
eden surelerde çok açık bir şekilde 
ortaya konulmaktadır.

Zaman içerisinde yaratılış 
gayelerini unutan kimseler, kendi-
lerine Rab’leri tarafından verilen 
nimetlerle azgınlığın zirvesine 
ulaşarak Rab’lerine isyan etmişler-
dir. Bu isyan, kimi zaman Rab’lerini 
unutup kendisi rablık taslamak 
şeklinde tezahür ederken, kimi 
zaman kendilerine gönderilen 
Tevhidi esasları inkâr şeklinde 
kendisini göstermiş, kimi zaman da 
kendilerine bildirilen ilahi mesajı, 
yani Hakkı batılla karıştırmak, bir 
kısmına inanıp bir kısmını terk 
etmek şeklinde olmuştur.

İnsanlardan bazıları, kendile-
rine gönderilen Tevhidi esasları 
kabul etmeyip inkâr ederek azgın-
laşırlarken bazıları da kendilerine 

verilen değişik nimetleri kendile-
rinden bilmişler, zaman içerisinde 
kendilerine verilen nimetlerin asıl 
sahibi (rabbi)nin kendileri olduk-
larına inanmışlardır.

Diğer bir kısım kimseler de 
verilen nimetleri, kendilerine belir-
lenen ilahi esaslara göre kullan-
mayarak Rab’lerine isyan etmişler, 
azgınlaşıp tuğyan ederlerken bazı 
kimseler de kendilerine bildirilen 
Tevhidi esasları terk edip hevaları-
nı ölçü edinerek azmışlardır.

“Ne zaman ki Ad, haksız yere 
yeryüzünde büyüklük tasladılar 
ve dediler ki: ‘Kuvvetçe bizden 
daha güçlü kim var?’ görmediler 
mi şüphesiz Allah’tır ki O, onları 
yaratandır, kuvvetçe onlardan daha 
güçlüdür; Bizim ayetlerimizi bilerek 
inkâr ediyorlardı.” (Fussilet, 15)

Kur’an’da örnekleri verilen 
azgınların hemen tümünün, birebir 
örnekleri günümüz dünyasında 
da oldukça çoktur. Bu azgınlardan 
bazıları, Allah’ın kulları üzerine 
hüküm koyarken, kimileri de 
Haman, Bel’am ibn Baura ve 
Samiri gibi Hakkı batılla karıştı-
rarak azgınlaşan tağuti sistemlere 
ikirleri ile yardımcı olmuşlar ve 

olmaktadırlar. Bu Samiri soylu 
bel’amlar, yüce Allah’ın kesinlikle 
reddedilmesini istediği tağutu ve 
idarecilerini, halka şirin gösterecek 
şekilde gerçekleri saptırmışlar, şirk 
ve küfrü normal birer iil gibi insan-
lara ve takipçilerine sunmuşlardır.
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Günümüzde, tağut denilince ilk 
akla gelen beşeri siyasi sistemler 
ve onların idarecileridir. Yüce 
Allah’ın indirdiği ilahi mesaja alter-
natif olarak ortaya çıkan kapitalist 
ve sosyalist düşünceler ve bunların 
türevleri olan Kemalizm, faşizm 
ile bu ideolojileri destekleyen 
toplumlar, yüce Allah’a apaçık bir 
şekilde hasım kesilmişlerdir. Bu 
ideolojilerle idare edilen ülkeler ve 
bu ideolojileri benimseyen, onlara 
destek olan ülke halkları, yüce 
Allah’a açıkça isyan edip tuğyan 
etmişler, şirk ve küfre girmişlerdir.

Gerek birey bazında mal ve bilgi 
ile gerekse ülke bazında ideolojik 
sapıklıklarla azgınlaşan kişi, 
yönetim ve toplumlar, yüce Allah’a 
döneceklerini unutarak azgınlıkla-
rını günden güne arttırmaktadırlar. 
Yüce Allah (cc), siyasal kimliklerine, 
ideolojilerine, azgınlık derece-
lerine bakmadan tüm tağutların 
reddedilmesini istemektedir.

İnsanın tuğyan etmesi, yalnızca 
kendisine gönderilen ilahi mesajı 
reddetmesi değildir. İlahi mesajı 
kabul ettikleri halde daha sonra 
bu mesajı terk ederek ya da kendi 
hevalarına göre değiştirerek 
azmışlardır. Bunların tipik örnek-
leri, Hz. Musa (as)’ın kavminden 
olan Samiri ve A’raf suresinde 
kendisinden söz edilen Bel’am ibn 
Baura’dır.

“Onlara, kendisine ayetlerimizi 
verdiğimiz fakat onlardan çıkıp 
ayrılan, bu yüzden şeytana tabi 
olup böylece azgınlardan olan 

kişinin haberini oku! Eğer dileseydik 
elbette onu, onlarla yükseltirdik, 
fakat o, yere saplandı ve hevesinin 
peşine düştü, onun durumu, tıpkı 
şu köpeğin durumuna benzer ki, 
üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur, 
onu bıraksan da dilini sarkıtıp solur. 
İşte ayetlerimizi yalanlayan toplu-
mun durumu budur, bu kıssayı anlat, 
belki düşünürler.” (A’raf, 175-176)

“Musa dedi ki: ‘Ey Samiri, ya senin 
maksadın nedir? Dedi ki: ‘Onların 
görmedikleri şeyleri gördüm; 
Rasulün naklettiğinden kavradığımı 
hemen kavradım; böylece onun bir 
kısmıyla kendi nefsimi kandırdım.” 
(Taha, 95-96)

Samiri, elçinin getirdiği mesajı, 
günümüz Bel’amlarının yaptıkları 
gibi Hakkı batılla karıştırarak 
azgınlaşırken, Hz. Musa (as)’ın 
kavminde olan Bel’am ibn Baura, 
kendisine verilen ilmi terk edip 
hevasının peşine takılarak tuğyan 
etmiştir.

Azgınlaşıp tuğyan eden başka 
bir kısım kimseler de, yüce Allah’a 
inandıklarını iddia etmelerine 
rağmen insanları Allah yolundan 
saptırmak için çalışanlardır. Bunlar, 
günümüzde ağabey, üstad, şeyh 
vb. isimlerle insanların önüne 
çıkıp İslâm adına, İslâm ile ilgisi 
bulunmayan şeylerle insanları 
saptırıyorlar.

Şeyh, hoca ve ağabey olan 
bel’amlar ile onlara bu dünyada 
kayıtsız şartsız teslim olan takipçi-
leri, kıyamet günü birbirlerini inkâr 
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edecek ve birbirlerine düşman 
olacaklardır. Dünyada söz söylet-
medikleri, uğrunda gerektiğinde 
canlarını vermeye hazır oldukları, 
mallarını peşkeş çektikleri ağabey, 
efendi ve şeyhleri ile Kıyamet 
günü araları açılacak, birbirlerine 
düşman olacak ve birbirleri için 
azap dileyecekler.

Yüce Allah’ın rızasına dayan-
mayan her dostluk, geçici, sahte ve 
yüzeyseldir; gerçeklerle karşılaşıl-
dığı anda bu tür dostluklar yıkılıp 
gidecek düşmanlığa dönüşecektir. 
İşte o hesap gününde bu sahte 
dostlar birbirlerine düşman olacak, 
ancak o gün birbirlerine düşman 
olup ayrılmaları onları kurtarma-
yacaktır.

Günümüzde, vakıf, tarikat, 
parti ve derneklerde yuvalanan 
Samiri soylu hoca, ağabey, şeyh ve 
benzerlerinin peşinde gidenlerin, 
o dehşetli gün gelmeden önce 
Rab’lerinin kendilerine gönder-
diği Kur’an’a sımsıkı sarılarak 
hükümlerine teslim olmaları, bu 
bel’amların propagandalarını 
yapmamaları, yazı ve sözlerine 
itibar etmemeleri gerekir. Çünkü 
onlar, hiçbir zaman Hakka yönelip 
doğruyu söylemezler. Bu nedenle 
yüce Allah (cc), onların yalancı 
olduklarını bildiriyor.

“Bilakis onlara Hakkı getirdik ve 
şüphesiz onlar, gerçekten yalancı-
dırlar.” (Mü’minun, 90)

O halde bu yalancılardan, doğru 
bir söz de sadır olsa, bunları dinle-

memek, onların söz ve yazılarını 
yayınlamak yoluyla propaganda-
larını yaparak şirk ve küfürlerine 
ortak olmamak ve bunlardan 
yüzçevirmek gerekir.

Kur’ani gerçekliklere rağmen, 
tağutu ve tağuti sistemleri benim-
seyenler, tağuti sistemlerin izin ve 
icazeti ile kurulmuş parti, dernek 
ve vakı lardaki Samiri soylu 
bel’amları takip edip dinleyenler, 
apayrı bir din olan tasavvufa 
tabi olanlar, kendi elleri ile kendi 
azaplarını satın almışlar, cehenne-
mi hak etmişlerdir.

Sonuç olarak  bir kimsenin, 
ister kendi arzularını ölçü 
edinsin, ister başkalarının arzu 
ve isteklerine ya da kanunlarına 
tabi olsun, yüce Allah’ın hükmü 
dışında hareket etmek, bu hüküm-
lere aykırı söylemlerde bulunmak, 
Kur’ani esaslara aykırı bir hayat 
sürmek tuğyandır, yüce Allah’a 
apaçık isyandır. Bu durumdan 
kurtulmanın yolu, tevbe edip yüce 
Allah’a hakkıyla iman etmek, O’nun 
belirlediği esaslar doğrultusunda 
konuşup hareket etmektir. Bunun 
dışındaki her söz, her hareket, yol 
ve yöntem, tuğyan ve yüce Allah’a 
isyandır.
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(Geçen sayıdan devam)
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.

Hz. Süleyman (as)

Yüce Allah (cc), verdiği nimet-
leri, mülk ve servetleri nasıl ve 
nerede kullanacakları ile ilgili 
olarak Mü’minlere, Hz. Davut 
(as)’dan sonra Hz. Süleyman (as)’ı 
örnek vermektedir. Verilen onca 
nimetlere rağmen onların, yalnızca 
Rab’lerini razı etmeyi düşündük-
lerini ve Hz. Süleyman (as)’ın da 
malı ancak Rabb’ini hatırlattığı için 
sevdiğini bildirmektedir.

30- Biz Davud’a, Süleyman’ı 
ihsan ettik; ne güzel kuldu, şüphe-
siz o, (Bize) yönelirdi.

Hz. Süleyman (as), kendisine 
verilen mülk ve servetle Rabb’ine 
isyan etmemiş, her vesile ile Rabb’i-
ne şükretmiş, tıpkı babası Hz. Davut 
(as) gibi, Rabb’ine yönelerek O’nun 
rızasını kazanmaya çalışmıştır.

Yüce Allah (cc), mülk ve servet 
verdiği bazı kişilerin, inkârı seçerek 
Rab’lerine isyan etmelerine karşı-
lık Hz. Süleyman (as)’ın da tıpkı 
babası Hz. Davud (as) gibi kendi-
sine verilen onca nimete rağmen 
şımarmamış, büyüklenmemiş, 
böbürlenmemiştir. O, kendisine 
verilen nimetleri gördükçe iman 
ve teslimiyetle Rabb’ine yönelerek 
şükretmiştir.

Cin, insan ve kuşlardan 
oluşturduğu ordusu ile karıncalar 
vadisine gelip karıncaların seslerini 
işittiğinde, ne ordusunun azamet 
ve büyüklüğüne, ne de karıncaların 
seslerini anladığına böbürlenmiş, 
Rabb’ine yönelerek dua etmiştir.

Sahip olunan maddi ve manevi 
değerler, insana Rabb’ini hatırla-
tıyorsa bir anlam ifade eder, aksi 
halde insana yük ve dünya ve 
ahirette insana acı vermekten 
başka bir işe yaramaz. Özellikle 
maddi ve manevi değerlerle övünüp 
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böbürlenmek, insanı hem Rabb’ine 
isyana sürükler, hem de cehennem 
azabının kat kat artmasına neden 
olur.

Hz. Süleyman (as), Rabb’i 
tarafından kendisine verilen onca 
nimete karşın nefsinde en küçük 
bir büyüklenme hissetmediği gibi, 
bir karıncanın, onun ordusunun 
geleceğini diğer karıncalara haber 
vermesini duyması karşısında da 
tevazu ile Rabb’ine yönelerek O’na 
yalvarmış, Rabb’inden, kendisini 
salih kullar arasına katmasını niyaz 
etmiştir.

“Süleyman için, cinlerden 
insanlardan ve kuşlardan ordular 
toplandı, böylece onlar düzene 
sokuldu. Nihayet karınca vadisi 
üzerine geldiklerinde dişi bir 
karınca: ‘Ey karıncalar, yuvaları-
nıza girin ki Süleyman ve orduları 
farkında olmadan sizi ezmesinler.’ 
(Süleyman) onun sözüne tebessüm 
edip güldü ve dedi ki: ‘Rabb’im, bana, 
anama, babama lütfettiğin nimetine 
şükretmeye, razı olacağın salih amel 
işlemeye beni muvaffak kıl ve rahme-
tinle beni salih kullarının arasına 
koy.” (Neml, 17-19)

Yüce Allah (cc), rasul de olsa, 
herkesi bir şekilde imtihan ediyor, 
onun samimiyet ve sadakatine 
kulun kendisini şahit tutuyor. Hz. 
Süleyman (as)’a, sa in atları göste-
rerek  imtihan etmiştir. Bu imtihan 
süreci, Hz. İbrahim (as)’, Hz. Yusuf 
(as)’, Hz. Musa (as)’ ve Hz. Muham-
med (as)’ gibi diğer rasuller için de 
geçerli olmuştur.

31-33- Ona, akşamüstü sa in 
iyi cins atlar gösterildiğinde 
hemen dedi ki: ‘Şüphesiz benim, 
bu mal sevgisine olan muhabbe-
tim, Rabb’imi hatırlattığındandır,’ 
nihâyet (atlar) perde ile gizlendi. 
Onları bana geri getirin, yine 
bacaklarını ve boyunlarını 
okşamağa başladı.

O günkü ortamda çok değerli bir 
yere sahip olan ve kendisinin çok 
sevdiği sa in atları gören Hz. Süley-
man (as), onları neden sevdiğini 
belirtmiştir. Mal, insanı Rabb’ine 
yaklaştırmalı, isyan ettirmemelidir.

Bazı müfessirler, yanlış anlam 
verdikleri 31 ve 34. Ayetleri 
açıklarken Hz. Süleyman (as) için 
rasul sıfatına yakışmayan ifadeler 
kullanmışlar, olmadık iftiralar 
atmışlar, onu adeta şirk içerisinde 
göstermişlerdir. Elbette o bunlar-
dan münezzehtir.

İnsan, yaşadığı sürece, son 
nefesine kadar Rabb’i tarafından 
imtihan edildiği gibi Hz. Süleyman 
(as) da önce mallarla, daha sonra da 
hastalıkla imtihan edilmiş ve adeta 
bir ceset olabilecek şekilde takatsiz 
bırakılmıştır.

34- Andolsun Biz, Süleyman’ı 
denedik ve tahtının üstüne bir 
ceset bıraktık, sonra Bize yöneldi.

Her konuda ve her durumda 
Rabb’ine yönelen Hz. Süleyman 
(as), yakalandığı ağır bir hastalık 
nedeniyle tahtı üzerinde adeta bir 
ceset haline gelmiş, ancak o, hiçbir 
şekilde şikâyetçi olmamış, sağlı-
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ğına kavuştuğunda yine Rabb’ine 
yönelerek sadakat ve teslimiyetini 
göstermiştir.

İnsan, her zaman Rabb’inin 
gözetimi altındadır, değişik 
vesilelerle imtihana tabi tutulur. 
Bu imtihanlar, iman edenlerin 
samimiyet ve teslimiyetlerini artırır. 
Oysa gereğince iman etmemiş 
kimseler, varlık zamanlarında 
sanki yüce Allah (cc) onları üstün 
tutmuş da kendilerine ikram etmiş 
gibi davranırlar, ancak Rab’leri 
tarafından imtihan edildiklerinde 
isyan ederler. Onların bu durumu 
nankörlük, azgınlık ve imansızlığın 
apaçık bir yansımasıdır.

“Fakat insan, ne zaman Rabb’i, 
kendisini deneyip ona ikramda 
eder ve ona nimet verirse hemen: 

‘Rabb’im bana ikram etti’ der, ancak 
ne zaman Rabb’i onu deneyip onun 
rızkını kıssa, hemen der ki: ‘Rabb’im 
beni alçalttı.” (Fecr, 15-16)

Gereğince iman etmeyenler, 
belli bir mali güce eriştiklerinde 
Rab’lerinin kendilerini sevdiğini 
düşünür ve imandan nasiplen-
memiş cahiliye mantığı ile “Allah, 
sevdiği kula, yürü kulum dermiş” 
diyerek yüce Allah’ın üzerine iftira 
atarlar.

Tarihsel süreçte, kendilerini 
yüce Allah’ın yanında bir yerlerde 
görüp malları ile azgınlaşan birçok 
kimse varola gelmiştir. Bunlara 
örnek olarak Kehf suresinde kendi-
sine iki bahçe verilen kişinin ve 
Kalem suresinde bahçe sahiplerinin 
kıssaları verilir. Bunlar, Rab’lerinin 

kendilerine lütfunu bir üstünlük 
vesilesi olarak düşünmüşler, bu 
düşünce onları, azgınlığa ve giderek 
şirke sokmuş, Rab’lerine isyan 
ettirmiştir.

Hz. Süleyman (as), kendisine 
verilenleri, yalnızca Rabb’ini hatır-
lattığı için sevdiğini, bunun dışında 
bir anlam ifade etmediğini bilerek 
hareket etmiş, bu nedenle her 
vesile ile Rabb’ine yönelerek O’na 
şükretmiştir.

35- Dedi ki: ‘Rabb’im, beni 
bağışla ve bana bir mülk ver ki, 
benden sonra hiç kimseye nasip 
olmasın; şüphesiz Sen, karşılıksız 
lütfeden Sensin!’

Bir mülk, bir değer, bilinçli 
kullanıldığı zaman bir anlam ifade 
eder ve insan için bir tehlike arz 
etmez. Bu nedenle sahip olunan 
şeyler, ne denli fazla olursa olsun, 
insanın ancak yüce Allah’a iman 
ve sadakatini artırmalıdır. Bunun 
bilincince olan Hz. Süleyman (as) 
da Rabb’ine yönelerek daha büyük 
bir mülk istemiştir.

Yüce Allah (cc), Hz. Süleyman 
(as)’a öyle bir mülk verdi ki, ondan 
önce ve sonra kimseye verilmeyen 
bir mülktü ve bu mülkün kullanımı-
nı da ona vermişti.

36-39- Böylece rüzgârı ona 
verdik; onun emriyle istediği 
yere yumuşak giderdi ve her bina 
ustası ve dalgıç şeytanları, zincir-
le birbirine bağlanmış başkaları. 
Bu, Bizi lütfumuzdur, artık lütfet 
yahut tut verme, hesapsızdır.
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Yüce Allah (cc), bu mülkün 
yanında Hz. Süleyman (as)’a ilim 
vermiş, emrine verdiği tüm canlıla-
rın dillerini ona öğretmiş ve ilimde 
ileri derecede olan ilim adamlarını 
da emrine vermişti. Böylece Hz. 
Süleyman (as)’ı kullarından birço-
ğuna üstün kılmıştı.

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

‘Hamdolsun Allah’a ki, bizi iman eden 
kullarından birçoğuna üstün kıldı. 
Süleyman, Davud’a mirasçı oldu ve 
dedi ki: ‘Ey insanlar, bize kuşların 
dili öğretildi ve bize her şeyden 
verildi. İşte bu, apaçık bir lütuftur.’ 
(Neml, 15-16)

Yüce Allah’ın kendisine büyük 
bir mülk verdiği, verilenleri en iyi 
şekilde kullanan Hz. Süleyman (as), 
ilim ve teknikte de oldukça ileri 
düzeye ulaşmıştı. Görenleri adeta 
şok eden ve oldukça yüksek bir 
teknikle yaptırdığı saraylara sahip 
olan Hz. Süleyman (as), iletişim 
konusunda da ulaşılması zor bir 
hıza ve tekniğe sahipti. O, bütün 
bunlara rağmen hiçbir şekilde 
gurura kapılmamış, kibirlenip 
böbürlenmemiş, her vesile ile 
bunları kendisine lütfeden Rabb’ine 
yönelip şükretmiştir. İşte bundan 
dolayı da onun yüce Allah’ın yanın-
da yakınlığı vardı.

40- Şüphesiz onun, yanımızda 
yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

Hz. Eyyüb (as) ve imtihan

Yüce Allah (cc), rasulleri de 
dahil, insanlar arasında hiçbir 

ayırım yapmadan hepsini bir 
şekilde imtihan etmekte, onların 
samimiyetlerine, ihlas ve gerçekten 
iman edip etmediklerine kendileri-
ni şahit tutmaktadır.

İlk imtihan, Hz. Âdem (as)’ın 
cennetteki ağaçla olan imtihanıdır. 
Ondan sonra Habil ve Kabil’in 
kurban sunumları ile bu imtihan 
günümüze kadar süregelmiştir.

Hiçbir kul, imtihan edilmeden 
bırakılmaz; insanlar, dünya hayatın-
da mal, can, evlat, çeşitli musibetler, 
açlık ve korku, makam ve sermaye 
ile imtihan edilirler. Bu, bütün 
kullar için ilahi bir kuraldır. İmtihan 
sürecinde takınılan tutum ve söyle-
nen sözler, kişinin yüce Allah’a iman 
ve teslimiyetini ya da isyan, küfür 
ve şirkini ortaya koyar.

“Ve sizi korku, açlık, mallarınız, 
canlarınız ve ürünlerinizden eksilt-
mek gibi şeylerle deneriz; sabreden-
leri müjdele.” (Bakara, 155)

Yüce Allah (cc) insanları, evlat, 
mal, mülk, makam, güç, iziksel 
güzellik gibi değerler vererek 
imtihan ettiği gibi, bunları verme-
den ya da bunları verdikten sonra 
geri alarak da imtihan etmiş, etmek-
tedir. İnsanlar, imtihan sürecinde 
takındıkları tavra göre Rab’leri 
tarafından değerlendirilirler, ona 
göre O’nun tarafından muamele 
görürler.

Nankörler, Rab’leri tarafından 
kendilerine verilen değerleri, 
O’nun belirlediği ölçüler içerisinde 
kullanmayarak O’na isyan etmiş-
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lerdir. Bunlar, verilen değerleri 
kendilerine ait bilmişler, istedikleri 
gibi üzerinde söz sahibi olduklarını 
sanmışlardır.

“İnsanlara bir zarar dokunduğu 
zaman Rab’lerine dua eder, O’na 
yönelirler; sonra onlara, kendinden 
bir rahmet tattırdığında onlardan 
bir grup, Rab’lerine şirk koşarlar.” 
(Rum, 33)

Yüce Allah (cc), insanları 
dünyevi nimetlerle imtihan ettiği 
gibi hastalık, ölüm, yoksulluk, 
korku gibi şeylerle de imtihan eder. 
İnsanlar, kimi zaman aileleriyle eş 
ve çocuklarıyla, anne ve babalarıyla 
da imtihan edilirler.

Her ne is, imtihan edilecektir

Hz. Nuh (as) eşi ve oğluyla, Hz. 
İbrahim (as) babasıyla, Hz. Lut (as) 
eşiyle, Hz. Yakup (as) çocuklarıyla 
ve Hz. Yusuf (as)’ın yokluğuyla 
imtihan edilmişler, bu konuda 
oldukça büyük sıkıntılar çekmiş-
lerdir. İnsanların, gerçekten samimi 
olup olmadıklarına kendilerini 
şahit tutmak için yüce Allah (cc) 
onları imtihan eder. Bu imtihan, 
insanların kendi durumlarını daha 
açık görmelerini sağlar.

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

Yüce Allah (cc), iman iddiala-
rındaki insanların samimiyetlerini 
deneyeceğini bildirirken önceki 

insanların denendikleri örneğini 
vermektedir. Çünkü yüce Allah (cc), 
adalet sahibidir ve insanlar arasın-
da adaletle hükmeder. O, önceki 
insanları imtihan ettiği gibi sonra-
kileri de imtihan edecek, onların 
iman iddialarını açığa çıkaracaktır.

İnsanlar, verilen dünyevi değer-
ler konusunda, kendilerini birer 
emanetçi olarak gördükleri zaman, 
hiçbir sıkıntı ve zorluk çekmeden 
imtihan sürecini başarıyla aşarlar. 
İmtihana tabi tutulan kimseler, 
kendilerine verilen emaneti sahibi-
nin istediğine uygun kullanarak 
emanet sahibinin talebini yerine 
getirerek O’nun rızasını kazanırlar.

İnsanlar kendilerini, kendi-
lerine verilenlerin sahibi olarak 
görürlerse işte o durumda, imtihan 
süreçlerinde çok büyük sıkıntı ve 
zorluklar yaşamaktadırlar. Böyle 
kimseler, kendilerine ait zannet-
tikleri dünyevi değerleri kullandık-
larında Rab’lerine şirk koştukları 
gibi bu değerlerin kendilerinden 
alınışı sırasında da Rab’lerine isyan 
ederler.

İnsanların, Allah için hiçbir şey 
yapmadan, bir elleri yağda bir elleri 
balda yaşamaları, iman ettiklerini 
iddia ettikleri din uğruna hiçbir 
şey yapmamaları onların gerçekten 
iman ettikleri anlamına gelmez. Bu 
nedenle yüce Allah (cc), onların 
doğru ya da yalancı olup olmadık-
larına kendilerini şahit tutmak için 
onları imtihan edecektir.

İman iddiaları konusunda 
denendikleri gibi insanlar, bu 
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imanlarında ne derece samimi 
oldukları konusunda da imtihan 
edilirler. Bu imtihanlar sonucunda 
onların samimiyetleri belli olacak 
ve ancak o zaman cennete girmeye 
hak kazanacaklardır.

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

Ashab-ı Kehf, Kasabalılara ve 
Ashab-ı Uhdud’a giden Tevhid erleri, 
hep imtihan sürecinden geçmişler 
ve ancak ondan sonra yüce Allah’ın 
rızasını ve cennete girmeyi hak 
edebilmişlerdir. Onların kıssaları-
nın verilmesi, yüce Allah’ın onlar-
dan razı olduğunu ortaya koymakta, 
sonradan gelen Tevhid erlerinin 
ve iman iddiasında olanların da 
denenme sürecinden geçeceklerini, 
bu süreçten geçmeden yüce Allah’ın 
rızasını kazanamayacaklarını 
göstermektedir.

“Yoksa siz, sizden önce geçenlerin 
durumu başınıza gelmeden cennete 
gireceğinizi mi sandınız! Onlara 
öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, 
öyle sarsılmışlardı, hatta Rasul 
ve onunla birlikte iman edenler: 

‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ dediler. 
İyi bilin ki, Allah’ın yardımı şüphesiz 
yakındır.” (Bakara, 214)

İman edenler için imtihan, 
iman edilen esaslar doğrultusunda 
hareket etmekle başlar. Sonraki 
aşama, kişinin bulunduğu halden 
daha iyiye gitmesi, daha fazla 
çalışması ya da en azında geldiği 
noktada sabit kalması için direnme-

si, mücadele etmesidir.

İmtihan sürecinde en büyük 
sığınak sabırdır; sabır, iki türlüdür; 
birincisi, verilen nimetlerin Allah 
yolunda, O’nun rızasına uygun 
infak edilmesi, iman ve ihlasla 
Allah yolunda yapılan mücadelenin, 
O’nun rızasına uygun olarak sürekli 
yapılmasıdır.

Sabrın ikincisi, başa gelen 
hastalık, ölüm, açlık, korku gibi 
musibetlerde, yüce Allah’a yönele-
rek tevekkül etmek, O’ndan, başa 
gelen duruma karşı yardım istemek 
ve hiçbir şekilde şikâyetçi olmamak 
ve Allah’tan geldiğini bilerek 
sabretmektir.

Gerçek iman sahipleri, sahip 
oldukları dünyevi değerleri kulla-
nırlarken Rab’lerine şükredip yönel-
dikleri gibi, bu değerler ellerinden 
alındığında da Rab’lerine yönelerek 
O’na şükrederler. Bu, yüce Allah’a 
gereği gibi iman etmenin ve verilen 
değerlerin gerçek sahibinin yüce 
Allah’a ait oluşunu bilmenin bir 
sonucudur.

Müslümanlar, ölüm, hastalık, 
yoksulluk, açlık, korku, sıkıntı 
anlarında Rab’lerine yönelirler, 
içerisinde bulundukları durumdan 
şikâyet etmezler. Çünkü onlar, 
içerisinde bulundukları durumun 
sebepsiz olmadığını ve Rab’lerinin 
izni ile olduğunu bilirler.

“Onlar, kendilerine bir musibet 
isabet ettiği zaman derler ki; ‘Şüphe-
siz biz, Allah içiniz ve muhakkak 
O’na döneceğiz.” (Bakara, 156)
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Rasulullah (as), “İnsanın karşı-
laştığı imtihanlar derece derecedir; 
en zorlu olanı ise, rasullerin karşı-
laştığı imtihanlardır, ondan sonra 
insanların iman ve sadakatlerine 
göre imtihan derece derece azalır” 
buyurmuştur.

“Nice nebilerle beraber birçok 
rabbaniler çarpıştılar; Allah yolun-
da kendilerine isabet eden şeylerden 
yılmadılar, zayı lık göstermediler, 
boyun eğmediler. Allah sabre-
denleri sever. Sözleri, ‘Rabb’imiz, 
bizim günahlarımızı ve işimizdeki 
taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı 
sabit tut ve kâ irler kavmine karşı 
bize yardım et’ demelerinden başka 
olmadı.” (Al-i İmran, 146-147)

Risalet tarihinde birçok rasul ve 
iman edenler, çok zorlu durumlarla 
karşı karşıya bırakılarak imtihan 
edilmişler, ancak onlar, hiçbir 
şekilde bulundukları halden sıkıntı 
duymamış, bıkkınlık göstermemiş, 
yalnızca Rab’lerine dua edip yardım 
istemişlerdir.

Hz. Nuh (as) için büyük tuzak-
ların kurulması, Hz. İbrahim (as)’ın 
ateşe atılması, Hz. Yusuf (as)’ın 
zindan sokulması, Hz. Muhammed 
(as)’ın Mekke ve Taif müşriklerinin 
eziyetlerine uğraması, rasullerin 
karşılaştıkları imtihanlardan 
sadece birkaç tanesidir.

Sad suresinde, Hz. Davut 
(as)’ın insanlar arasında hüküm 
vermesiyle, Hz. Süleyman (as)’ı mal 
ve hastalıkla imtihan edilmesiyle 
denendikleri bildirildiği gibi Hz. 
Eyyüb (as)’ın da hastalıkla imtihan 
edildiği görülmektedir.

Sabır, iman ve tevekkülün 
testidir

Hz. Eyyüb (as), uğradığı şiddetli 
hastalık, buna karşı gösterdiği 
tevekkül ve sabırla kendisinden 
sonra gelenler arasında hep sabrın 
simgesi olarak anılmıştır. Bu sabır 
ve tevekkülü, ancak çok büyük bir 
imana sahip olan kimseler göstere-
bilirler.

41- Kulumuz Eyyub’u da an; 
Rabb’ine nida etmişti: ‘Doğrusu 
şeytan, bana bitkinlik ve azap 
dokundurdu.’

Hz. Eyyüb (as), ağır bir hasta-
lıkla yıllarca mücadele etmiş, ancak 
bundan hiçbir şekilde şikâyetçi 
olmamış, gücünün tükendiği ana 
kadar sabretmiş, sonra Rabb’inden 
yardım istemişti. Sabır sürecinde 
şeytan ve insan cinsinden yardım-
cıları, insana birçok vesvese verirler, 
Mü’minler,  bu sabır sürecinde 
Rab’lerine yönelmelidirler.

“Eyyüb Rabb’ine nida etmişti: ‘Bu 
zorluk bana dokundu, sen merhamet-
lilerin en merhametlisisin!’ Böylece 
onu kabul ettik, o zor durumu ondan 
açtık (kaldırdık); ona tarafımızdan 
bir rahmet olarak ailesini ve onlarla 
beraber onların bir mislini daha 
vermiştik ve (bu), ibadet edenler için 
bu bir öğüttür.” (Enbiya, 83-84)

Yüce Allah (cc), güçlerini aşan 
durumlarda insanların kendisinden 
yardım istemeleri halinde merha-
meti gereği kullarına yardım edici-
dir. “Ol” diyerek her şeyi anında 
olduran yüce Allah (cc), umulmadık 
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yerden insanlara yardım eder. Hz. 
Eyyüb (as)’a da yardım etmiş, bir 
kaynak suyu ile muzdarip olduğu 
hastalığına şifa vermiştir.

42- Ayağını (yere) vur, bu 
yıkanacak serin bir içecek.

Yüce Allah (cc), diledikten sonra 
içilen bir su, en ağır hastalıkları 
tedavi eder, iyileştirir. Hz. Eyyüb 
(as)’ın, Rabb’ine olan iman ve 
teslimiyeti, tevekkül ve güveni 
sayesinde yüce Allah ona su ile şifa 
vermiştir.

Yüce Allah (cc), sabreden kulla-
rına karşı sonsuz merhamet sahibi 
olduğu ve rahmeti her yeri kuşattığı 
için Hz. Eyyüb (as)’a daha fazlasını 
da ikram emiştir.

43- Ona, bizden bir rahmet 
olarak ailesini ve onlarla beraber 
onların bir mislini bağışladık, 
(bu), akıl sahipleri için bir öğüttür.

Hz. Eyyüb (as), ihlas ile Rabb’i-
ne yönelmiş, Rabb’i de hem onun 
hastalığına şifa vermiş hem de 
geçmişte kaybettiklerini ve daha 
fazlasına ona vermiştir. Yüce Allah 
(cc), Hz. Eyyüb (as)’ın durumunu 
akıl sahiplerine bir ibret olarak 
vermekte ve kendisine yönelişin 
örnekliğini göstermektedir.

Rabb’ine yönelen bir kimse, 
mutlak anlamda O’nun rahmetine 
ve bağışlamasına ulaşır. Ancak bu 
yönelme, yüce Allah’ın belirlediği 
esaslara uygun, samimi ve içtenlikle 
olmalıdır. O, kendisine yönelenlere 
rahmet ederek onları rızasına iletir.

Yüce Allah’a yönelme, hayatın 
tümünü kuşatmalı, hayatın her 
sa hasında, her an ve durumda kul 
Rabb’ine yönelmelidir. Yüce Allah 
(cc), Mü’minlerin hayatlarının her 
anında kendisine yöneldiklerini 
bildirmektedir.

Müslümanlar, yüce Allah’a 
yönelme hususunda hiçbir sıkıntı 
duymazlar. Onlar, hiçbir sıkıntı 
ile karşılaşmasalar bile her konu 
ve durumda Rab’lerine yönelirler. 
Yüce Allah’a yönelmek, Müslüman-
lar için ibadettir, bu nedenle onlar, 
yürürken, otururken ve yanları 
üzere yatarlarken sürekli Rab’le-
rine yönelirler, Rab’lerini tefekkür 
ederler.

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

Mü’minler, sıkıntı anlarında 
yüce Allah’a yönelmenin müşrikle-
re mahsus bir hal olduğunu bilir, bu 
nedenle, iyi günlerinde de sıkıntılı 
günlerinde de Rab’lerine yönelirler 
ve bundan huzur duyarlar. Yüce 
Allah (cc), Kendisine yönelen kulla-
rına yardım edicidir.

Hz. Eyyüb (as), kendisine isabet 
eden hastalığın Rabb’inden geldiği-
ni biliyor, bu nedenle sabrediyordu. 
O, dayanma gücünü yitirdiği zaman 
Rabb’ine yönelip O’ndan yardım 
istemiş, yüce Allah (cc) da ona 
yardım etmiştir.
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Yüce Allah (cc), Hz. Eyyüb (as)’ı 
hastalığından kurtarmış hastalığına 
sabrettiği, isyan etmediği için de 
ona, ondan uzaklaşan ailesini ve 
daha fazla şeyler nasip etmiş, eşine 
karşı ettiği yeminini de, en güzel bir 
şekilde yerine getirmesini tavsiye 
etmiştir.

44- Ve eline bir demet sap 
al, böylece onunla vur ve sakın 
yeminini bozma; gerçekten Biz 
onu, sabreder bulduk; nimet 
verilmiş bir kuldu; daima (bize) 
yönelirdi.

Yüce Allah (cc), güzel davranan-
lara mükâfatlarını verecektir; bu 
O’nun, kullarına karşı merhame-
tinin bir göstergesidir. Yüce Allah 
(cc), güzel davrananlara rasulleri 
örnek vermiş, kullarının da onlar 
gibi kendisine sürekli yönelmeleri-
ni istemiştir.

Sürekli yüce Allah’a yönelmek, 
ahireti düşünme özelliği ile temiz-
lenmek

İnsan için temel amaç ve ulaşı-
lacak hedef yaratılışı ile beraber 
apaçık bir şekilde belirtilmiştir. 
İnsan, yaşadığı sürece kendisine 
bildirilen amaç doğrultusunda 
hareket ederek hede ine ulaşma-
lıdır ki, onun yaratılış gayesi, yüce 
Allah’a kulluk yapmak, hede i 
ise, yüce Allah’ı razı edip ahirette 
kendisine vadedilen mükâfatlara 
ulaşmaktır.

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

Yaratılışın temel gayesi doğrul-
tusunda hareket ettiği sürece 
insan, kendisine belirlenen hedefe 
ulaşacaktır. Buna bir örnek verile-
cek olursa; bir kimse, bir işe girip 
o işte sürekli ve başarılı çalışması 
sonucunda işinde yükselip üst 
makamlara ulaşıyor ve o işten 
yüklü bir maaşla emekliye ayrılarak 
rahat bir hayat sürüyor.

Yaratılış gayesini terk eden 
kimse, kendisine belirlenen hedef-
ten uzaklaşacak, dünya ve ahirette 
perişan olacaktır. Bu kimsenin 
durumu, başarılı olup yükselerek 
hayatının sonunda rahat daha 
rahat yaşamak niyetiyle girdiği işte, 
sürekli olmayan, kurallara dikkat 
etmeyip başarısız olan bu nedenle 
işten atılarak işsiz güçsüz kalan, 
yaşlandığında sosyal bir güven-
ceden yoksun olup perişan olan 
kişinin durumu gibidir.

Tüm rasuller ve Tevhid erleri, 
yaşadıkları sürece yaratılış gayeleri 
doğrultusunda hareket etmişler, bu 
uğurda mücadele ederek kendileri-
ne belirlenen hedefe ulaşmışlardır. 
Vahyin bildirdiği hedefe ulaşmak 
için bütün gücü ile çalışan kimse, 
arzu ettiği sonucu elde edebilir; 
aksi halde hüsrana uğrar. Yüce 
Allah (cc), ahireti isteyenlerin, onun 
için çalışmaları halinde onu elde 
edebileceklerini bildirmektedir.

“Ve kim de ahireti ister ve o, 
Mü’min olarak çaba gösterir, onun 
için çalışırsa, işte onların çalışmala-
rının karşılığı verilir.” (İsra, 19)
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Yüce Allah (cc), ahirete yaraşır 
biçimde çalışılacağı hususunda 
Mü’minlere yol göstermiş, ancak bu 
durumda umduklarına ulaşacakla-
rını bildirmiştir. Bunlar:

Rasulullah (as)’ı en güzel örnek 
edinip onun gibi kulluk yapmak

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

Yüce Allah’a ibadet ve itaatte 
şirk koşmamak

“De ki: ‘Şüphesiz ben de sizin 
benzeriniz bir insanım; bana, ilahı-
nızın muhakkak bir tek ilah olduğu 
vahyediliyor. Öyleyse kim, Rabb’ine 
kavuşmayı umuyorsa salih amel 
yapsın ve kesinlikle Rabb’ine ibadete 
hiç kimseyi ortak etmesin.” (Kehf, 
110)

İnfak etmek

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

Böbürlenmemek, bozgunculuk 
yapmamak, muttakilerden olmak

“İşte ahiret yurdu; onu yeryüzün-
de böbürlenmek istemeyenlere ve 
bozgunculuk yapmayanlara veririz;  
sonuç, Muttakilerindir.” (Kasas, 83)

Risalet önderlerinin hayatlarını 
örnek almak, onlar gibi hareket 
etmek

45-48- Kuvvet ve basiret sahibi 
kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve 
Yakub’u an. Şüphesiz Biz onları, 
(o) yurdu halisane düşünen 
ihlaslı kullar yaptık. Ve gerçekten 
onlar, bizim yanımızda seçkin-
lerden, hayırlılardandır. İsmail’i, 
Elyesa’ı, Zülki il’i de an; hepsi de 
hayırlılardandır.

Yüce Allah (cc), gönderdiği kutlu 
elçilerinin mücadele örneklerini 
vererek iman edenlerin de onlar 
gibi hareket etmelerini istemiştir. 
Surede, övülen ve isimleri zikredi-
len elçiler, amaçlarının ne olduğunu 
çok iyi bilen, sürekli yüce Allah’a 
yönelen, ahireti düşünerek davra-
nışlarını düzenleyen kimselerdi.

Bu kutlu rasullerin, halis kullar 
ve iyilerden olmalarını sağlayan, 
onların, her iş ve davranışlarında, 
kendilerine bildirilen esaslara göre 
hareket etmeleri, taviz vermeden 
Tevhidi esasları insanlara duyur-
maları, yaşadıkları zorluklarda 
umutsuzluğa düşmeden sürekli 
olarak yüce Allah’a yönelmeleridir.

Rasuller ve onların izinde giden 
Tevhid erleri, gaye ve hede lerini 
çok iyi bilmişler, her türlü sıkıntı ve 
zorluklara rağmen bu hede lerin-
den sapmadan dosdoğru hareket 
etmişlerdir. Yüce Allah (cc), rasul-
lerin Kendisini nasıl razı ettiklerini 
belirterek Mü’minlerin de onlar gibi 
hareket etmelerini istemektedir.

49-54- Bu, bir zikirdir; şüphesiz 
muttakiler için gerçekten güzel bir 
gelecek vardır; kapıları kendilerine 
açılmış Adn cennetleri, orada 
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oturma yerlerindedirler, orada 
birçok meyve ve içecek isterler ve 
onların yanında yaşanacak görül-
memiş bir saray vardır. Bu, hesap 
günü için size vadedilen şeylerdir! 
Şüphesiz bu, bizim rızkımızdır, 
onun hiç tükenmesi yoktur!

Yüce Allah (cc), Mü’minlere ne 
yapmaları gerektiği konusunda yol 
göstermiştir. Güzel bir gelecek elde 
edebilmenin yolu, o güzel geleceğe 
giden yolda olabilmek, ancak o 
yolun kurallarına har iyen uymakla 
mümkündür.

Her değerin bir bedeli vardır, 
hiçbir değer, bedel ödenmeden 
elde edilemez; verilecek bedel, elde 
edilecek değer oranında olmalıdır. 
İnsan, elde etmek istediği değerin 
kendisinden nasıl bir bedel istediği-
ni bilmeli, ona göre hareket etmeli-
dir. cennetin bedeli can ve mallardır, 
onları veren cenneti kazanmaya 
hak kazanır.

 “Muhakkak ki Allah, Mü’minler-
den canlarını ve mallarını, şüphesiz 
cennet karşılığında satın almıştır. 
Allah yolunda savaşanlara, bu 
yüzden öldürenlere ve öldürülenlere 
Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da onun 
gerçek bir vaadidir! Allah’tan daha 
çok ahdinde vefalı olan kimdir! 
Öyleyse O’nunla yaptığınız alışveri-
şinize sevinin; işte o, büyük kurtuluş-
tur.” (Tevbe, 111)

Cennet için belirlenen bedeli 
ödeyenler, yaptıkları alışverişte 
kazançlı çıkmışlar ve umduklarına 
ermişlerdir. Bu bedeli ödemeyenler 
ise, Rab’lerini razı etmediklerinden, 

ne yaparlarsa yapsınlar, vadedilen 
cennete ulaşamayacaklardır. Bunlar, 
inandıklarını söyleseler, bir kısım 
salih amel işleseler bile, Kur’an’ın 
ifadesi ile onların hepsi azgınlardır 
ve azgınlardır durağı da cehennem-
den başka bir yer değildir.

55-59- Bu; gerçekten tuğyan 
edenler için en kötü dönüş yeridir, 
cehennem! Oraya atılırlar; işte 
kötü bir döşek; artık onu tatsınlar, 
kaynar ve kokuşmuştur ve çeşitli 
şekilde daha başkaları da; bu 
guruplar sizinle beraber sokula-
caklar, onlara rahatlık yoktur, 
elbette onlar, ateşe yaslanacak-
lardır.

Muazzam bir anlatım, mükem-
mel bir karşılaştırma; muttakiler 
için güzel bir gelecek ve cennet, 
çeşitli yiyecek ve içecekler, yasla-
nacakları koltuklar ve saraylar. 
Tuğyan edenler içinse, kötü bir 
dönüş yeri ve cehennem, kaynar, 
kokuşmuş içecekler ve daha başka 
benzer şeyler ve onlar, ateşe yasla-
nacaklardır.

Tuğyan edenler

Kur’an, Tevhidi esaslardan 
sonra ağırlıklı olarak en çok insanın 
tuğyan etmesi yani azgınlaşması 
üzerinde durur ve daha ilk sureden 
itibaren tuğyan edenlere dikkatleri 
çeker, onların nasıl tuğyan ettikleri-
ni bildirir.

“Dikkat edin, şüphesiz insan 
tuğyan eder; kendisini müstağni 
gördüğünde.” (Alak, 6-7)
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Yaratılışı bir damla su olan, 
hiçbir şeye malik olmayan insan, 
Rabb’i tarafından kendisine mal 
ve sermaye, akıl ve bilgi verilerek 
güçlendirilmiş, yaratılış gayesi 
kendisine bildirilmiş ve ona iki yol 
gösterilerek iradi olarak serbest 
bırakılmıştır.

Rabb’i tarafından çeşitli nimet-
lerle donatılan insana, bu nimet-
leri ne yapması, nasıl kullanması 
gerektiği konusunda kendisine yol 
gösterilmiş, ancak o, verilen nimet-
leri Rabb’inin bildirdiği esaslara 
göre kullanmamış, aksine hareket 
ederek böbürlenmiş, insanlar 
üzerinde kendisini üstün görerek 
azgınlığı yol edinmiştir.

Yüce Allah (cc), insanların 
bir kısmına bilgi, bir kısmına 
iziksel özellikler, bir kısmına 

mülk (egemenlik), bazılarına 
da mal, evlat ve sermaye vermiş, 
bunların nasıl kullanılacaklarını 
bildirmiştir. Ancak insan bütün 
bu verilenleri, kendisine bildirilen 
hükümler doğrultusunda kullanma-
yarak azgınlık etmiş, küfre ve şirke 
düşmüştür.

Azgınlığında sınır tanımayanla-
rın en şerlileri, hiç kuşkusuzdur ki, 
ilahi hükümleri reddedip kendileri 
insanlar üzerine hüküm koyanlar-
dır. Yüce Allah’ın öncelikle redde-
dilmesini istediği ve tağut olarak 
isimlendirdiği azgınlar bunlardır.

Yüce Allah’a iman etmenin ilk 
ve en önemli aşaması, tağutun 
reddedilmesidir; tağut reddedilme-

den yüce Allah’a, Kur’an’a, Tevhidi 
esaslara iman etmek mümkün 
değildir. Yüce Allah (cc), her millete, 
kendisine iman edilmesi, tağuttan 
kaçınılması için rasuller göndermiş, 
tağuttan kaçınmadan Kendisine 
iman edilmeyeceğini bildirmiştir.

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

Tağut, yüce Allah’a iman 
etmenin, O’na kulluk yapmanın 
önündeki en büyük engeldir. Bu 
engel aşılmadan yüce Allah’a ve 
Tevhid kulpuna yapışıp iman etmek 
ve O’na kulluk yapmak mümkün 
değildir.

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

Tağutu olan beşeri sistemleri 
reddetmeyenler, yüce Allah’a iman 
etmez, sağlam olan ve kopmayan 
Tevhid ve iman kulpuna sarılamaz-
lar. Kelime-i Tevhidin samimiyetle 
söylenmesi için öncelikle insanlar 
üzerinde ilahlık taslayan tağutun 
reddedilmesi gerekir ve ancak bu 
durumda yüce Allah (cc) tek ilah ve 
Rab olarak kabul edilebilir.
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Kişi ya da sistem olsun her tağut, 
aynı zamanda insanlar üzerinde 
ilahlık taslayan birer güçtürler. Bu 
nedenle birbirini tamamlayan tağut 
ve ilah kavramlarının ne anlama 
geldiklerini çok iyi bilinmelidir ki 
reddedilebilsin.

Tuğyanın nedenleri

Tuğyanın en önemli neden-
lerinden biri, kişinin kendisini 
yeterli görmesidir. Daha ilk surede 
dikkatler, kendilerini yeterli görüp 
azgınlaşan kişilere çekilmiş, insan-
ların, kendilerini hangi konuda 
nasıl yeterli gördükleri hususu ise, 
devam eden surelerde çok açık bir 
şekilde ortaya konulmuştur.

Zaman içerisinde yaratılış 
gayesini unutan insan, kendisine 
verilen nimetlerle azgınlığın 
zirvesine ulaşmış, böylece Rabb’ine 
isyan etmiştir. Bu isyan, kimi zaman 
Rabb’ini unutup kendisi rablık 
taslamak şeklinde tezahür ederken, 
kimi zaman kendisine gönderilen 
Tevhidi esasları inkâr şeklinde 
kendisini göstermiş, kimi zaman da 
ilahi mesajı karıştırmak, bir kısmı-
na inanıp bir kısmını terk etmek 
şeklinde olmuştur.

Bazı kimseler, Tevhidi esasları 
kabul etmeyip inkâr ederek 
azgınlaşırlarken bazıları, verilen 
nimetleri kendilerinden bilmişler, 
zaman içerisinde kendilerine 
verilen nimetlerin asıl sahibi(rab-
bi)nin kendileri olduklarını iddia 
etmişlerdir.

Kendilerine verilen nimetleri, 
ilahi esaslara göre kullanmayarak 
azgınlaşıp tuğyan edenler yanında 
kendilerine bildirilen Tevhidi 
esasları terk edip hevalarını ölçü 
edinerek azgınlaşanlar da olmuştur.

Rab’leri tarafından gönderilen 
ilahi mesajı reddedenler, Hakkı 
getiren elçilere karşı çıkmışlar, 
onlara baskı ve işkence yapmışlar-
dır. Risalet tarihinde Tevhidi esasla-
rı inkâr edenler, genellikle toplum 
önderleri olmuştur. Bunların tipik 
örneği Fir’avn’dır.

“… Fir’avn’e de bir Rasul gönder-
diğimiz gibi! Fir’avn, Rasul’e isyan 
etti, Biz de onu güçlü bir yakalayışla 
yakaladık.” (Müzzemmil, 16)

Fir’avn, azgınlığında sınır 
tanımayacak derecede azgınlaşmış, 
insanlar üzerinde kendisini ilah 
görecek derecede ileri gitmiştir.

“Fir’avn dedi ki: ‘Ey ileri gelenler, 
sizin için benden başka bir ilah 
bilmiyorum, ey Haman, haydi benim 
için çamurun üzerinde ateş yak, 
bana bir kule yap, belki Musa’nın 
ilahına çıkarım, ben onu yalancılar-
dan sanıyorum.” (Kasas, 38)

“(Fir’avn): dedi ki: ‘Andolsun, 
benim dışımda ilah edinirsen, seni 
kesinlikle zindana atılanlardan 
yapacağım.” (Şuara, 29)

“Dedi ki; ‘Ben sizin en yüce rabbi-
nizim!” (Naziyat, 24)

Fir’avn’ın bu azgınlığı, sonraki 
dönemlerde beşeri sistem ve ideolo-
jiler yoluyla devam ederek günümü-
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ze kadar gelmiştir. Günümüz beşeri 
sistem ve ideolojiler, azgınlıklarında, 
insanlar üzerinde ilahlık ve rablık 
taslamalarında Fir’avn’ı fersah 
fersah geride bırakmışlardır.

Günümüzde, tağut denilince ilk 
akla gelen beşeri siyasi sistemlerdir. 
Yüce Allah’ın indirdiği ilahi mesaja 
alternatif olarak ortaya çıkan 
kapitalist ve sosyalist düşünceler 
ile bu ideolojileri destekleyen 
toplumlar, yüce Allah’a apaçık bir 
şekilde hasım kesilmişlerdir. Gerek 
bu ideolojilerle idare edilen ülkeler, 
gerekse bu ülkelerde yaşayan ve bu 
ideolojileri benimseyen ülke halkla-
rı Allah’a açıkça isyan etmişlerdir.

Gerek birey bazında mal ve bilgi 
ile azgınlaşan gerekse ülke bazında 
ideolojik sapıklıklarla azgınlaşan 
kişi, yönetim ve toplumlar, yüce 
Allah’a döneceklerini unutarak 
azgınlıklarını günden güne 
artırmaktadırlar. Yüce Allah (cc), 
kimliğine, ideolojisine, azgınlık 
derecelerine bakmadan tüm tağut-
ların reddedilmesini istemektedir.

İnsanın tuğyan etmesi, yalnızca 
kendisine gönderilen ilahi mesajı 
reddetmesi değildir. İlahi mesajı 
kabul eden bazı kimseler, daha 
sonra ilahi mesajı terk ederek ya da 
kendi hevalarına göre değiştirerek 
azmışlardır. Bunların tipik örnekle-
ri, Hz. Musa (as)’ın kavminden olan 
Samiri ve A’raf suresinde kendisin-
den söz edilen kişidir.

“Onlara, kendisine ayetlerimizi 
verdiğimiz fakat onlardan çıkıp 
ayrılan, bu yüzden şeytana tabi 

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

“(Musa) dedi ki: ‘Ey Samiri, ya 
senin maksadın nedir? Dedi ki: ‘Ben, 
onların görmedikleri şeyleri gördüm; 
Rasulün eserinden bir avuç aldım 
peşinden ona attım; buna, nefsim 
beni teşvik etti.” (Taha, 95-96)

Samiri, Rasul’ün getirdiği mesajı 
karıştırarak, Hz. Musa (as)’ın 
kavminde olan kişi ise, kendisine 
verilen ilmi terk edip hevasının 
peşine takılarak tuğyan etmişlerdir.

Tuğyan edenlerin bir kısmı, 
yüce Allah’a inandıklarını iddia edip 
insanları Allah yolundan saptırmak 
için çalışan ağabey, üstad, şeyh vb. 
isimlerle insanların önüne İslâm 
adına çıkan, İslâm ile ilgisi bulun-
mayan şeylerle insanları saptıran 
kimselerdir. Bunlar, kıyamet günü 
birbirlerini inkâr edecek ve birbir-
lerine düşman olacaklardır.

60-61- Dediler ki: ‘Bilakis siz, 
size rahatlık yok, siz onu hazırla-
dınız; işte kötü bir durulacak yer!’ 
dediler ki: ‘Rabb’imiz, bunu bize 
kim hazırladı ise, onun ateşteki 
azabını misliyle artır!’

Dünyada söz söyletmedikleri, 
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uğrunda gerektiğinde canlarını 
vermeye hazır oldukları, mallarını 
peşkeş çektikleri ağabey, efendi ve 
şeyhleri ile Kıyamet günü araları 
açılacak, birbirlerine düşman 
olacak ve birbirleri için azap dileye-
cekler.

Yüce Allah’ın rızasına dayan-
mayan her dostluk, geçici, sahte ve 
yüzeyseldir ve gerçeklerle karşı-
laşıldığı anda bu dostluklar yıkılıp 
gidecek düşmanlığa dönüşecektir. 
Hesap gününde bu sahte dostlar 
ayrılacak, ancak ayrılmaları onları 
kurtarmayacaktır. Onlar, cehennem-
de gözleri Müslümanları arayacak, 
ancak orada onları göremeyecekler.

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

İnkârcıların, Hakkı batılla karış-
tıran müşriklerin, Tevhidi esaslar-
dan rahatsızlık duyan münafık-
ların bulundukları yer, dünyada 
önemsemeyip inkâr ettikleri ateştir 
ve onlar için artık oradan bir çıkış 
da sözkonusu değildir. Yüce Allah 
(cc), onları uyarıyor, cehennemdeki 
durumlarını örnek vererek o gün 
gelmeden iman etmelerini istiyor.

65-68- De ki: ‘Ben ancak bir 
uyarıcıyım; Bir olan, kahreden 
Allah’tan başka ilah yoktur. Gökle-
rin, yerin ve ikisi arasında olanla-
rın Rabb’idir, Aziz’dir, Ğaffar’dır.’ 
De ki: ‘O, büyük bir haberdir; siz 
ondan yüz çeviriyorsunuz.

Yüce Allah (cc), cehennem 
ehlinin durumunu bildirdikten 
sonra, insanlara uyarının sürekli 
yapılmasını, bu gerçeklerin, büyük 
bir haber olduğunu, bu nedenle 
yüce Allah’tan başka ilah olmadığı-
na iman edilmesini istemektedir.

Yüce Allah’ın Bir oluşuna 
inanmak, yalnızca “O Bir’dir” 
demek olmayıp O’nun, göklerin 
ve yerin Rabb’i olduğu gerçeğini 
kabul edip Ulûhiyet ve Rububiyeti 
yalnızca O’na hasretmektir. İşte o 
zaman yüce Allah (cc), kullarına 
karşı bağışlayıcı olacaktır.

Yüce Allah’a iman, bütün 
sıfatları ile O’nu kabul edip O’ndan 
başka bir ilahın, rızık vericinin, bir 
hükmedicinin, korkulacak ve sevile-
cek bir gücün olmadığına inanıp 
hayatı, ona göre düzenlemektir.

İman, hayatı yeni baştan Kur’ani 
esaslara göre düzenlemek, düşünce, 
söz ve davranışlar üzerinde O’ndan 
başka güce ve kişiye üstünlük 
vermemektir. Ancak o zaman O’na 
gerçekten iman edilmiş ve ancak o 
zaman o büyük habere tabi oluna-
caktır.

Yüce Allah’ın Bir’lenerek O’nun, 
Ulûhiyet ve Rububiyetine iman 
edilmesinin istenmesinden sonra 
insanın yaratılışı, meleklerin secde-
si ve İblis’in isyan edişi üzerinde 
durulmaktadır. Bu haberin burada 
anlatılması, yukarıda verilen 55. 
ayetteki, “Muhakkak ki tuğyan 
edenlere de en kötü bir gelecek 
vardır” uyarısına bir atıftır.
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İblis ve azgınlık, birbiri ile 
örtüşen iki kelime; yüce Allah’a 
tuğyan edenler, İblis’in sıfatını 
almışlardır, bunun nedeni; yüce 
Allah’ın emirlerini yapmamalarıdır. 
Yüce Allah’ın emrini yapmayıp 
tuğyan edenlerin yerleri de cehen-
nemden başka bir yer olmayacaktır.

69-70- Benim hiçbir bilgim 
olmadı mele-i â’lâda tartıştıkları 
zaman. Doğrusu bana ancak 
vahyediliyor, şüphesiz ben, apaçık 
bir uyarıcıyım.

71-74- Hani Rabb’in melek-
lere demişti ki: ‘Gerçekten Ben, 
çamurdan bir insan yaratacağım.’ 
İşte onu düzenlediğim ve onun 
içine ruhumdan ü lediğim zaman 
onu için hemen secdeye kapanın. 
Bunun üzerine meleklerin hepsi 
topluca secde ettiler; İblis hariç, 
o büyüklük tasladı ve kâ irlerden 
oldu.

75-81- (Rabb’in) dedi ki: ‘Ey 
İblis, kudretimle yarattığım 
o şey için secde etmekten seni 
men eden nedir? Büyüklendin mi, 
yoksa yücelerden mi oldun?’ Dedi 
ki: ‘Ben ondan hayırlıyım; beni 
ateşten, onu çamurdan yarattın.’ 
(Rabb’in) dedi ki: ‘Haydi çık 
oradan, artık gerçekten sen kovul-
dun; şüphesiz ceza gününe kadar 
lânetim senin üzerinedir!’ (İblis) 
dedi ki: ‘Rabb’im, öyleyse yeniden 
diriltilecekleri güne kadar bana 
süre ver’ (Rabb’in) dedi ki: ‘Artık 
sen süre verilenlerdensin, bilinen 
vaktin gününe kadar.

İblis, emredilen şeyi yapmayıp 
azgınlaşmasının nedeni olarak 
kendisini üstün görmesiydi. Kibir 
ve gurur, sağlıklı düşünmeyi, 
gerçekleri görmeyi, istenilen şeyi 
muhakeme etmeyi engeller. İblis, 
bu hataya düşmüş ve kendisinin 
daha hayırlı olduğunu iddia edip 
böbürlenerek Rabb’inin emrini 
yapmamıştır.

Böbürlenip kibirlenmek şeyta-
nın vasfıdır; bu nedenle yüce Allah 
(cc), kendisini övüp yücelten, kibir-
lenip böbürlenen kişileri sevme-
mektedir. Övünüp böbürlenmek, 
azgınlığın ta kendisidir. Böbürlenen 
kimseler, ancak şeytanın kardeşle-
ridirler.

  “Onlar, kardeşlerini azgınlığın 
içine çekerler, sonra bırakmazlar.” 
(A’raf, 202)

 “Haksız yere yeryüzünde büyük-
lenenleri ayetlerimden uzaklaştı-
racağım; doğrusu, bütün ayetleri 
görseler, onlar ona iman etmezler ve 
gerçekten doğru yolu görseler, onu 
yol edinmezler, eğer azgınlık yolunu 
görseler, onu yol edinirler. İşte onlar, 
ayetlerimizi yalanladılar ve ondan 
ga il oldular.” (A’raf, 146)

“Sanma ki, yaptıklarına 
sevinen, yapmadıkları şeylerle 
övülmeyi sevenler, evet, zannetme 
onların azaptan kurtulacaklarını; 
onlar için acıklı bir azap vardır.” 
(Al-i İmran, 188)

Şeytan, insanları, yaptıkları 
şeylerle böbürlendirerek azdırmak-
ta, böylece Allah yolundan saptıra-
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rak isyana sürüklemektedir. İslâm, 
Mü’minlerin her yerde, her zaman 
mütevazı hareket etmelerini, alçak-
gönüllü olmalarını istemektedir.

Müslümanlar, insanlarla ilişki-
lerinde, sokakta yürüyüşlerinde ve 
toplum içerisinde söz ve tavırla-
rında alçakgönüllü olurlar, kibir ve 
gurur içerisinde hareket etmezler. 
Onlar, insanlar kendilerine bir 
şey sorduklarında kibirli bir tavır 
takınarak insanlardan yüzçevir-
mez, onlarla ilgilenir, sorunlarına 
yardımcı olmaya çalışırlar.

“Rahman’ın kulları onlardır ki, 
yeryüzünde mülayim yürürler, cahil-
ler kendilerine hitap ettikleri zaman 

‘Selâm’ derler.” (Furkan, 63)

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

“İnsanlardan yanağını çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme, 
zira Allah, böbürlenip övünenlerin 
hiçbirini sevmez.” (Lokman, 18)

İblis (aleyhillane), hakkı 
olmayan bir konuda kendisini 
üstün görüp böbürlenmiş, Rabb’ine 
isyan etmiş, insanları da Rab’lerine 
isyan ettirmek için uğraşmaktadır.

Edindikleri birkaç bilgi birikimi 
ile kendilerini diğer insanlardan 
üstün gören hoca, ağabey, şeyh, 
üstad vb. sıfatlar takılan kimseler, 
kendilerine tabi olanlar yanında 
kendilerini adeta göklerde görür 
havası ile hareket etmekte, tabile-

rinin kendileri yanında el-pençe 
durmalarını onaylar bir tavırla 
karşılamaktadırlar.

İnsan, Rabb’i tarafından verilen 
her şeyin, emanet olarak verildiği, 
bunun bir sorumluluk olduğu bilin-
cinde hareket edilmeli, verilenlerin 
veriliş gayesini çok iyi bilmeli, ona 
göre hareket edilmelidir. Kendile-
rine verilenlerle sevinip böbürle-
nenler, bu verilenlerin onlardan 
bir gün alınacağını, bunun hesabını 
vereceklerini de bilmelidirler.

“Ki elinizden çıkana üzülmeyesiniz, 
size verdiği şeyle sevinip şımarmaya-
sınız, Allah, böbürlenip övünenlerin 
hiçbirini sevmez.” (Hadid, 23)

Yüce Allah’ın kendilerine verdiği 
nimetlerle sevinip bunlarla insanlar 
üzerinde üstünlük kuranlar, bunlar-
la övünüp böbürlenenler, şeytanın 
tuzağına düşmüş kimselerdir. 
Şeytan bu kimseleri bu yönden 
girerek Rab’lerine isyan ettirmiştir.

82-85- (İblis) dedi ki: ‘O halde 
Senin izzetine andolsun, onların 
tümünü azdıracağım, onlardan 
ihlaslı kulların hariç; (Rabb’in) 
dedi ki: ‘İşte gerçek ve gerçeği 
söylüyorum, cehennemi tümüyle 
senden ve sana tabi olan kimse-
lerden dolduracağım!

Yüce Allah (cc), Müslümanları 
şeytanın oyunlarına karşı uyarmak-
ta, herhangi bir konuda kendilerine 
şeytani bir vesvese geldiğinde 
Rab’lerine sığınmalarını istemekte-
dir.
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Müslümanlar, herhangi bir 
konuda vesveseye düştüklerinde 
hemen o konudaki yüce Allah’ın 
emrini hatırlayarak doğru olanı 
yapmaya çalışırlar ve doğruyu 
bulurlar. Bunu da ancak Allah’tan 
korkan muttakiler başarabilirler.

“Ne zaman şeytandan bir vesve-
se seni dürterse, hemen Allah’a 
sığın; şüphesiz O, işitendir, bilendir. 
Gerçekten sakınanlar, kendilerine 
şeytandan bir musibet dokunduğun-
da onlar, o zaman hemen düşünür, 
bilirler.” (A’raf, 200-201)

Şeytandan ve insan cinsinden 
olan yardımcılarından, onların 
her türlü vesvese ve itnelerinden 
korunmanın yolu, her zaman Kur’a-
ni ölçüler içerisinde hareket etmek, 
Rasulullah (as)’ın yaptığı gibi 
Kur’an’ı ahlak edinmektir. Kur’an’ı 
hayat prensibi olarak alanlara, 
şeytan ve insan cinsinden yardım-
cılarının hiçbir etkisi olmayacaktır.

“O halde Kur’an okuduğun zaman 
kovulmuş şeytandan Allah’a sığın; 
şüphesiz onun, iman edenler ve 
Rab’lerine tevekkül edenler üzerinde 
hâkimiyeti yoktur. Şüphesiz onun 
hâkimiyeti, onu dost tutanlar ve O’na 
(Allah’a) şirk koşanlar üzerindedir.” 
(Nahl, 98-100)

Kur’an’daki bütünlük, bu surede 
de kendisini göstermiş, surenin 
hemen başında Kur’an’a yemin 
edilerek ilahi hükümlerden sapan-
ların nasıl gurur ve kibir içerisine 
girdikleri anlatılmış, azgınlaşan 
kavimlerden örnekler verilmiştir.

Surede, ilahi mesaja teslim 
olanların, her durumda yüce Allah’a 
yöneldikleri, onların yüceltildikleri, 
Rab’leri yanında değerli kimseler 
oldukları, ilahi mesajdan yüzçevirip 
azgınlaşanların, Rab’leri tarafından 
helak edildikleri bildiriliyor.

Suredeki bu bütünlük, son 
bölümde de ortaya konulmakta, 
yüce Allah’ın emrine isyan ederek 
azgınlaşan İblis’in durumu haber 
verilerek İblis’in azgınlaşma 
nedenini bildirmektedir. Aynı 
şekilde azgınlaşan kişilerin durumu, 
İblis’in azgınlığı örnek verilerek 
azgınların da, İblis ile beraber 
cehenneme girecekleri bildirilmek-
tedir.

Sure, bir bütün olarak surenin 
başında “Sad, andolsun zikir dolu 
Kur’an’a,” (Sad, 1)  ortalarında “Bu, 
bir zikirdir;” (Sad, 49) sonunda 
verilen “Şüphesiz o, âlemler için 
ancak bir öğüttür.” (Sad, 87) ilahi 
mesajlar, surenin her yönden 
bütünlüğünü ortaya koymaktadır.

İslâmi davet ücret karşılığı 
yapılmaz

Kur’an, İslâmi davetin nasıl 
yapılacağını, davetçilerin, davette 
hangi şekilde hareket edeceklerini 
çok açık bir şekilde belirtmektedir. 
Yüce Allah (cc), insanlara gönder-
diği Tevhidi esasların elçileri 
tarafından nasıl duyurulacağını, 
elçilerin nelere dikkat edeceklerini, 
insanlarla ilişkilerinin ne olacağını 
çok açık bir şekilde vermiştir.
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İslâmi davetin, en güzel örnekle-
ri hiç şüphesiz, Risalet önderlerinin 
Tevhidi esasları insanlara duyurma 
metotlarıdır. Onların davet metot-
ları, sonradan gelen Tevhid erleri 
tarafından, hiçbir değişiklik yapıl-
madan aynen alınmak zorundadır.

86-88- De ki: ‘Ben sizden buna 
karşı bir ücret istemiyorum ve 
ben mükellef tutanlardan değilim. 
Şüphesiz o, âlemler için ancak bir 
öğüttür ve mutlaka bir süre sonra 
onun haberini bileceksiniz!

Tevhidi esasları insanlara 
duyurmanın, insanları Hak dine 
davet etmenin ilk ve en önemli şartı, 
davetin, hiçbir güç ve otoriteden 
izin almadan yüce Allah’ın emret-
tiği ölçüler içerisinde yapılmasıdır. 
Bu, davetin olmazsa olmaz şartıdır.

Yüce Allah’ın indirdiği Tevhidi 
esasların tebliğ metodunu ya da 
bu davetin nasıl yapılacağı ile ilgili 
hükmü beşeri tağuti sistemler 
belirleyemez. İslâm, zaten bu beşeri 
sistemleri ortadan kaldırıp dini 
yalnızca yüce Allah’a has kılmak 
için gönderilmiştir.

“Onlarla savaşın, ta ki itne 
kalmayıncaya ve din tamamen 
Allah’ın oluncaya kadar! Eğer 
son verirlerse muhakkak ki Allah, 
ne yaptıklarını görmektedir.” 
(Enfal, 39)

Tevhidi esasların ilk şartı, insan-
lar üzerinde egemen beşeri sistem-
leri reddedip yalnızca yüce Allah’ı 
tek ilah, tek otorite kabul etmektir. 
Tevhidi esasların son hede i ise, 

yeryüzünden itne olan bu beşeri 
düzenleri kaldırıp Allah’ın dinini 
hâkim kılmaktır.

Tağutu reddedip yüce Allah’ı 
uluhiyetini kabul ettikten sonra 
yeryüzünden itne kalkıp din 
tamamen yüce Allah’ın oluncaya 
kadar, yani Tevhidi esasların ilk 
şartından son hede ine kadar, her 
durum ve konuda Kur’ani ölçüler 
içerisinde hareket etmektir.

İlahi hüküm, itne olan beşeri 
sistemleri yeryüzünden kaldırmayı 
emrederken, bu sistemlerden, “İzin 
verin de sizi yeryüzünden kaldıra-
yım” ve “Sizi yeryüzünden kaldır-
mak için hangi yolu kullanmalıyım” 
diye beşeri tağuti sistemlere sorul-
maz, onlardan bu konu için izin 
alınmaz. Zaten beşeri sistemler de 
kendilerini yeryüzünden kaldıracak 
bir sisteme izin vermezler.

İslâmi davet, bir menfaat karşılı-
ğında yapılmaz ve davetçiler, İslâmi 
davetle şahsi çıkar elde etmeye 
çalışamazlar. İslâm adına yapılan 
çalışmalardan çıkar elde etmek, 
yüce Allah’ın bildirdiği üzere, 
Allah’ın ayetlerini az bir değere 
satmaktır. Bütün Risalet önderleri, 
davetlerini insanlara duyurmaya 
başladıklarında şu gerçeği ifade 
etmişlerdir.

“Ben sizden, buna karşı hiçbir 
ücret istemiyorum, muhakkak ki 
benim ücretim, ancak âlemlerin 
Rabb’ine aittir.” (Şuara, 109)

Günümüzde, İslâmi çalışmaları 
kendileri için gelir getiren bir araç 
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gibi görenler, İslâmi kitaplar bastı-
rıp köşe olanlar, yüce Allah’tan bir 
sevap alamayacak, O’nun ayetlerini 
ve dinini bir gelir kaynağı gördük-
leri için çok büyük bir sorumluluk 
altındadırlar. İşte bu nedenle bütün 
Risalet önderleri, yaptıkları davet 
için bir ücret istemediklerini açıkça 
söylemişlerdir.

Mü’minler, İslâmi davette gelir 
elde etmek bir yana bu uğurda, 
canları da dâhil, bütün değerlerini 
Allah yolunda harcamışlardır ki, 
olması gereken de ancak bu olmalı-
dır.

İslami davette çok önemli bir 
konu da davetçi şahsiyetin güvenilir 
olmasıdır. Davetçi şahsiyet, söz ve 
davranışlarında güven verici bir 
kişiliğe sahip olması gerektiği gibi, 
bizzat şahsiyet olarak da güvenilir 

olmalıdır.

Davetçiler, hiçbir şekilde başka 
isimlerle, kimi etiketlerle ortaya 
çıkmamalı, kimi kurum ve kuruluş-
ların arkasına sığınmamalı, toplum 
içerisinde tanındıkları isimle 
toplumun karşısına çıkıp davet 
yapmalıdır. Bütün Risalet önderleri, 
toplumda bilinen, tanınan ve kendi-
lerine güvenilen, söz ve davranışla-
rından emin olunan kimselerdir.

Dileyen öğüt alır, Risalet elçileri-
nin yolunu tutar, onlar gibi Rabb’ini 
razı ederek Rabb’i yanında yakın 
dereceler elde eder, dileyen hevası-
nı ölçü edinerek azgınların yolunu 
tutar, onların akıbetine uğrar ve 
Rabb’inin gazabına uğrar.

(*) Bakınız, Sebe suresi 10. ayetin 
açıklamasına

De ki: ‘Ben sizden buna karşı bir ücret 
istemiyorum ve ben mükellef tutanlardan 
değilim. Şüphesiz o, âlemler için ancak bir 

öğüttür ve mutlaka bir süre sonra onun 
haberini bileceksiniz! (Sad, 86-88)


