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bismillah
Ayetleri, bilinçli ve yerli yerince kullanmak

Ayetleri bilinçli kullanmanın ilk 
basamağı kişinin, söyleyip yazdığı 
ayetleri her halükârda öncelikle kendi 
nefsinde yaşaması, daha sonra başka-
larına anlatmasıdır. Risalet önderleri 
ve onların izlerini takip eden Tevhid 
erleri, Tevhidi esasları kendileri kabul 
edip yaşamadan insanlara Tevhid 
dersi vermeye kalkışmamışlardır.

Günümüzde başkalarına Tevhid 
dersi veren bazı kimseler, söyledikleri 
Tevhidi esasların kendilerinden ne 
istediğini düşünmeden slogandan 
öteye gitmeyen ifadelerle Tevhidi 
esaslarla ilgili ayetleri kullanmak-
tadırlar. Kur’an bunları şöyle tarif 
etmektedir.

“Ve Kur’an’ı, insanlara okuman 
için bölümlere ayırdık; kalıcı olması 
için onu indirdikçe indirdik. De ki: 

‘Ona iman edin yahut iman etmeyin; 
şüphesiz, daha önce kendilerine ilim 
verilenlere okunduğu zaman çeneleri 
üzerine secdeye kapanırlar.’ Ve derler 
ki: ‘Rabb’imiz yücedir, gerçekten 
Rabb’imizin vaadi gerçekleşmiş oldu.’ 
Ve ağlayarak çeneleri üzerine kapanır-
lar ve onların derin saygısını artırır.” 
(İsra, 106-109)

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

seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara, 
Rahman’ın ayetleri okunduğu zaman 
ağlayarak secdeye kapanırlardı. 
Nihayet ardından onlardan sonra 
yerlerine gelenler, salatı zayi ettiler, 
şehvetlerine tabi oldular; bu yüzden 
onlar, yakında azgınlıklarının karşılı-
ğını alacaklardır. (Meryem, 58-59)

Bu buyruklar gereği ayetleri, 
bilinçli ve yerli yerince kullanma 
konusunda Rab’lerine gerçekten 
iman edenler oldukça duyarlı ve 
hassas olmalıdırlar. Yüce Allah (cc) bu 
konuda iman edenleri birçok ayette, 
olur olmaz şekilde ayetleri kullanma-
maları konusunda uyarmaktadır.

Vahyi esasları, hayatının merke-
zine almayanların, vahiyle insanlara 
öğüt vermesinin ne denli ikiyüzlülük 
olduğunu bildiren yüce Allah (cc), 
aksine hareketin Kendi yanında 
büyük bir gazap ve nefret olduğunu 
bildirmektedir.

“Ey iman edenler, niçin yapmaya-
cağınız şeyi söylüyorsunuz; yapma-
yacağınız şeyi söylemek, elbette Allah 
katında büyük bir nefrettir!” (Saf, 2-3)

Başkalarına Tevhid dersleri verip 
yaşadıkları hayatı, çevrelerinde 
cereyan eden olay ve olguları, Tevhidi 
ilkeler doğrultusunda değerlendirme-
yenler, ancak kendilerini aldatıyorlar 
da farkında değiller. Bu ayetlerle 
yapılan uyarının hemen akabindeki 
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ayette Mü’minlerin kenetleşmelerin-
den, Allah yolunda mücadele etmele-
rinden, savaşmalarından söz edilmek-
tedir.

Oturdukları yerden gizlenmiş bir 
halde Kur’an’daki ayetlerin, nerede 
nasıl kullanıldığını bilmeden, karşı 
oldukları kişilere adeta bir silah gibi 
kullananlar, elbette Saf suresi 2 ve 3. 
ayetlerin kapsamına girmektedirler.

Ayetler, -tıpkı rasuller gibi- 
bildirilen şartlar hasıl olduğunda 
uygulanır

Ayetlerin tümü, belli şartları içeri-
sinde barındırmaktadır, bu şartlar 
hasıl olduğunda ayetler doğal olarak 
kullanılır. Örneğin had cezalarının 
uygulanması, savaş hukuku ve benze-
ri konulardaki ayetler, ancak İslâm 
Devleti’nin uygulayacağı hükümlerdir.

Şartları hasıl olmadan ayetleri 
başkalarına söyleyip onu bir tehdit 
aracı olarak kullanmak, kişiye Rabb’i 
indinde büyük bir sorumluluk yükler. 
İslâm Devleti’nin, devlet olarak 
uygulayacağı hüküm içerikli bazı 
ayetleri alıp sokak serserileri edasıyla 
sağa sola tehditkâr bir tavırla  yazan-
lar, Rab’lerine hesaplarını veremeye-
ceklerdir. Günümüzde bazı kişilerce 
kullanılan ayetlerden birkaç örnek.

“Şüphesiz Allah ve Rasulü’yle 
savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarma-
ya çalışan kimselerin cezası, öldürül-
meleri yahut asılmaları yahut ellerinin 
ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi 
yahut o yerden sürülmeleridir. Bu, 
onlar için dünyada bir aşağılama ve 
ahirette onlar için büyük bir azap 
vardır.” (Maide, 33)

Bu ve benzeri ayetleri öne çıkara-
rak kullananlar, asıl itibarı ile ayetleri 
kullanarak kendi hevalarını tatmin 
etmeye çalışmaktadırlar. Bunlar, 

İslâm Devleti’nin tasarrufunda olan 
harp esirleri konusunda kişilerin 
ileri geri konuşmaktadırlar. Bunlara 
bir örnek verilirse, cariye ve kölelik 
konusu, geçmiş toplumlarda bir harp 
kuralı idi, İslâm, bu adeti kaldırmış 
ilahi bir nizam olarak tüm toplumlara 
örnek olmuştur.

Maide, 33 ve benzeri ayetler 
birkaç yönlü düşünüldüğünde zaten 
konunun şahsî bir tespit olamayacağı-
nı ortaya koymaktadır. Bu tür ayetleri 
kendilerine kalkan yapıp bunlarla 
sağa sola saldıranlar, öncelikle 
ayetlerin içeriklerini düşünmelidirler. 
Örneğin Maide, 33. ayeti.

- Ayette belirtilen Allah ve 
Rasulü’ne karşı bu savaş iili mi, 
söylem mi, ikri mi?

- Yeryüzünde kurulu düzenden 
kasıt, herhangi bir devlet düzeni mi, 
İslâmi bir devlet düzeni mi -ki ayette 
kastedilen İslâmi bir devlet düzenidir- 
o hâlde bu ayetin İslâmi devlet düzeni 
kurulmadan kullanılması kişiyi 
nasıl bir sorumluluk altına soktuğu 
düşünülmelidir. 

- İslâmi Devlet olmadan kişilerle 
ilgili ceza nasıl uygulanacaktır ki, 
başka ayetlerde cezaların infazının 
insanların şahit olacakları açık bir 
yerde yapılması emrediliyor.

- Kişinin, suçlu olup olmadığını kim 
tespit edip hüküm verecek ki, ayetteki 
cezaların hangisine çarptırılacağını 
belirlesin, sürgüne kim kimi nereden 
sürecek!

- Ahzab, 21. ve Rasul (as)’a itaat 
ayetlerini, keyi lerince kullananlar 
için ne ifade ediyor, yüce Allah’ın, 
rasulleri örnek vermesindeki hikmet 
net anlaşılmalıdır.

Diğer yandan Tevbe suresinde 
müşriklerle ilgili ayetlerin uygulan-
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ması nasıl ve kimin tarafından 
yapılacaktır. Maide, 33. ayetini olur 
olmaz kullananlar, Tevbe süresi, giriş 
ayetlerinin gereğini nasıl yapacaklar. 
Rabb’imiz bu konuda kişileri ölçülü 
olmaya davet ediyor.

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

O halde kişiler, ağızlarına geldiği 
gibi konuşmamalı, söyledikleri 
ayetlerin kendilerini Rab’leri indin-
de sorumluluk altına soktuğunu 
bilmelidirler. Aksi halde yüce Allah’ın, 
insanları Kitaptan sorgulayıp Rasul 
(as)’ı şahit gösterdiğinde kendilerini 
savunamayacaklardır.

Diğer bir istismar konusu da 
cariye ve kölelik konusudur; bazı 
kimseler, İslâm’ı ve İslâm’ın harp 
hukukunu bilmeden sağda solda 
cariye ve kölelik konusunu adeta 
zorla İslâm’ın bir rüknü imiş gibi 
anlatmaktadırlar. İslâm, insan onuru-
nu rencide eden ve o dönemde genel 
geçer bir harp kuralı olan kölelik ve 
cariyeliği kaldırmış, savaş esirleri 
ifadesini kullanmıştır.

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

İslâm, esirlere eza cefa etmeyi 
değil iyilikle muameleyi öngörür ve 
esirlere iyi davrananları över.

“Onlar, o sevdikleri yemeği yoksula, 
yetime ve esire yedirirler.” (İnsan, 8)

Bir devlet nizamının uygulayacağı 
ayetleri, külhanbeyi bir eda ile insan-
lara karşı bir tehdit olarak yazanlar, 

-bunu hangi gaye ile yaparsa yapsınlar- 
Kur’ani esaslara ve İslâm’a büyük bir 
zarar vermektedirler. Hiçbir Rasul, 
devlet nizamı haline gelmeden insan-
ları asıp kesmekle tehdit etmemiş, 
onları yalnızca yüce Allah’ın azabı 
ile korkutmuş insanları yüce Allah’ın 
rahmet sıfatına davet etmişlerdir.

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

Yüce Allah (cc), rahmetini öncele-
miş ve rasullerini rahmet elçileri 
olarak göndermiştir. Bu nedenle tüm 
rasuller, insanları öncelikle yüce 
Allah’ın rahmetine davet etmişlerdir.

Ayetlerin asıl anlamlarını 
bilmeden kullanmak Kur’an’a, 
İslâm’a zarar vermektir

Ayetleri, olur olmaz şekilde 
rastgele kullanmak, her şeyden önce 
İslâmi esaslara zarar vermek, İslâm’ın 
anlaşılmasını zorlaştırmaktır ki bu, 
yüce Allah (cc) indinde kişiye büyük 
bir sorumluluk yükler.

İkincisi, ister bilinçli, ister bilinçsiz 
yapılsın, Kur’an’ın, insanlar tarafın-
dan anlaşılmasına engel olmaktır ki, 
bunu yapan kimsenin durumu, Mekke 
müşriklerinin Kur’an’ın önünde 
gürültü koparmalarından farksızdır.

Üçüncüsü, Rasul’ün örnekliğini 
veren ayetlerin görmezden gelinmesi-
ne ve onlara sırt dönülmesine neden 
olur ki, gerçekten iman eden, her aklı 
başında olan kişi, bunun ne demek 
olduğunu iyi bilir.

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

Dördüncüsü, ayetleri olur olmaz 
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kullananlar, bilgisizce hareket ettikle-
rinden şeytana uymuşlardır.

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

Yüce Allah (cc), Kendisi hakkında 
bilgisizce konuşmanın şeytandan 
olduğunu, bilgisizce konuşanların, 
şeytana tabi olduklarını bildirmiş, 
Mü’minleri bundan sakındırmıştır.

Mü’minler, söyleyip yaptıkların-
dan Rab’leri indinde hesaba çekile-
ceklerine iman eden, her söz ve iille-
rinden sorumlu oldukları bilincinde 
olan, bu nedenle de söz ve iillerini, 
iman ettikleri Kur’ani hükümlere göre 
ifade edip yapan kimselerdir.

Mü’minler, hesap gününde 
Kur’an’dan hesaba çekildiklerinde 
yalancı duruma düşmemek için 
söyleyip yaptıklarını Kur’ani hüküm-
lere göre yapmalı, yazdıkları ayetlerin 
anlamını ve kullanılması gereken yeri 
bilerek yerli yerince kullanmalıdırlar.

Ayetlerin asıl manalarını 
bilmeden söylemek, kelimelerin 
yerlerini değiştirmek gibidir

Yüce Allah (cc) iman edenlerden, 
söyleyip yaptıkları konusunda delil 
isterken bu, kullanılan ayetlerin 
mutlaka asıl anlamlarına uygun kulla-
nılması içindir. Bir ayeti, -ne anlama 
geldiği bilinmeden- olur olmaz bir 
konu için kullanmak delile dayalı 
konuşmak değil tam aksine kişiye, 
büyük bir sorumluluk yükleyecektir. 
Çünkü böyle bir tavır, kelimeleri yerle-
rinden kaydırarak ayetlerin anlamla-
rını yanlış kullanmak gibi suçtur.

“Sözlerini bozmaları sebebiyle 
onları lanetledik ve kalplerini katı 
yaptık; kelimeleri, tahrif edip yazdılar, 
kendisiyle öğüt verilen şeyden pay 
almadılar ve unuttular. Onlardan pek 

azı hariç, onların hainliklerine daima 
muttali olursun, sen aldırış etme; bu 
yüzden onlardan vazgeç ve yüzçevir, 
şüphesiz Allah, güzel davrananları 
sever.” (Maide, 13)

Bir konuda yapılan bir iş ya da 
söylenen bir sözü Kur’ani bir delile 
dayandırma adına ya da ayetin arka 
planını bilmeden konu ile pek ilgisi 
bulunmayan bir ayeti kullanman 
yahut bir konu üzerinde ikir 
yürüten ya da başkalarına cevap 
vermek için kelimelerin yerlerini 
değiştirenler, hem kendilerine, hem 
de ayeti gösterdikleri kişilere kötülük 
yapmaktadırlar. Çünkü verilen ayet, 
yanlış bir anlamda kullanıldığından 
doğal olarak kişi ya da kişileri 
yanlış sonuçlara götürecektir. Yüce 
Allah (cc) ayetleri, arzularına göre 
kullananlardan örnek vermiş, iman 
edenleri bundan sakındırmıştır.

“Ey Rasul, onlardan, küfürde yarış 
eden kimseler seni üzmesin; onların 
kalpleri inanmamış iken ağızlarıyla 

‘inandık’ derler ve Yahudi kimselerden 
yalana kulak verenler, sana gelmemiş 
olan bir kavme kulak veriler. Kelimeleri, 
yazıldıktan sonra tahrif ederler; derler 
ki, ‘Eğer size bu verilirse onu alın, o 
verilmezse sakının!’ ve kimi Allah 
imtihan etmek isterse, artık onun için 
Allah’tan bir şeye malik olamazsın. İşte 
onlar, o kimselerdir ki Allah, kalplerini 
gerçekten temizlemek istememiştir. 
Onlar için dünyada rezillik vardır ve 
onlar için ahirette de büyük bir azap 
vardır.” (Maide, 41)

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

Yüce Allah (cc) ya da O’nun dini 
hakkında hiçbir delile dayanmadan 
ayetlerin asıl anlamlarını bilmeden 
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konuşmak, insanı sağdan yanaşarak 
saptırmak isteyen azgın şeytana 
tabi kılar. Şeytana tabi olanların ise 
pişmanlığın fayda vermediği o hesap 
gününde yeri, acıklı bir azabı tatmak 
üzere ancak cehennemdir.

“Bugün ayrılın ey günahkârlar! Ey 
Âdemoğulları, size ahit vermedim mi 
şeytana itaat etmeyin diye; şüphesiz 
o, sizin için apaçık bir düşmandır.” 
(Yasin, 59-60)

Ayetler, tıpkı ilaç gibidirler
Ayetler, tıpkı ilaçlar gibidir; ilaçlar 

yanlış kullanıldığında insanlara nasıl 
ki bir fayda sağlamıyor ve tam aksine 
daha kötü iziksel ve ruhsal hasta-
lıklara neden oluyorsa, aynı şekilde 
ayetler de yanlış kullanıldığında 
insanı, Rabb’ine karşı sorumluluk 
altına sokmakta, onun şirk ve küfre 
girmesine neden olmaktadır.

Hangi niyetle olursa olsun, ayetle-
rin arka planını ve vermek istediği 
mesajı anlamadan herhangi bir konu 
ya da durum için kullanmak bilinçli 
ya da bilinçsiz yüce Allah’ın üzerine 
iftira atmaktır. Çünkü yüce Allah’ın o 
ayet ya da ayetlerle öyle murad ettiği-
ni iddia etmektir ki bu, çok büyük bir 
sorumluluktur.

“Allah’a yalan uyduran kimseden 
daha zalim kimdir! İşte onlar, Rab’leri-
ne arz edilirler, şahitler derler ki: ‘İşte 
bunlar, Rab’lerine karşı yalan söyleyen 
kimselerdir.’ İyi bilin ki Allah’ın laneti 
zalimlerin üzerinedir.” (Hud, 18)

Ayetlerin, asıl anlamlarından farklı 
olarak kullanılmasına ve şeytana tabi 
olunmasına bir örnek, kişilerin yüce 
Allah’ın rahmet sahibi oluşunu bildi-
ren ayetleri yanlış kullanmalarıdır. 
Yüce Allah (cc), kullarına karşı elbette 
rahmet sahibi ve onlara merhamet 
edicidir. O, hangi konu ve durumda 

kullarına merhamet edeceğini çok 
açık bir şekilde bildirmiştir.

Yüce Allah’ın rahmet sıfatını, 
O’nun bildirdiği amacın dışında 
hevalarına göre kullananlar, O’nun 
rahmetine değil gazabına uğrayacak-
lar, cennet mükâfatına değil cehen-
nem azabına gideceklerdir.

“De ki: ‘Ey ne islerine karşı aşırı 
giden kullarım, Allah’ın rahmetinden 
umut kesmeyin, muhakkak ki Allah, 
bütün günahları bağışlar; şüphesiz O, 
bağışlayan, merhamet edendir. Rabb’i-
nize dönün, O’na teslim olun, size azap 
gelmeden önce, sonra size yardım 
edilmez. Rabb’inizden size indirilenin 
en güzeline uyun; ansızın ve hiç farkı-
na varmadan azap size gelmeden önce.” 
(Zümer, 53-55)

Yüce Allah (cc), kullarına merha-
met etmeyi ancak onların, günahların-
dan vazgeçip tevbe etmeleri, Kur’ani 
esaslar doğrultusunda bir yaşantı 
içerisine girmeleri şartına bağlamış, 
ancak bu durumda tevbe edenin 
bütün günahlarını bağışlayacağını 
bildirmiştir.

“Kim tevbe eder ve salih amel işlerse, 
işte gerçekten o, Allah’a tevbe etmiş, 
tevbesi kabul edilmiştir.” (Furkan, 71)

Kendilerine Hak ulaştığı anda 
tevbe etmeyip tevbe etmeyi sonraya 
bırakanlar, tevbe etmemiş kimseler 
olarak kâ irler gibi olacaklardır.

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

Yüce Allah’ın, kullarına hangi 
durumlarda merhamet edeceğini 
bilmeden O’nun rahmet sıfatını olur 
olmaz kullananlar, şeytana tabi olmuş 
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kimseler olarak acıklı azabı tadacak-
lardır. Bu, hangi konuda olursa olsun, 
ayetleri asıl anlamları dışında kulla-
nan herkes için geçerlidir.

Yüce Allah’ın affetmesi, kulun 
tevbe etmesine bağlıdır

Yüce Allah (cc), kullarına karşı af 
ve mağ iretinin hangi durumlarda 
sözkonusu olacağını, ancak buna göre 
hareket edilmesi halinde kullarını 
bağışlayacağını bildirmiş, bu bildiri-
lenler dışında Kendisinin rahmetini 
istismar aracı olarak kullananları 
uyarmış, bunun şeytandan olduğunu 
apaçık bir şekilde haber vermiştir.

“Ey insanlar, muhakkak ki Allah’ın 
vaadi gerçektir; o halde sakın dünya 
hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı, sizi 
Allah ile aldatmasın.” (Fatır, 5)

Birçok kişi, zulme uğrayan, bazı 
sorunlarla karşılaşan insanlara, sabrı 
tavsiye eder, onlara zulmeden kişileri 
bağışlayıp affetmelerini tavsiye 
ederek o konu ile ilgili ayetleri okurlar. 
Oysa bu, doğru olmayan bir istektir. 
çünkü yüce Allah (cc), merhamet 
sahibi ve O’nun merhameti, gökleri 
ve yeri kapladığı halde günah işleyen 
kullarını, ancak günah işlemekten 
vazgeçerek kendilerini ıslah edip 
tevbe etmeleri halinde bağışlayacağı-
nı bildirmiştir.

“Tevbe edenler, ıslah edenler ve 
Allah’a sığınanlar ve Allah için dinleri-
ne ihlaslı olanlar müstesna, işte onlar, 
Mü’minlerle beraberdirler; yakında 
Allah, Mü’minlere çok büyük bir 
mükâfat verecektir.” (Nisa, 146)

Yüce Allah (cc), gökleri ve yeri 
kaplayan geniş ve büyük rahmetine 
rağmen kullarını affetmeyi, onların 
tevbe etmeleri şartına bağlamışken 
Müslümanların, kendilerine kötülük 
yapan kimseleri, onlar, özür dileyip 

kendilerini düzeltmeden affetmeleri 
elbette mümkün değildir. Bu nedenle 
zulme uğrayan Müslümanlardan o 
kimseleri affetmeleri için bu konuda-
ki ayetleri hatırlatmaları, ayetlerin 
mesajını anlamamaktır.

Yüce Allah (cc), hem Kendisinin 
kullarına karşı hangi durumlarda 
nasıl muamele edeceği, hem de gerek 
Tevhidi esasların insanlara ulaştı-
rılmasında gerekse Müslümanların, 
insanlara karşı tutum ve davranışları-
nın nasıl olması gerektiği konusunda 
ayetleri apaçık bir şekilde bildirmiş, 
rasullerinin hemen her konudaki 
davranışlarını örnek olarak vermiştir.

Rab’lerine gerçekten iman eden 
ve O’nu razı etmeye çalışan kimseler, 
mutlak anlamda Rab’lerinin belir-
lediği esaslara ve bildirdiği Rasul 
örneklerine uygun hareket etmekle 
mükelleftirler. Aksi halde söyleyip 
yaptıkları, ayetleri asıl anlamlarına 
göre kullanmadıkları için kendi 
elleriyle kendilerini büyük bir sorum-
luluk altına sokacaklar ve belki de 
hesaplarını veremeyecek duruma 
düşeceklerdir ki bu, maazallah büyük 
bir hüsrandır.

Müslümanlar, kullandıkları ayetle-
rin öncelikler kendilerinden ne istedi-
ğinin bilincinde ve ayetler doğrultu-
sunda hareket etmeli, sonra ayetlerin 
belirlediği sınırlar içerisinde kalarak 
insanlara ulaştırmaya çalışmalıdırlar. 
Bu, Risalet tarihinde Risalet önder-
lerinin ve onların izlerinde giden 
Tevhid erlerinin uyguladıkları bir 
metottur. Onların yolunda gidenler, 
ancak onlar gibi yapmakla Rab’lerinin 
rızasını kazanacaklar ve kurtuluşa 
ereceklerdir inşaAllah.
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kur’ana davet
Vakıf ve derneklerde yuvalanan bel’amlara ve diğer 

bel’amlara Kur’ani davet
Bu yazımız, tağuti demokratik 

sistemden İslâm kisvesi altında 
izinli ve icazetli faaliyet gösteren 
vakıf ve derneklerde bulunan hoca 
addedilen şahısları, üniversitelerde 
kendilerini dini konuda otorite 
sanan öğretin üyelerini, televiz-
yonlara sürekli çıkartılıp Tevhidi 
esasları gizleyen tüm konuşmacıları, 
Diyanet’te görevli namaz memuru, 
vaiz ve müftüleri, Kur’ani gerçekleri 
gizlemekten vazgeçip tevbe etmeye 
ve Rab’leri yüce Allah’a şirk koşma-
dan iman edip O’nu yegâne tek bir 
ilah olarak kabul etmeye davettir. 

Beyler, öncelikle şunu biliniz ki 
bu yazımızda, sizleri tek ir etmiyor, 
sadece durumunuza açıklık 
getiriyoruz ki hem sizler, Kur’an’a 
göre konumunuzu net bir şekilde 
öğrenin, hem de sizi, ilim ehli sanıp 
peşinize körü körüne takılanlar 
daha net tanısınlar.

Şayet geçmiş toplumlarda olsay-
dık, “La ilahe illallah” Kelime-i 
Tevhidi söylendiğinde durumunuzu 
net olarak görecek ya yüce Allah’a 
iman edip Müslüman olacaktınız 
ya da küfür ve şirkinizde ısrar 
eden kâ ir ve müşrikler olacaktınız. 
Ancak sizler, “La ilahe illallah” 
Kelime-i Tevhidin anlamını bilme-
nize rağmen buna gereğince iman 
etmediğiniz gibi, insanlardan da, 
Kelime-i Tevhidin anlamını gizleye-
rek onların şirk ve küfür içerisinde 

kalmalarına neden oldunuz.
Ne yazık ki sizler, uzun yıllardır 

“Kur’an, anlaşılır tek Kitaptır” 
demenize rağmen, önceki atalarınız 
Samiri ve Bel’am ibni Bahura gibi 
Kur’ani gerçekleri, Tevhidi esasları 
gizlediğiniz için önce kendiniz 
sapıklık içerisine düştünüz, sonra 
peşinize takıp kitaplar satarak 
maddi, inançlarını istismar ederek 
manevi değerlerini sömürdüğünüz 
kişileri saptırdınız. Bu nedenle 
sizleri, Kelime-i Tevhide iman 
etmeye ve yüce Allah’ı yegâne tek 
ilah olarak kabul etmeye davet 
ediyoruz.

Bu yazımızda önce sizlerin 
gerçekten âlim olup olmadığınızı, 
ne kadar Kur’ani hareket edip 
etmediğinizi, o “Anlaşılır tek Kitap-
tır” dediğiniz Kur’an’dan ortaya 
koyacak, sonra sizleri, Rabb’iniz 
yüce Allah’ı yegâne tek ilah olarak 
kabul edip O’na iman etmeye davet 
edeceğiz inşaAllah. Bu apaçık 
Kur’ani hükümlere rağmen iman 
edip etmemeniz, üzerinde bulun-
duğunuz küfür ve şirkinize devam 
etmeniz sizlerin bileceği bir iştir.

Biz bu yazımızı, yüce Allah’a 
mazeret beyan etmek isteyen 
bizden önceki Tevhid erleri gibi, 
Rabb’imize bir mazeret beyan 
edebilmek için yayınlıyor biiznillah.

“O zaman onlardan bir topluluk 
dedi ki: ‘Allah’ın helak edeceği yahut 
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şiddetli bir azapla azap edeceği bir 
kavme niçin öğüt veriyorsunuz?’ 
(davetçiler) dediler ki: ‘Rabb’inize 
bir mazeret beyan edebilmek ve 
umulur ki korunurlar.” (A’raf, 164)

Bu rahmet çağrısına enaniyet 
göstermeden iman eder, durumu-
nuzu düzeltir, yüce Allah’ı yegâne 
tek ilah bilip iman ederseniz bu 
sizlerin, her iki dünyada da kurtulu-
şunuz  olacaktır, şu anda içerisinde 
bulunduğunuz duruma devam 
ederseniz bu da, sizlerin dünya 
ve ahirette helâk olmanıza neden 
olacaktır. Seçim ve karar sizlerin.

Ne zaman ki, kendilerine 
hatırlatılan şeyi unuttuklarında, 
kötülükten men edenleri kurtardık; 
zulmedenleri de, fasık olmaları 
nedeniyle çetin bir azap ile yakala-
dık. Ne zaman ki, yasak kılınan 
şeylerde haddi aştılar, onlara: 
‘Aşağılık maymunlar olun!’ dedik.” 
(A’raf, 165-166)

Kur’an’da âlim kimdir
Kur’an, âlimlerin kimler olduk-

ları, neler yaptıkları konusunda 
çok açık bilgiler verir. Kur’an’a vakıf 
olan, her akıllı kimse, âlimin kim 
olduğunu açık bir şekilde görebilir. 
Kur’an’dan hareketle âlim konusu-
na bakıldığında alimlerin vası ları 
şöyle anlatılmıştır.

Âlimler, kendilerine indirilen 
Kitab’a gerçekten iman eder, ona 
teslim olurlar ve hiçbir şekilde 
Kitab’a aykırı hareket etmez, şirke 
düşeceklerini bildiklerinden vahyin 
dışına çıkmazlar, yalnızca Rab’lerini 
razı etmek için çalışırlar.

“İman edenlere sevgice en 
yakınları da ‘Biz Hrıstiyanlarız’ 

diyenleri bulursun, bu, onların 
içlerinde keşişler ve rahipler vardır 
ve onlar büyüklük taslamazlar. 
Rasul’e indirileni duydukları zaman, 
tanıdıkları Haktan dolayı gözlerinin 
yaşla dolduğunu görürsün; derler ki: 

‘Rabb’imiz, iman ettik, bizi şahitlerle 
beraber yaz!

Biz, neden Allah’a ve bize gelen 
gerçeğe iman etmeyelim ki; gerçek-
ten Rabb’imizin bizi salihler arasına 
katmasını umuyoruz!” (Maide, 
82-84)

Âlimler, Rab’lerinden indirilen 
Kitab’ın bütününe iman ederler, 
ayetler arasında bir ayırım yapmaz-
lar, bir kısmını gizlemezler ve 
ayetlerin anlamlarını çarpıtmazlar.

“O, sana Kitabı indirdi; onun bazı 
ayetleri muhkemdir, onlar Kitabın 
anasıdır, diğerleri de müteşabihdir. 
Ancak kalplerinde sapma olanlar, 
itne çıkarmak ve kendilerince 

yorumlamak için onun Müteşabih 
olanlarına tabi olurlar, oysa onun 
tevilini Allah’tan başka kimse 
bilmez. İlimde derinleşenler: ‘Ona 
iman ettik, hepsi Rabb’imiz katın-
dandır’ derler, akıl sahiplerinden 
başkası düşünüp öğüt almaz.” 
(Al-i İmran, 7)

Âlimler, Allah’tan gereğince 
korkarlar, her söz ve iillerinde 
yalnızca Rab’lerini razı etmeye 
çalışırlar.

“…Şüphesiz, kulları içerisinde 
ulema Allah’tan çekinir; muhakkak 
ki Allah azizdir, ğafurdur.” (Fatır, 28)

Âlimler, hiçbir zaman egemen 
zorba güçlerden, beşeri sistemler-
den, makam mevki için ya da onlar-
dan korktuklarından dolayı fetva 
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vermez, her söz ve davranışlarında 
ancak Rab’lerinden korkar, O’nun 
rızasını gözetirler. Bu nedenle 
sadece Kur’an’dan ve en güzel 
örnek Rasulullah (as)’ın sünnetin-
den hareket ederler.

Âlimler, Allah’ın Kitabı’nı 
korumakla görevli olduklarından 
onu korurlar, Hakkı batılla bulaya-
rak gerçekleri gizlemez, bir ücret 
karşılığında Allah’ın ayetlerini 
satmazlar.

“Gerçekten Tevrat’ı biz indirdik, 
onda hidayet ve nur vardır. İslâm 
olan nebiler, onunla Yahudilere 
hüküm verirlerdi, fakihler ve 
âlimler, Allah’ın Kitabını korumakla 
görevlendirilmeleri sebebiyle onun 
üzerinde şahitler idiler. Öyleyse 
insanlardan korkmayın, benden 
korkun ve ayetlerimi az bir değere 
satmayın ve kim Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmezse işte onlar kâ irdirler!” 
(Maide, 44)

Âlimler, söyledikleri doğrultu-
sunda hareket ederek iman ettikleri 
Tevhidi esasları hayatlarında yaşar, 
o uğurda mücadele eder, savaşırlar, 
hiçbir zaman bu mücadelelerinde 
ve Allah yolunda başlarına gelen-
den sıkıntı duymazlar.

 “Nice nebilerle beraber birçok 
rabbaniler çarpıştılar; Allah yolunda 
kendilerine isabet eden şeylerden 
yılmadılar, zayı lık göstermediler, 
boyun eğmediler. Allah sabreden-
leri sever. Sözleri, ‘Rabb’imiz, bizim 
günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlı-
ğımızı bağışla, ayaklarımızı sabit tut 
ve kâ irler kavmine karşı bize yardım 
et’ demelerinden başka olmadı. Allah 
onlara, dünya karşılığını ve ahiret 

karşılığının en güzelini verdi, Allah, 
güzel davrananları sever.” (Al-i 
İmran, 146-148)

Âlimler, hüküm ve fetvalarını, 
Allah’ın Kitabından verirler, hiçbir 
zaman nefsani hareket etmezler, 
bilgi üzere hareket eder ve davetle-
rini bilgi üzere yaparlar.

“De ki: ‘İşte benim yolum budur, 
Allah’a basiretle davet ederim, ben 
ve bana uyanlar da, Allah’ın şanı 
yücedir, ben müşriklerden değilim.” 
(Yusuf, 108)

Âlimler, Risalet önderlerinin 
yolunu takip ederler, Risalet önder-
lerinin ve Müslümanların yolundan 
ayrılmaz, onlara ihanet etmezler. 
Kur’an, alimleri böyle tarif etmiş, 
onları övmüştür. Bunun yanında 
alimler, Kur’an’daki tüm ayetlerden 
sorumlu oldukları bilinci ile hareket 
eder, söz ve iilleri ile onu hayatla-
rında ortaya koyarlar.

Ey Kur’an’ı kullanıp ona 
uymayan sizlerin, işte Kur’an’a 
göre durumunuz

Ey kendilerine hoca diye hitap 
edilen vakıf ve dernek gibi şirk ve 
küfür yuvalarında yuvalanan, Allah 
düşmanı tağuti sistemden aldıkları 
Prof. ve öğretim üyeliği unvanı ile 
halkın karşısına çıkartılan, televiz-
yonlarda dini çarpıtmak için yarışan 
ve Diyanet şebekesinde görevli olan 
kimseler!

Âlimlerin vası larını veren 
ayetlere bakıldığında sizlerin, bu 
ayetlerin kapsamına girmediğiniz 
görülmektedir. Peki, sizlerin durum-
larını Kur’an nasıl vermektedir!

Sizler, Kur’an’ı elinize alıp bir 
defa olsun, söyleyip yaptıklarınız 
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nedeniyle Kur’an’ın size nasıl bir 
sıfat verdiğini, kendi durumunuzun 
ne olduğunu okuyup düşündünüz 
mü! Okumadınız, okumaya cesaret 
edemediniz, edemiyorsunuz. Çünkü 
yüce Allah (cc) orada, sizlerin 
vası larını apaçık bir şekilde ortaya 
koymuş, tevbe edip Zatına iman 
etmemeniz halinde acıklı ebedi bir 
azaba, aşağılanmış bir halde sürük-
leneceğinizi bildirmiştir.

Sizler, sürekli Kur’an’dan dem 
vurmanıza rağmen Kur’an’ın, 
sizlere verdiği vası ların ne 
olduğunu görmemek için Kur’an’ın 
o ayetlerini okumaya cesaret 
edemediniz, edemiyorsunuz, bakıp 
görmezden geliyorsunuz. Ancak 
biz Müslümanlar biiznillah, sizlerin 
Kur’an’daki vası larınızı ayet ayet 
sizlere açıklayacak, durumunuzu 
net olarak ortaya koyacağız, ta ki 
ya yüce Allah’ı tek ilah olarak kabul 
edip Rabb’inize gereğince iman 
edersiniz ya da ayetleri görmezden 
ve duymazdan gelerek dünya ve 
ahiret helâkına duçar olursunuz. 
Karar ve seçim sizlerin.

İşte Kur’an’da sizlerin vası la-
rı

Kur’an, sizlerin kim olduğunuz, 
neler yaptığınız konusunda çok 
açık bilgiler verir. Kur’an’a vakıf 
olmayanlar, dinlerini sokak kültürü 
ve sizlerin anlattıklarından ibaret 
zannedenler, kendilerine dinden 
söz eden, birkaç ayet ya da hadis 
okuyan sizlerin kimler olduklarınızı 
bilmediklerinden sizlere uymakta-
dırlar.

Kur’an’dan hareketle durumu-
nuza bakıldığında sizlerin, İslâmi 

esasları tahrif edip bozan ve adeta 
birer İslâm düşmanı saptırıcı kişiler 
olduğunuz görülmektedir. İşte 
Kur’an’ın sizleri tarif ettiği ayetler.

Kur’an ayetlerinin anlamları-
nı değiştirerek veriyorsunuz

Sizler, tıpkı Samiri gibi, kelime-
lerin yerlerini değiştirerek, ilah 
kavramının anlamını gizleyerek, 
Hakkı batılla bulayarak insanları 
aldatıp saptırarak onları, Rab’leri 
yüce Allah’a isyan ettirdiniz, Kur’ani 
kavramları çarpıtıp Hakkı gizleye-
rek insanları Tevhidi esaslardan 
ve Allah yolundan ayırdınız, tağuti 
sisteme itaat ettirdiniz.

Sizler, tağuti sistemin kuralları-
na uygun konuşur, onların sözlerine 
kulak verir, çıkarlarınıza uymayan 
Kur’ani kavramları değiştirir, 
kelimeleri yerlerinden kaydırarak, 
iman iddialarınıza aykırı hareket 
edersiniz. Hevanızdan konuşur, 
Kitap’ta olmayan şeyleri Kitap’tan, 
İslâm’danmış gibi insanlara anlata-
rak onları aldatırsınız.

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

Sizler, yüce Allah’ın Kur’an’da 
apaçık bir şekilde bildirdiği kavram-
ların anlamlarını değiştirip tersini 
söyler, tağuti sistemin putperest 
yöneticilerinin Müslüman olduk-
larını, oy vermenin insanı küfre 
sokmadığını iddia edersiniz. Hatta 
putlara tapmayı, Rasulullah (as)’ın 
Kâbe’deki ibadetine benzeterek 
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haddi aşarsınız.
Tevhidi esasları gizleyerek 

yüce Allah’a iman etmenin, Tevhidi 
esasların ilk şartı olan tağutu 
reddetmekle mümkün olacağını 
söylemeyerek halkın, tağuti sistemi, 
imani bir hassasiyetle reddetmesi-
ne engel oldunuz. Bu konuda sizlere 
yapılan uyarılara kulak vermediniz. 
Bunca küfür, şirk ve saptırmalarınız 
üzerine yüce Allah (cc), sizleri lanet-
lemiş, kalplerinizi katılaştırmıştır, 

 “Sözlerini bozmaları sebebiyle 
onları lanetledik ve kalplerini katı 
yaptık; kelimeleri, tahrif edip yazdı-
lar, kendisiyle öğüt verilen şeyden 
pay almadılar ve unuttular…” (Maide, 
13)

Hakkı batılla bulandırıp 
gerçekleri gizlediniz

Sizler, Hakkı batılla bulayıp 
gerçekleri gizleyerek, tağuti siste-
min hoşuna gidecek fetvaları verdi-
niz. Kur’an’ı dilinize dolamanıza 
rağmen, yüce Allah’ın, Hakkı batılla 
bulamayın konusundaki uyarılarına 
kulak vermediniz.

“Hakkı bâtılla karıştırmayın ve siz 
Hakkı bildiğiniz halde gizlemeyin.” 
(Bakara, 42)

Bu uyarıya rağmen sizler, Kur’an 
ayetlerine aykırı söylemlerinizi 
sürdürdünüz, böylece Rabb’inizin 
lanetine maruz kaldınız. Sizler, 
Hakkı batılla bulayıp gerçekleri 
gizlediğiniz için yüce Allah (cc) size, 
lanet etmekte, acıklı bir azap ile 
müjdelemektedir.

“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)

Tağutu reddetmeyerek ona 
iman edip teslim oldunuz

Kur’an’da apaçık bir şekilde 
bildirilen tağutun reddedilmesi 
hükmüne aykırı hareket ederek 
tağutu reddetmediniz, halkı da 
tağutu desteklemeye davet ettiniz. 
Böylece kendinizle beraber halkın 
da sapıklık içerisinde kalmasına 
neden oldunuz.

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

Tağutu reddetmek, imanın 
esaslarındandır; tağut reddedilme-
den yüce Allah’a iman edilmeyece-
ğini bilmenize rağmen sizler, tağutu 
reddetmeyip ona iman ettiğiniz gibi 
halkın da tağuta iman etmesine 
neden oldunuz ve saptınız.

“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)

Sizler, kendinizi ve çıkarlarınızı 
düşünerek her söz ve davranışları-
nızı, tağuti sistemi idare edenlerin 
rızasına göre yaptınız, onları 
övüp onlarla beraber bulunmaya 
çalışarak yüce Allah’ın hükümlerine 
aykırı hareket ettiniz.

Risalet önderlerine ve Tevhid 



kur’ana davet 

Vakıf ve 
derneklerde 

yuvalanan 
bel’amlara 

ve diğer 
bel’amlara 

Kur’ani davet

Ekin
Kasım
Aralık

2018 - 57

Kur’ani

mücahede

12

erlerine ihanet ettiniz
Risalet tarihinde Tevhidi esasla-

ra davetin nasıl yapıldığı, Kur’an’da 
rasullerin örnekliği verilerek 
apaçık bir şekilde bildirildiği halde 
sizler, Risalet önderlerine ve Tevhid 
erlerine ihanet ettiniz. Kimi çıkar ve 
korkularınız nedeniyle tağuti siste-
min şirk ve küfür olan kurumları 
vakıf ve derneklerde yuvalandınız.

Sizler, tağuttan aldığınız Prof. 
ve öğretim üyeliği nedeniyle 
Kur’an’daki tağutla ilgili hükümleri 
gizlediniz, namaz memurluğu adı 
altında kıldığınız namazın parasını 
bile aldınız, televizyonlara çıkıp 
Kur’ani hükümlere aykırı konuştu-
nuz.

Risalet tarihinde rasuller ve 
Tevhid erleri, diktatörlere, haddini 
aşan tağutlara karşı çıkıp hayatları-
nı ortaya koyarlarken sizler, tağuta 
kul olup ona teslim oldunuz.

Sizler ey Allah’tan korkmaz 
bel’amlar, bütün bu yaptıklarınızla 
Risalet tarihindeki Tevhidi mücade-
le metodunu terk edip Risalet 
önderlerine, Tevhid erlerine ihanet 
ettiniz. Bütün bunları, önderiniz 
Samiri gibi nefsinizi tatmin etmek 
için yaptınız.

“Dedi ki: ‘Ben, onların görmedikle-
ri şeyleri gördüm; Rasulün eserinden 
bir avuç aldım peşinden ona attım; 
buna, nefsim beni teşvik etti.” (Taha, 
96)

Samiri’nin mazereti, sizlerin 
yaptıkları ile adeta özdeşlik arz 
ediyor. Sizler de, Allah’ın ayetlerini 
ne islerinin isteği doğrultusunda 
istismar edip kendi azgınlıklarınız 
için kullanmaktasınız. Bu nedenle 

Rabb’iniz sizler için şöyle buyuruyor. 
“Allah, nasıl hidayet verir; iman 

ettikten, Rasul’ün hak olduğunu 
gördükten ve kendilerine açık 
deliller geldikten sonra inkâr eden 
bir topluma Allah, zalim topluma 
hidayet vermez.” (Al-i İmran, 86)

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

Sizler, Risalet önderlerinin ve 
Müslümanların yolundan ayrılarak 
onlara ihanet ettiniz, böylece Hak 
yolunu terk ederek saptınız. Bu 
durumunuz, sizden önceki atanız 
Bel’am ibn’ul Bahura’nın durumu 
gibidir. O da Allah’ın ayetlerini sizler 
gibi biliyordu, ancak onları bırakıp 
hevasına uyarak saptı.

İşte yüce Allah’ın Kur’an’da 
sizleri tanımladığı vasıf

Sizler, küfür ve şirke karşı Tevhi-
di esasları anlatmıyor, tam aksine 
bu kavramları gizleyerek kimi 
çıkar ve endişeleriniz nedeniyle 
zillet içerisinde tağuta yaranmaya 
çalışıyorsunuz. Tevhid ile şirk, iman 
ile küfür ayetlerinin hemen tümünü 
görmezden geldiğiniz, bile bile 
Allah’ın ayetlerine aykırı hareket 
ettiğiniz için Rabb’iniz sizi şöyle 
tanımlayarak durumunuzu ortaya 
koymaktadır.

“Onlara, kendisine ayetlerimizi 
verdiğimiz, fakat onlardan çıkıp 
ayrılan, bu yüzden şeytana tabi olan, 
böylece azgınlardan olan kişinin 
haberini oku!

Eğer dileseydik elbette onu, 
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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 ayetleri-
mizi yalanlayan toplumun durumu 
budur. Bu kıssayı anlat, belki 
düşünürler.” (A’raf, 175-176)

Sizler de, Allah’tan çok tağuti 
sistemden korktuğunuz ve ona 
yaranmak için Hakkı batılla 
bulayarak gerçekleri gizlediğiniz 
için ayette vasfedilen durumda 
olduğunuzu bilin.

Tevhidi esasları, Kur’ani gerçek-
leri bilmenize rağmen kimi çıkar, 
endişe ve korkularınız nedeniyle 
bunları gizleyip açıklamıyor, bildik-
lerinizin aksine hareket ederek 
tağuti sisteme itaat ediyorsunuz. Bu 
nedenle yüce Allah (cc), yukarıdaki 
ayette, böyle olanların durumuna 
dikkatleri çekmiş, bu kıssayı düşün-
menizi istemiştir.

İslâm’ı, bir ticaret metaı 
olarak gördünüz

Kur’an’da, İslâmi davetin ücret-
siz yapıldığı ile ilgili onlarca ayet ve 
rasullerin hayatlarından örnekler 
vardır. Ancak sizler, “Kur’an anlaşı-
lır tek Kitap’tır” demenize rağmen, 
cebinizi doldurmak için dini, bir 
ticaret metaı olarak görüp Allah’ın 
ayetlerini kullanarak kitap ve dergi 
satarak karşılığında ücret aldınız. 
Diyanet şebekesinde bulunan 
namaz memurları vaiz ve müftüler 
kendi kıldıkları namazın ücretini 
alıyorlar.

Yüce Allah (cc) bu durumunu-
zun, hidayet karşılığında sapıklığı, 

mağ iret karşılığında azabı satın 
almak olduğunu bildirmiş ve adres 
olarak size ateşi göstermiştir.

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

Sürekli Kur’an demenize 
karşılık onu bir bütün olarak 
almadınız

Sürekli Kur’an’ı gündeminizde 
tutmanıza rağmen hiçbir zaman 
Kur’an’ın bütününü açıklamadınız, 
işinize gelen ayetleri aldınız, ayetle-
rin bir kısmını alıp bir kısmını terk 
ederek Kitab’ın bütününe iman 
etmediniz.

Kur’ani gerçeklerden sürekli 
bir kuşku duydunuz, yüce Allah’ın 
bildirdiklerini ya anlamazlıktan, 
görmezden geldiniz ya da gizlediniz. 
Kalplerinizde hastalık olduğundan 
iman ile küfür arasında yalpalayıp 
duruyorsunuz.

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

Sürekli Kur’an demenize rağmen, 
hiçbir zaman Kur’ani bir kişiliğe 
sahip olup Hakkı insanlara anlat-
madınız. İşinize gelince Kur’an’dan 
dem vurdunuz, işinize geldiğinde 
tağuti sistemin paralelinde hareket 
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ettiniz, iman ile küfür arasında 
yalpalayıp durdunuz.

Sizler, Kur’an’ın, Tevhid-şirk, 
iman-küfür, devlet ve siyasetle ilgili 
hükümlerini hiç gündem edinme-
diniz ya üzerini kapattınız ya da 
anlamlarını çarpıtarak verdiniz. 
Diğer yandan her şeyi ne islerinizin 
hoşuna gittiği için yaparsınız, vahye 
bir bütün olarak teslim olmazsınız, 
Kur’an’da örneklikleri verilen rasul-
lerin davet metodunu terk ettiniz. 
Bu sizlerin, ne islerinizi ilah edindi-
ğinizi gösterir. İşte yüce Allah’ın bu 
konudaki hükmü!

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

İşte onlar, ahirete karşılık dünya 
hayatını satın alan kimselerdir, bu 
yüzden azap onlardan ha i letil-
mez ve onlara yardım edilmez.” 
(Bakara, 85-86)

Şu bir gerçektir ki, yüce Allah’a 
inandıklarını iddia ettikleri halde 
Allah’ın hükümleri doğrultusunda 
yaşamayanlar, tıpkı yüce Allah’ı 
inkâr eden ateistler gibi o ayetleri 
inkâr etmişlerdir. Bu nedenle ateist-
lerle ayetleri kabul ettikleri halde 
onlara uygun hayatlarını düzenle-
meyenlerin, onlara aykırı hareket 
edenlerin akıbetleri aynıdır.

Sizleri, Fir’avn’ın sihirbazları ile 
bile kıyaslayamıyoruz, çünkü onlar 
onurlu kimselerdi, Hakkı duyar 
duymaz ona iman etmiş, Müslü-
manlar olarak teslim olmuşlardı.

Sizler, Allah’tan başkasından, 
egemen güçlerden, tağuttan korkar, 
bu nedenle onurlu bir kişilik 
kuşanarak hareket etmiyorsunuz, 
bunun için sizlere hatırlatılan 
ayetlere, sihirbazlar gibi onurlu bir 
şekilde iman etmiyorsunuz.

Küçük bir çıkarınız için dininizi 
satarak Rabb’inize karşı çıkıp O’na 
isyan ettiniz, Hakk’a karşı batıl 
şeyleri ileri sürdünüz, tağuti siste-
min izni olmadan hareket etmediniz.

Rabb’iniz, akıllarınızı kullan-
madığınız için bakın sizleri nasıl 
vası landırıyor

İnsanlara nasihat eder, onlara 
‘Kur’an okuyun, dininizi Kur’an’dan 
öğrenin’ der, ancak kendiniz, 
söylediklerinizin tersini yaparak 
kendinizi unutursunuz. Yüce Allah 
(cc) sizlerin, akıllarınızı kullanma-
dığınızı bildiriyor.

“Siz, insanlara imanı emredip 
kendinizi unutuyor musunuz, Kitabı 
okuduğunuz halde hâlâ akletmiyor 
musunuz?” (Bakara, 44)

Yüce Allah (cc), insanlara iyiliği 
emredip söylediklerinize uygun 
yaşamadığınız için sizleri, kitaplar 
yüklü merkeplere benzetmekte, 
ayetleri inkâr ettiğinizi bildirmek-
tedir.

“Kendilerine Tevrat yükletilen 
sonra onu taşımayanların misali, 
kitaplar taşıyan eşeğin misali 
gibidir. Allah’ın ayetlerini yalan-
layan kavmin misali ne kötüdür; 
Allah, zalim kavmi hidayete iletmez.” 
(Cuma, 5)

Her söz ve davranışınızla 
Kur’an’a aykırı hareket ettiniz

Yüce Allah (cc), ayetlerle alay 
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edilen yerlerde durulmamasını 
ya da konunun değiştirilmesini 
istemiştir. Ancak sizler, TV. kanal-
larında Müslüman olmayan yarı 
çıplak, inkârcı moderatörler 
karşısında, İslâm ile alay edilen 
yerlerde, her türlü çirke liğin yapıl-
dığı televizyonlarda bulunarak yüce 
Allah’ın bu hükmüne aykırı hareket 
ettiniz.

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

Kimi TV programlarında, 
sorulan sorular, yapılan röportajlar 
karşısında renkten renge, şekilden 
şekle girdiniz, gerçekleri, dillerinizi 
eğip bükerek değiştirdiniz. Hakkı 
ortaya koyup gerçekleri anlatmanız 
gerekirken, zillet içerisinde gerçek-
leri tahrif ettiniz, tahrif edenlere 
karşı çıkmadınız, aynı suça ortak 
oldunuz. Oysa ya onlara onurlu bir 
tavırla cevap verecek ya da orada 
ayrılacaktınız.

Her söz ve hareketinizle Allah 
ve Rasulü’nün hükmüne aykırı 
hareket ettiniz

Bulunduğunuz ortamlarda, 
Rasulullah (as)’ın en güzel örnek-
liğinden hareket edip Allah’ın 
hükümlerini apaçıkça bir şekilde 
ortaya koymanız gerekirken kurun-
tularınızı ve hevanızı ölçü edinip 
onları, Allah ve Rasulü’nün hüküm-

leri önüne alarak saptınız.
“Allah ve Rasulü, bir işte hüküm 

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

Kur’an’ın, içerisinde bulundu-
ğunuz durumlarla ilgili daha birçok 
hükmü vardır. Ancak biz konuyu 
burada kesip sizi, yaptıklarınızdan 
pişman olup dönmeye, tevbe edip 
Rabb’inize iman etmeye ve O’nu 
yegâne tek ilah edinip Müslüman 
olmaya davet ediyoruz.

İşte kurtuluşunuz olacak 
çağrımız

Ey vakıf ve derneklerde yuvala-
nan bel’amlar,

Ey Diyanet Şebekesinin Müftü, 
vaiz ve namaz memurları,

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

Gelin Allah’tan başka edindiği-
niz ilahlarınızı terk edin, tevbe edip 
Rabb’inize yönelin, iman ederek 
Müslüman olun. Böylece önce 
kendinizi acıklı azaptan kurtarın, 
sonra saptırdığınız ve ebediyen 
cehennemde kalmalarına sebep 
olacağınız bu halka Tevhidi esasları 
anlatın.

Gelin, haydi bir kere olsun, çıkın 
Tevhidi gerçekleri anlatın, kendisin-
den hesaba çekileceğiniz Kur’an’a 
gereğince iman edin. Şayet gereği 
gibi tevbe edip Müslüman olmazsa-
nız, tıpkı eski putperestler ve onlara 
tabi olanlar gibi dünya hayatında 
helak edilecek, ahirette de acıklı ve 
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sürekli bir azaba gireceksiniz.
Gelin, Kur’an’a hevanızı katmak-

tan vazgeçin; bu size hiçbir şey 
kazandırmayacak, tam aksine çok 
şey kaybettirecektir. Farklı bir şey 
söyleme adına, Kur’ani gerçekleri 
hevanızın batıl istekleri ile karıştır-
mayın. Kur’an, apaçık bir kitaptır ve 
hükümleri, aklıselim sahiplerince 
net anlaşılacak şekilde yüce Allah 
(cc) tarafından açıklanmıştır.

Ey âlim, hoca, üstad diye 
bilinen gerçekte ise Kur’an’ın ağır 
uyarılarına muhatap olan sizler, bu 
halka Tevhidi gerçekleri gizleyip 
anlatmadığınız, uydurduğunuz 
yalanlarla insanları küfür ve şirk 
içerisine soktuğunuz için Allah’ın, 
meleklerin ve tüm lanet edebilenle-
rin laneti üzerinize, acıklı azabınız 
sürekli olacaktır, kendinizi bundan 
kurtarmak sizin elinizdedir.

Ey sizler, la ilahe illallah’ın 
anlamını, Tevhidi esasları açıklayın, 
halkı aldatmayın,

- Allah’a isyan eden tağuti 
demokratik küfür sistemine destek 
verip şirke ve küfre girip müşrik ve 
kâ ir olmayın,

- Putları kutsayan Ebû Cehil’in 
günümüz temsilcileri yöneticileri 
desteklemeyin, onların Müslüman-
lar oldukları yalanını söylemekten 
vazgeçin.

- Allah’ın indirdiği hükümlerle 
hükmetmeyen kâ irlerin küfrüne 
ortak olmayın,

- Faizli kredi almanın Allah’a ve 
Rasulü’ne savaş açmak olduğunu 
anlatın,

- Zinayı meşrulaştırıp kadınları 
pazarlayan sistemi ve yöneticilerini 

desteklemeyin,
- Her türlü melaneti işleyerek 

ya da izin vererek aşağılık duruma 
düşen ve onlara destek olanların 
durumlarını net olarak anlatın, aksi 
halde kendi günahınızla beraber bu 
halkın günahlarının bir kısmını da 
yüklenip Allah’ın lanetine uğramış 
kimseler olarak içinde ebediyen 
kalmak üzere yeriniz cehennemdir.

Kur’ani gerçekleri karıştırmak 
yerine Rabb’inizi razı etmek için 
çalışın, böylece dünya hayatında 
mutlu olun, ahiret hayatında 
kurtuluşa erin. Gelin, yaptıklarınız-
dan vazgeçip tevbe edin Kur’an’a 
gereğince yönelin; işte doğru yol 
budur, kurtuluş bundadır.

“Elbette bu bir öğüttür; artık 
dileyen kimse, Rabb’ine varan bir yol 
tutar.” (Müzzemmil, 19)
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gündem
Kur’an açısından demokratik sistemi 
destekleyip oy kullanmanın anlamı

Demokratik sistemi destek-
lemenin ve oy kullanmanın ne 
anlama geldiği, Kur’an ayetleriyle 
karşılaştırmalı olarak açıklanmış-
tır. Yüce Allah’ın bu hükümlerine 
rağmen artık kimsenin, Hakkı 
batılla karıştırarak mazeretler 
ileri sürenler, Rab’lerinin bu 
hükümlerini açıkça inkâr ettikle-
rini bilmelidirler.

Kur’ani bu apaçık hükümlere 
rağmen artık dileyen tevbe edip 
Rabb’ine iman eder, dileyen tağuti 
demokratik sisteme destek olup 
oy vermeye devam eder ve her iki 
dünyada da sonucuna katlanır.

Kur’ani esaslara yaptığımız 
Tevhidi çağrımız, Kur’ani esaslara 
ve Tevhidi ilkelere karşı rahatsız-
lığı bulunan, Rasulullah (as)’ın 
en güzel örnekliğini görmezden 
gelen çevreleri oldukça rahatsız 
etmiş bulunmaktadır.

Bunlar, kendilerine sözlenen 
Kur’ani hükümleri düşünüp 
Rab’lerine iman etmek yerine, 
bu Kur’ani gerçekleri onlara 
hatırlatan bizlerin şahısları ile 
uğraşmaktadırlar. Tıpkı geçmiş 
dönemlerde yüce Allah’ın hüküm-
lerini kendilerine hatırlatan rasul-
lere ve Tevhid erlerine hakaret 
edenler gibi yapmaktadırlar.

Şu gerçeği açıkça ifade edeyim 

ki bizler, hamdolsun Rabb’imize 
ki, yüce Allah’ın hükmü ve bahşet-
tiği Müslüman sıfatı gereği sadece 
Müslümanız ve hiçbir hizip, 
parti, dernek, mezhep, meşrep, 
tasavvuf taraftarı değiliz, sadece 
yüce Allah’ı Bir’lemeye ve O’nun 
hükmüne davet ediyoruz.

Hak-batıl, Tevhid şirk mücade-
lesi, tarihi süreçte de elbette 
böyle idi, ancak bütün bu tepki 
ve karalamalara rağmen her 
dönemde Tevhidi ilkeler apaçık 
bir şekilde ortaya konulmuş, 
müşrikler, bunu engellemeye güç 
yetirememişlerdir. Bugün de bu 
böyle olacak,  putperest müşrikler, 
Tevhidi davetimizi engellemeye 
güç yetiremeyeceklerdir inşaAl-
lah.

Biz Müslümanların, tağuti 
sistemde oy kullanma konusun-
daki hassasiyetimizin temel 
amacı, öncelikle kendilerinin 
Müslüman olduklarını zanneden 
insanları, bu iilin şirk ve küfür 
olduğu konusunda aydınlatarak 
Rab’lerine şirk koşmadan yüce 
Allah’a iman etmelerini ve Tevhidi 
esasları anlatarak yüce Allah’ı, Bir 
Tek ilah olarak kabul etmelerini 
sağlamaktır.

Demokrasiyi din edinmiş 
kimselere bu konuda sözümüz 
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yoktur
Öncelikle şu konuya açıklık 

getirmekte fayda vardır; biz 
Müslümanlar, “Oy vermek şirk 
ve küfürdür” derken bunu, 
ülkede yaşayan herkes için 
söylemiyoruz. Oy vermek, yüce 
Allah’a ve Rasulü’ne iman etmiş, 
İslâm dinini din edinmiş, Kur’an’a, 
Tevhidi esaslara uyan Müslü-
manlar ve Müslüman olduklarını 
zannedenler için küfür ve şirktir. 
Bu bir.

İkincisi, Demokratik sistemi 
yaşam tarzı olarak alıp onu din 
edinen, daha İslâm’ı doğru dürüst 
bilmeyen, zaten normal yaşantı-
larında şirk ve küfür içerisinde 
bulunan, kendilerine “Oy vermek, 
İslâm’a göre küfür ve şirktir” 
denildiğinde“ Şu partiye verme-
sek diğer parti gelecek” ya da “O 
zaman ülkeyi kim idare edecek” 
diyerek kafa yapısı olarak daha 
demokratik dinden ayrılma-
mış, İslâm’dan, İslâmi yönetim 
biçiminden habersiz olan kimse-
lere “Oy vermeyin” demiyoruz, 
diyemeyiz de, buna hakkımız da 
yok! Çünkü onlar, zaten Müslüman 
değil, demokratik dine mensup 
kâ irlerdir.

Demokratik dine iman eden, 
herhangi bir parti, vakıf ve dernek 
gibi şirk ve küfür yuvalarına giden, 
bunları destekleyen, tasavvuf 
şirkinin içerisinde bulunanlara 
da “Oy kullanmayın” demiyoruz, 
diyemeyiz de! Çünkü bunlar, zaten 
şirk ve küfür içerisindedir, bunla-

rın, öncelikle Müslüman olmaları 
gerekir ki, onlara “Oy vermeyin” 
diyebilelim.

Demokratik sisteme iman 
etmiş bir kimseye “Oy vermeyin” 
demek, bir Hrıstiyan’a, “Kiliseye 
gitmeyin” ya da Yahudi birine, 

“Havraya gitmeyin” demeye 
benzer. Kişi, Hrıstiyan ya da 
Yahudi olduğu sürece, kendi 
ibadetini yapmak için kilise 
ya da havraya nasıl gidecekse, 
demokratik dine iman etmiş 
birisi de, tabiiki oy kullanmaya 
giderek iman ettiği demokratik 
dininin gereğini yerine getirecek, 
seçim bittiğinde ve desteklediği 
parti kazandığında doğal olarak 
bayramını yaparak sevinecek 
ve seçtiği kişiler de oy verenler 
adına ilah edindikleri sistemin 
kurucu ilahının putu önüne gidip 
tapınmalarını ve kendilerine bu 
günü bıraktığı için şükranlarını 
sunacaklardır.

Biz Müslümanlar, insanlara 
öncelikle Müslüman olmalarını 
söylüyoruz, Müslüman olunma-
dan önce şu anda mensup 
oldukları demokratik dinlerini 
bırakmaları zaten mümkün 
değildir. Demokratik tağuti sistem 
ile İslâm, taban tabana zıt iki ayrı 
dindir.

Demokratik sistem, yüce 
Allah’a isyan üzerine kurulu bir 
düzendir, işte ispatı

Bugün hayatınıza hükmeden 
sistem, yüce Allah’ın hükmünü 
bırakıp, sizler gibi yarın ne 
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olacaklarını bilmeyen kişilerin 
çıkardıkları kanunlarla oluştu-
rulmuş bir düzendir ve bu düzen, 
baştan sona kadar yüce Allah’a 
isyan üzerine kurulmuştur. Bu 
sistemin yüce Allah’a isyan üzeri-
ne kurulu olduğu ile ilgili işte 
Kur’ani hükümler.

Yüce Allah (cc), yalnızca 
Kendisinin hüküm koyan bir ilah 
olduğunu bildirmiştir. O’nu, tek 
ilah olarak kabul etmek, O’nun 
hükümlerine teslim olmakla 
mümkündür.

“Allah, hükmedenlerin en iyi 
Hâkimi değil midir?” (Tin, 8)

Demokratik sistem, yüce 
Allah’ın hükümlerini tanımayıp 
yasa koyarak kendi ilahlığını ilan 
etmiştir. Bu yasaları kabul eden, 
oy verip destekleyenler, yüce 
Allah’ın hüküm koyucu oluşunu 
reddetmiş, bu sistemin kanun 
koyucularını ilah edinmişlerdir.

Yüce Allah (cc), “Hüküm, 
(hâkimiyet) yalnız Allah’ındır.” 
(Yusuf, 40) buyurarak hükmün 
kendisine ait olduğunu bildirmiş-
tir.

Demokratik sistem, 
“Hâkimiyet, kayıtsız şartsız 
milletindir” demektedir. Bu 
hükümleri kabul edenler, yüce 
Allah’ın göklerde ve yeryüzündeki 
egemenliğini tanımamış, hüküm-
lerini terk ederek küfür ve şirke 
düşmüşlerdir.

Yüce Allah (cc), Allah’ın 
indirdiği hükümlerle hükmet-
meyenlerin, kâ ir, fasık ve zalim 

olduklarını bildirmiştir.
“… kim Allah’ın indirdiği ile 

hükmetmezse işte onlar kâ irdir-
ler!” (Maide, 44)

Demokratik sistemin yöneti-
cileri, yüce Allah’ın hükmü dışında 
beşeri hükümlerle hükmederek 
kâ ir, fasık ve zalim olmuşlardır.

Yüce Allah (cc), rasullerini 
göndererek insanları yalnızca 
Kendisine kulluk yapmaya, Kendi 
kanunlarına uymaya davet etmiş-
tir.

“O’na dini halis kılan Hani ler 
olarak Allah’a kulluk etmeleri, 
namazı kılmaları, zekâtı vermeleri 
dışında emredilmemişti; işte doğru 
din budur.” (Beyyine, 5)

Demokratik sistemin yöneti-
cileri, yüce Allah’ın reddedin 
buyurduğu demokratik tağuti 
sisteme insanları çağırmakta, 
onların bu şirk sistemine uymala-
rını istemektedirler.

Yüce Allah (cc), putperestliği 
yasaklamış putların pis ve putlara 
tapanların müşrik olduklarını 
bildirmiş, rasullerini göndererek 
putları yıktırmıştır.

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

Demokratik sistemin yöneti-
cileri, putlara tapmakta, onlara 
seslenip dua etmekte, putları 
övmekte, onların önünde ibadet 
ederek yüce Allah’a isyan etmek-
tedirler.

Yüce Allah (cc),  içki, kumar, 
putperestlik gibi tüm kötülükleri 
yasaklamış, bunların şeytanın 
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pisliği olduğunu bildirmiştir. 
“Ey iman edenler, şüphesiz şarap, 

kumar, dikili taşlar (putlar), fal 
okları, şeytan amelinden pisliktir, 
ondan kaçının umulur ki kurtuluşa 
erersiniz.” (Maide, 90)

Demokratik sistem, şeytanın 
en büyük yardımcısı olarak tekel 
bakanlığı, piyango idaresi, içki 
fabrikaları kurarak içki, kumar 
gibi tüm pislikleri serbest bırak-
mış, insanların bu pislikleri rahat-
ça işlemelerini kolaylaştırmıştır.

Yüce Allah (cc),  faizcilik 
yapanların, Allah’a ve Rasulü’ne 
savaş açan çok günahkâr kâ irler 
olarak ebediyen cehennemde 
kalacaklarını bildirmiştir.

“Allah, faizi yok eder ve sadakala-
rı artırır; Allah, tüm çok günahkâr 
kâ irleri sevmez. (…) İşte gerçekten 
(böyle) yapmazsanız, artık Allah’a 
ve Rasulü’ne savaş ilan etmişsiniz 
ve şayet tevbe ederseniz, o halde 
malınızın aslı sizindir; haksızlık 
etmez ve haksızlığa uğramazsınız.” 
(Bakara, 276, 279)

Demokratik sistem, ekono-
misini faiz üzerine oturtmuş, 
insanlara krediler vererek onları 
Rab’lerine karşı savaştırmıştır. 
Hani nerede, Kur’an’ın bu hükmü-
nü bilmedikleri için faiz alanların 
anneleri ile Kâbe yolunda zina 
yaptıklarını söyleyen o namaz 
memurları! Kendileri faiz çukuru-
na düşünce sesleri mi kesildi.

Yüce Allah (cc),  zina edenlerin 
müşrikler gibi olduklarını, Müslü-
manların bunlarla evlenmesinin 

haram olduğunu bildirmiştir.
“Zina eden erkek, zina eden veya 

müşrik kadından başkasını nikâh-
layamaz; zina eden kadın da zina 
eden veya müşrik erkekten başka-
sını nikâhlayamaz; bu, Mü’minlere 
haram kılınmıştır.” (Nur, 3)

Demokratik sistem, zina 
müesseseleri olan genelevleri, bar, 
pavyon gibi zina müesseselerine 
ruhsat vererek açmış, polisleri 
kapısına nöbetçi koymuş, kadın-
ların izzet ve şere lerini ayaklar 
altına alarak onları pazarlamış, 
zinayı suç olmaktan çıkarmıştır. 
Evinizde zina yapılmasına taham-
mül etmezsiniz, ancak zinayı 
serbest bırakıp yaptıran sisteme 
destek oluyorsunuz.

Yüce Allah (cc), hiçbir ırk, dil 
ayırımı yapmadan insanların eşit 
olduklarını ve ancak Mü’minlerin 
kardeş olduklarını bildirmiştir.

Demokratik sistem, insanları, 
partilere bölerek ırkçılığı, öne 
çıkarmış, çıkar ve menfaatler 
nedeniyle insanları birbirlerine 
düşman yapılmıştır.

Yüce Allah (cc), yalanı ancak 
kâ irlerin söylediklerini bildirmiş-
tir. “Şüphesiz yalanı ancak Allah’ın 
ayetlerine iman etmeyenler 
uydurur; işte onlar yalancılardır.” 
(Nahl, 105)

Demokratik sistemlerde 
siyasetçilerin hayatı yalan 
üzerine kurulmuştur.

Yüce Allah (cc), Yahudi ve 
Hrıstiyanların dost edinilmeme-
sini emretmiş, kâ irlerle dostluk 



gündem  

Kur’an açısın-
dan demok-
ratik sistemi 
destekleyip oy 
kullanmanın 
anlamı

Ekim
Kasım
Aralık

2018 - 57

Kur’ani

mücahede

21

edenleri lanetlemiştir.
“Onlardan çoğunun, kâ irlerle 

dostluk ettiklerini görürsün, 
gerçekten ne islerinin, kendileri 
için yapıp gönderdiği ne kötüdür 
Allah onlara gazap etmiştir ve 
azapta sürekli kalacaklardır.” 
(Maide, 80)

Demokratik sistemin yöneti-
cileri, yüce Allah’ın hükmüne 
aldırış etmeden, bütün Yahudi ve 
Hrıstiyanları dost edinmişlerdir.

Yüce Allah (cc), Yahudi ve 
Hrıstiyanların, Müslümanlara 
düşman olduklarını bildirmiş-
tir.

“Ey iman edenler, kendinizden 
başkasını kendinize dost edinme-
yin; onlar sizi bozmaktan geri 
durmazlar, size sıkıntı verecek 
şeyleri isterler. Onların ağızların-
dan ö ke taşmaktadır, göğüslerinde 
gizledikleri (kin) ise daha büyüktür, 
düşünürseniz size ayetleri açıkla-
dık.” (Al-i İmran, 118)

Demokratik sistemin 
yöneticileri, İslâm’a düşman olan 
Haçlılarla beraber hareket ederek 
Müslümanlara karşı savaşmakta, 
Dinlerarası diyalog adı altında 
kâ irlerle kol kola gezmekte, kâ ir-
leri, Müslümanlardan daha çok 
sevmektedirler.

Yüce Allah (cc), bir kimseyi 
haksız yere öldürenlerin, bütün 
insanları öldürmüş gibi oldukla-
rını bildirmiş, haksız yere insanla-
rın öldürülmelerini yasaklamıştır.

“Bu sebeple İsrailoğullarına 
yazdık ki, kim, bir nefsi başka bir 

nefse karşılık yahut yeryüzünde 
fesat olmaksızın öldürürse, şüphe-
siz o, bütün insanları öldürmüş 
gibi olur ve kim, onu yaşatırsa, 
bütün insanları yaşatmıştır…” 
(Maide, 32)

Demokratik sistemin yöneti-
cileri, emperyalizmle hareket 
ederek masum insanları, çocuk, 
kadın, yaşlı demeden katletmiştir.

Yüce Allah (cc), yoksulun, 
miskinin, ihtiyaç sahiplerinin 
haklarının verilmesini, ihtiyaç-
larının giderilmesini, rızkın eşit 
paylaşılmasını emretmiş, yetimin, 
yoksulun hakkını yiyenlerin, rızkı 
eşit paylaşmayanların nankör 
kâ irler olduklarını bildirmiştir.

Demokratik sistemin yöneti-
cileri, halkın, tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını, yolsuzluk ve 
hırsızlıkla çalmışlar, insanlar aç ve 
se il olarak yaşarlarken kendileri 
zevk ve sefa sürmektedirler.

Yüce Allah (cc) tesettürü, 
örtünmeyi emretmiştir, örtün-
meyenlerin şeytana tabi olmuş 
kimselerdir.

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

Demokratik sistem, açılıp 
saçılmayı serbest bırakmış, kadın-
ları, adeta çıplaklık yarışmasına 
çıkartırcasına en mahrem yerleri 
görünecek şekilde açmış, televiz-
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yon, gazete ve dergilerde kadınla-
rın vücutlarını pazarlamıştır.

Yukarıda anlatılanlar, tümüyle 
yüce Allah’ın bildirdiği hükümle-
ridir. Yüce Allah’ın hükümlerini 
kaldırıp kendileri acziyet içerisin-
de bulunan kişilerin çıkardıkları 
yasaları O’nun hükümleri yerine 
koyan demokratik beşeri sistem, 
Allah’ın ve İslâm’ın düşmanıdır.

Ey insanlar, İslâm’a zıt ve 
karşı olan Allah ve İslâm düşmanı 
demokratik sisteme ve onun puta 
tapan yöneticilerine itaat ederse-
niz, onların partilerine oy verir-
seniz, bu durumda yüce Allah’a, 
O’nun dinine ve Müslümanlara 
karşı savaşa girdiğinizi bilin.

“İman edenler, Allah yolunda 
savaşırlar, inkâr edenler de tağut 
yolunda savaşırlar; o halde şeyta-
nın dostlarıyla savaşın, çünkü 
şeytanın hilesi zayıftır.” (Nisa, 76)

Yüce Allah (cc), tağutun 
reddedilmesini emretmiş, tağut 
reddedilmeden kendisine iman 
edilemeyeceğini bildirmiştir. 
Şimdi sizler, yukarıda sayılan 
bunca melanetleri ile tağuti 
sistemi reddetmeyip ona oy 
verip destek olursanız, namaz da 
kılsanız, oruç da tutsanız, hacca 
da gitmiş olsanız, yüce Allah’a 
iman etmemiş olacaksınız ve tüm 
yaptığınız salih amelleriniz boşa 
gidecek. Ayrıca tağuti sistemin 
işlediği tüm kötülüklerin günahı-
na ortak olacak, onlarla beraber 
ebediyen cehenneme gireceksiniz.

KARAR SİZLERİN!

Ey insanlar, hangi dine hangi 
sisteme tabi olduğunuza kendiniz 
karar verin; bütün melanetleri 
ile sizleri Rabb’iniz yüce Allah’a 
düşman yapıp O’na karşı savaştı-
ran tağuti sistem mi, yoksa tağuti 
sistemi reddedip Rabb’iniz yüce 
Allah’a iman ederek İslâm mı 
sizin dininiz. Hangi dine mensup 
olduğunuza siz karar verin.

Demokratik sistemin yöneti-
cileri sizden, kendi kutsadıkları 
putların ortaya koydukları siste-
mi onaylamanızı, böylece sizin, 
imanınızdan sonra küfre girerek 
İslâm’ın aydınlık yolundan çıkıp 
tağuti demokratik sistemin 
karanlığına, cehennemin ateşine 
sürüklenmenizi istiyorlar. Onlar 
sizlerin düşmanıdır, Allah indinde 
kendileri ile beraber azap görme-
nize neden olacaklar.

Tağuti demokratik sistemle-
re uyanların durumu

Yüce Allah (cc), demokratik 
tağuti sistemleri destekleyenleri 
aşağılamış, onların, domuzlar ve 
maymunlar gibi en aşağı kimseler 
olduklarını, onlara lanet ve gazap 
ettiğini bildirmiştir.

“De ki: ‘Allah katında yeri bundan 
daha kötü olanı size söyleyeyim mi! 
Allah kime lanet ve gazap etmiş, 
kimlerden maymunlar, domuzlar 
ve tağuta itaat edenler yapmışsa, 
işte onların yeri daha kötüdür ve 
onlar düz yoldan daha çok sapmış-
lardır.” (Maide, 60)

Demokratik sisteme itaat 
etmeyi yasaklayan, itaat edenlere 
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lanet ve gazap eden yüce Allah 
(cc), bunların sapık olduklarını ve 
ebediyen cehennemde kalacakla-
rını bildirmiştir.

Ey insanlar, Rabb’imizin bildir-
diği bu duruma gerçekten düşmek 
istemiyorsanız, kendinize bir 
iyilik yapın, bu tağuti demokratik 
sistemden, onun mezhepleri olan 
partilerden uzak durun, Rabb’ini-
ze tevbe edip bağışlanma dileyin; 
unutmayınız ki son pişmanlık 
fayda vermez.

Bu sistemi desteklemek, Ebu 
Cehil’i desteklemek ve şeytana 
uymaktır

Sizler, Rasulullah (as) 
zamanında yaşayan Ebu Cehil’i 
kınar, putlara tapınmasını ilkellik 
ve sapıklık görürsünüz, ancak aynı 
şekilde tıpkı Ebu Cehil gibi putlara 
tapan demokratik sistemlerin 
yöneticilerini destekler, alkışlar 
ve översiniz. Bu yaptığınızı hiç mi 
düşünmüyorsunuz.

O günkü Ebu Cehillere kızıyor, 
günümüz Ebu Cehillerini, taparca-
sına övüyor, destekliyor, peşlerin-
den gidiyorsunuz. Bu ne yaman 
çelişki ve yaman düşüncesizlik.

İyi bilin ki, bu küfür ve şirk 
olan putperest sistemin yöneti-
cilerini desteklemek, Ebu Cehil’i 
desteklemekle aynıdır.

Yüce Allah (cc), beşeri sistem-
lerin, şeytanın dostu olduklarını, 
beşeri sistemlere itaat edenlerin, 
aslında şeytana uyduklarını 
bildirerek bundan sakınılmasını 
istemiştir.

Bu demokratik, putperest 
küfür sistemi, şeytani bir düzen-
dir; bu düzeni oylarınızla destek-
lediğiniz sürece, şeytanın dostu 
olacak ve bu şeytani sistemin 
putperest yöneticilerine gelecek 
Allah’ın azabı sizlere de gelecektir.

Kendinize iyilik yapın, 
Rabb’inizin Kitabı’na uyun

Sizlere, iman ettiğinizi söyle-
diğiniz Kur’an’dan farklı bir şey 
söylemiyoruz, sizlerin, anlamını 
yeterince bilmediğiniz, okuyup da 
anlamadığınız, evinizin yüksek bir 
yerine astığınız Kur’ani hükümleri 
sizlere hatırlatıyor, sizleri acıklı 
azaptan sakındırmaya çalışıyoruz.

Ey insanlar, sizler de kendi-
nizin Müslüman olduğunuzu 
söylüyorsunuz, ancak tıpkı 
Mekke müşrikleri gibi Allah’ın 
dinini bırakmış, beşeri din olan 
demokrasiye uymuş, ona iman 
etmişsiniz. Bu nedenle Kur’an’la 
sizi uyarıyor ve Rasulullah (as)’ın 
en güzel örnekliğini anlatıyoruz.

Gelin dinleyin, demokratik 
küfür ve şirk sisteminden, onu 
desteklemekten vazgeçip tevbe 
ederek Rabb’inize yönelin, O’nun 
size gönderdiği Kur’an’a teslim 
olun. Kurtuluşunuz bundadır!

Rabb’inize iyi bir kul olup 
dünya ve ahirette onurlu bir 
hayatı mı, yoksa Allah düşmanı 
demokratik sisteme uyup her iki 
dünyada da acıklı bir azabı ve 
zilleti mi tercih edeceksiniz.

Bizler, sizin düşmanınız değil 
kardeşiniz, akrabanız, dayınız, 
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amcanız, yeğeniniz ve dostunu-
zuz; bu nedenle sizlerin iyiliğini 
istiyoruz.

Gelin öncelikle âlemlerin 
Rabb’i yüce Allah’a, Kur’an’a, 
Tevhidi esaslara, Rasulullah (as)’a 
iman edip Müslüman olun, kendi-
nizi acıklı bir azaptan kurtarın.

Artık karar verin, siz 
kimseiniz! Ona göre seçiminizi 
yapınız!

Yüce Allah’a iman eden, 
O’nu yegâne tek ilah edinen, bu 
nedenle hayatlarını O’nun indir-
diği hükümlere göre düzenleyen 
yalnızca Müslümanlar mısınız!

Yoksa, sizin gibi beşer olan, 
yarın kendilerinin bile ne olacak-
larını bilmeyen kişilerin hüküm-
lerine göre hayatını düzenleyen, 
o kişileri ilah edinen ve onların 
çıkardıkları hükümleri kabul eden, 
sistemin mezhepleri durumunda 
olan partilerin taraftarlığını 
yapan, böylece yüce Allah’a isyan 
eden inkârcı Demokratlar mısınız!

Yoksa, hem yüce Allah’a 
inandığını söyleyen, namaz kılan, 
hem de demokratik tağuti sistemi 
benimseyip ona oy veren, onu 
destekleyen müşrikler misiniz!

Şayet sizler, gerçekten yüce 
Allah’a iman ettiğinizi, Müslüman 
olduğunuzu iddia ediyorsanız, 
o zaman demokratik tağuti 
sistemin hayatiyetini sürdürmek 
için yapmış olduğu seçimden, bu 
seçimde oy kullanmaktan uzak 
duracak, bu putperest müşrik 
sistemden ve onun taraftarlığı 

yapmayacak, putperest yönetici-
leri desteklemeyeceksiniz.

Yok Eğer demokratik küfür 
sistemini, onun partilerini 
desteklemeye devam edecekseniz, 
bilin ki sizler, Allah’tan başka ilah 
edinmiş İslâm’dan başka bir din 
seçmiş, küfür ve şirk içerisinde 
bulunan putperest müşriklersiniz.

Bu söylediklerimizin ne kadar 
doğru olduğunu ve sizin gerçek-
ten kim olduğunu öğrenmen için 
Kur’an’ı açıp okumanız, Rasulul-
lah (as)’ın en güzel örnekliğine 
bakmanız yeterlidir.

Şimdi Kur’an’ı açıp Rasulullah 
(as)’ın hayatına bakıp kim olduğu-
nuzu öğrenmeye şayet cesaretiniz 
yoksa ben Rabb’ime yeminle 
söyleyeyim ki sizler, putperest 
müşrikler olarak yüce Allah’a 
isyan eden bu sistemin ve bu 
sistemi idare edenlerin dininden-
siniz ve onlarla beraber içerisinde 
ebedi kalmak üzere acıklı bir 
azaba ve cehenneme gireceksiniz.

Seçim sizin! Kararınızı ona 
göre verin! Sonra Rabb’inizin 
huzurunda bilmiyorduk diye 
çırpınıp durmayın.

Selam olsun, “La ilahe illallah” 
deyip yüce Allah’ın hükümlerine 
uyup dosdoğru hareket ederek 
Müslüman olan, Kur’an’a ve 
Rasulullah (as)’ın en güzel örnek-
liğine uygun yaşayarak Rab’lerine 
kulluk eden Tevhid erlerine!
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yorum
Tevhidi gerçeklere ve İslâmi esaslara 

davette temel esaslar
Yüce Allah (cc), Zatına nasıl 

iman edileceği, iman ettikten 
sonra nelerin yapılıp nelerden 
sakınılacağı, Tevhidi esaslara 
davetin nasıl yapılacağı, Tevhi-
di esasları kabul edenlerin 
İslâmi ilkelere nasıl uyacakları 
konularını Kur’an’da apaçık 
bir şekilde belirtmiş, rasullerin 
hayatlarından örnekler vererek 
açıklamıştır.

“Andolsun onların kıssala-
rında 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)

Rasullerin örneklikleri, iman 
edenlerin Tevhidi mücadele-
de nasıl hareket edecekleri, 
insanlara nasıl yaklaşacakları, 
onlara öncelikle hangi mesajı 
ulaştıracakları konusunda en 
güzel örnekler olarak verilmiş, 
Rab’lerine gerçekten iman 
edenlerden, bu örnekliklere 
göre hareket etmeleri istenmiş-
tir.

Yüce Allah’ın bildirdiği 
hükümlerin, verilen Rasul 
örnekliklerinin ortaya koydu-
ğu gerçeklere aykırı hareket 
edenlerin, Allah ve Rasulü’ne 
karşı geldikleri için apaçık bir 
sapıklıkla dalalete düşmüşler-
dir.

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

Yüce Allah (cc), iman 
edenlerin, iman ettikten sonra 
sapıp dalalete düşmemeleri 
için rasullerini en güzel örnek 
olarak vermiş, Kendisinin ancak 
bu durumda onlardan razı 
olacağını bildirmiştir.

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

“Gerçekten sizin için 
İbrahim’de ve onun beraberin-
deki kimselerde en güzel bir 
örnek vardır; o zaman onlar 
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kavimlerine dediler ki: ‘Şüphesiz 
biz, sizden ve Allah’tan başka 
itaat ettiğiniz şeylerden uzağız, 
sizi reddediyoruz. Siz, Bir Tek 
Allah’a iman edinceye kadar 
bizimle sizin aramızda sürekli 
bir düşmanlık ve nefret ortaya 
çıkmıştır. İbrahim’in babasına 

‘Senin için mağ iret dileyeceğim, 
ancak Allah’tan sana hiçbir şeye 
malik değilim’ demesi müstesna! 
Rabb’imiz, sana tevekkül ettik, 
sana yöneldik ve dönüş sanadır.” 
(Mümtehine, 4)

Verilen Rasul örnekleri, iman 
edenlerin, Tevhidi mücadelede 
ve insanları İslâmi esaslara 
davette nasıl hareket edecekle-
rine ışık tutmakta, ancak bunla-
ra uyulması ile yüce Allah’ın razı 
edileceği bildirilmekte, aksine 
hareketin ise kişiyi, apaçık bir 
sapıklıkla dalalete düşüreceği 
uyarısı yapılmaktadır.

Yüce Allah (cc), Tevhidi 
gerçeklere ve İslâmi esaslara 
insanları davet edecek olan 
davetçilerin, nasıl bir süreçten 
geçmeleri gerektiği konusunda, 
rasullerin bu konudaki örnek-
liklerini vermektedir. Verilen 
rasul örnekliklerinde hareket 
edenler, hem daveti Kur’ani 
esaslara uygun ortaya koymuş 
olacaklar, hem de böylece 
Rab’lerinin rızasını kazanmış 
olacaklardır. Aksine hareket 

etmeleri ise iki dünyada onların 
helakı olacaktır.

Rasullerin hayatlarından 
davete hazırlanma dönemleri

Kur’an, Risalet tarihinde 
Tevhidi esasları insanlara 
ulaştıran rasullerin bir çoğunun 
bir eğitim sürecinden geçtikle-
rinin örneklerini verir.

Hz. İbrahim (as)’ın, iman 
etme ve teslimiyet dönemi

Hz. İbrahim (as), bizzat yüce 
Allah (cc) tarafından imtihan 
edilmiş, imtihan sürecini başarı 
ile tamamladıktan sonra onu, 
insanlara önder yapmıştı.

“Bir zaman Rabb’i İbrahim’i, 
kelimelerle denemiş, böylece 
o, onları tamamlamıştı; dedi 
ki: ‘Doğrusu Ben seni insanlara 
imam yapacağım.’ Dedi ki: 

‘Soyumdan da.’ (Rabbi): ‘Zalim-
lere ahdim erişmez’ buyurdu.” 
(Bakara, 124)

 “Böylece İbrahim’e, kesin 
iman edenlerden olması için 
göklerin ve yerin melekûtunu 
gösteriyorduk. Artık gece onun 
üzerini kapladığı zaman bir 
yıldız gördü; dedi ki: ‘Rabb’im 
budur,’ fakat battığı zaman: 

‘Batanları sevmem’ dedi. Derken 
Ay’ı, doğduğu zaman görünce 
dedi ki: ‘Rabb’im budur,’ fakat 
battığı zaman dedi ki: ‘Andolsun 
şayet Rabb’im, bana hidayet 
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vermeseydi, gerçekten dalalete 
sapan toplumdan olurdum.’ İşte 
ne zaman ki güneşi doğar  görün-
ce dedi ki: ‘Rabb’im budur, bu 
en büyüğü’ fakat battığı zaman 
dedi ki: ‘Ey kavmim, şüphesiz 
ben, ortak koştuğunuz şeylerden 
uzağım.” (En’am, 75-79)

Hz. İbrahim (as), doğa 
olaylarını bizzat gözlemleyerek 
Rabb’inin birliğine iman etmiş, 
imanını güçlendirmek için 
de ölülerin nasıl diriltildiğini 
Rabb’ine sormuştur.

“İbrahim bir zaman: ‘Rabb’im, 
ölüleri nasıl dirilttiğini bana 
göster!’ demişti. (Rabb’i) dedi ki: 

‘İnanmadın mı?’ dedi ki: ‘Bilakis 
(inandım), lakin kalbim tatmin 
olsun’ …” (Bakara, 260)

İman etmede hiçbir şüphe 
bulunmamalıdır, aksi halde 
iman edilen esaslara hakkıyla 
teslimiyet mümkün olamaz.

“Rabb’i ona: ‘Teslim ol’ dediği 
zaman, dedi ki: ‘Âlemlerin 
Rabb’ine teslim oldum.” (Bakara, 
131)

Hz. Musa (as)’ın yetişme 
dönemi

Medyen’de salih bir zatın 
yanında on yıl çalışıp olgunla-
şan, Rabb’ini daha iyi tanıma ve 
O’na iman etme fırsatı bulan Hz. 
Musa (as), oradan ayrıldıktan 
sonra kendisine, Tevhidi esasla-

ra davet görevi yüklenmiştir.
“Ne zaman ki Medyen tarafı-

na yöneldi, dedi ki: ‘Umarım 
Rabb’im beni gerçekten dosdoğ-
ru yola iletir.” (Kasas, 22)

“Onlardan (kızlardan) biri 
dedi ki: ‘Babacığım, onu ücretle 
tut, gerçekten ücretle tuttukla-
rının en güçlüsü, en güvenilirdir.’ 
(Babaları) dedi ki: ‘Doğrusu 
ben, şu iki kızımdan birini 
sana gerçekten nikâhlamak 
istiyorum; bununla birlikte sekiz 
hac bana ücretli ol diye! Şayet 
on’a tamamlarsan, işte o senin 
tarafındandır. Ben, gerçekten 
sana zorluk çıkarmak istemem, 
inşaAllah beni, salihlerden 
bulacaksın.

 (Musa) dedi ki: ‘Bu, benimle 
senin arandadır; hangi süreyi 
yerine getirirsem bana artık 
düşmanlık yoktur; Allah, söyledi-
ğimiz şeylere vekildir. Ne zaman 
ki Musa, süreyi tamamladı ve 
ailesiyle yola çıktı, Tur’un yan 
tarafında bir ateş fark etti; 
ailesine dedi ki: ‘Durup bekleyin, 
gerçekten bana, bir ateş aşina 
oldu, umulur ki ondan, size bir 
haber yahut ateşten bir kor 
getiririm, böylece ısınırsınız.” 
(Kasas, 26-29)

Hz. Musa (as), çocukluğun-
dan davetle görevlendirileceği 
ana ve sonrasına kadar hep 
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yüce Allah’ın gözetimi altında 
olmuş, onun yetiştirilmesinde 
yüce Allah (cc) vesileler yarat-
mıştır. Ondan sonra da onu en 
azgın bir diktatöre, Fir’avn’e 
göndermiştir.

“Seni kendim için yetiştirdim; 
sen ve kardeşin, ayetlerimle 
gidin ve beni anmakta gevşeklik 
etmeyin, ikiniz gidin Fir’avn’e, 
gerçekten o tuğyan etti, bu 
yüzden ona yumuşak söz söyle-
yin, belki öğüt alır veya korkar.” 
(Taha, 41-44)

Rasullerin çoğunluğu, 
babalarının yanında, onların 
terbiyesi ve ilmi verileri ve yüce 
Allah’a iman etme telkinleri ile 
yetişmişlerdir. Hz. İshak (as), 
Hz. İsmail (as), Hz. Yakup (as), 
Hz. Yusuf (as), Hz. Süleyman 
(as), Hz. Yahya (as), babalarının 
eğitimi altında yetişirlerken, Hz. 
İsa (as), Hz. Zekeriyya (as)‘ın 
yanında yetişmiştir.

Hz. Muhammed (as)’ın 
davetle görevlendirilmesi

Hz. Muhammed (as), içeri-
sinde yaşadığı toplumun içler 
acısı durumları nedeniyle uzun 
süre devam eden tefekkür ve 
tevekkül döneminden sonra 
yüce Allah’ın lütfuna mazhar 
olmuştur.

“O, seni yetim bulup sonra 
barındırmadı mı? Ve seni şaşır-

mış buldu sonra hidayete iletti.” 
(Duha, 6-7)

Hz. Muhammed (as), Hira 
mağarasına çekilir, kimi zaman 
aylarca süren bir tefekkür 
dönemi yaşar, insanların 
içerisinde bulundukları şirk ve 
küfürden nasıl kurtulacaklarını 
düşünürdü. İşte bunun üzerine 
yüce Allah (cc), ona vahyetmiş-
tir.

 “İşte böyle sana emrimizden 
bir ruh vahyettik! Sen Kitap nedir, 
iman nedir bilmiyordun; velakin 
Biz onu, nur yaptık, kullarımız-
dan dilediğimiz kimseyi, onunla 
hidayete iletiyoruz ve şüphesiz 
sen, doğru yola götürüyorsun.” 
(Şura, 52)

Hemen bütün Rasuller ve 
Tevhid erleri, bir gerçeği öğren-
diler diye olur olmaz toplumun 
karşısına çıkmıyor, bir eğitim ve 
olgunlaşma dönemi geçiriyor, 
ondan sonra insanlara Tevhidi 
esasları anlatıyor, onları, yüce 
Allah’ın Bir’liğine davet ediyor-
lar.

Hz. İbrahim (as), Hz. Musa 
(as) ve Hz. Muhammed (as)’ın 
hayatlarında apaçık bir şekilde 
görüldüğü üzere, tüm Rasuller 
ve Tevhid erleri, öncelikle 
kendileri tam bir teslimiyetle 
teslim oluyorlar. Onlar, daha 
sonra davet için kendilerini 
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yetiştiriyor, davet için gereken 
tüm hazırlıklarını yapıyor, 
ondan sonra insanlara daveti 
ulaştırıyorlar.

Yüce Allah (cc), rasullerin 
örnekliklerini vererek Tevhidi 
esaslara insanların nasıl davet 
edilmeleri gerektiğini iman 
eden kullarına bildiriyor.

Tevhid erleri
Kur’an, yalnızca isimlerini 

verdiği rasulleri değil aynı 
zamanda Tevhid erleri diyebi-
leceğimiz kimseleri de örnek 
vermekte ve onların Tevhidi 
mücadelede nasıl hareket 
ettiklerini iman edenlere, örnek 
almaları için vermektedir.

Ashab-ı Kehf
Hz. İsa (as)’ın getirdiği Tevhi-

di esasları insanlara ulaştırmak 
isteyen birkaç genç, uzun bir 
çalışma döneminde kendilerini 
ilmi, ikri ve psikolojik olarak 
hazırladıktan sonra kendi 
toplumlarını, yüce Allah’ın 
Uluhiyet ve Rububiyetini kabul 
etmeye davet ediyorlar.

“Biz sana onların haber-
lerini hakkıyla anlatıyoruz; 
şüphesiz onlar, Rab’lerine 
iman etmiş gençlerdi; Biz de 
onların hidayetlerini artırmıştık, 
Onların kalplerini bağlamıştık; 
kıyam ettiler, peşinden dediler 
ki: ‘Rabb’imiz, göklerin ve yerin 

Rabb’idir, biz O’ndan başka ilaha 
davet edemeyiz, çünkü o zaman 
saçmalamış oluruz. Bunlar, 
bizim kavmimiz, O’ndan başka 
ilahlar edindiler; onların, apaçık 
bir hüküm getirmeleri gerek-
mez miydi, Allah’a karşı yalan 
uydurandan daha zalim kimdir!” 
(Kehf, 13-15)

Zorlu bir mücadeleden sonra 
Sünnetullahta cari olan durum, 
bu gençlere de isabet ediyor, 
daveti ulaştırdıkları kimselerin 
saldırılarına maruz kalıyor ve 
yurtlarını terk etmek zorunda 
bırakılıyorlar.

“Mademki, Allah’tan başka 
taptıkları şeylerden ayrıldınız, 
öyleyse mağaraya sığının ki, 
Rabb’iniz, size rahmetini açsın 
ve size işinizde kolaylık sağlasın.” 
(Kehf, 16)

Şehir Davetçileri
Bir şehre gönderilen davet-

çiler, toplumlarını Rab’lerini 
Bir’lemeye, Uluhiyet ve Rububi-
yetin yalnızca yüce Allah’a ait 
olduğuna davet etmişlerdir.

“Onlara, o şehir halkını 
misal olarak anlat; hani oraya 
rasuller gelmişti. Onlara, iki kişi 
gönderdiğimiz zaman onları 
yalanladılar; Biz de, üçüncüsü 
ile güçlendirdik; dediler ki: 

‘Şüphesiz biz, size gönderilenleriz.
(Şehirliler) dediler ki: ‘Siz 
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de bizim gibi insandan başka 
bir şey değilsiniz ve Rahman 
bir şey indirmemiştir, şüphesiz 
siz, ancak yalan söylüyorsunuz.’ 
Dediler ki: ‘Rabb’imiz bilir ki 
gerçekten biz, size gönderilmiş 
elçileriz, Bizim üzerimizde, 
apaçık tebliğden başkası yoktur.” 
(Yasin, 13-17)

Bu davetçilere iman eden 
kimse de onlarla beraber 
hareket ederek kavmini Tevhidi 
esaslara davet etmiştir.

“Şehrin uzak yerinden bir 
adam, koşarak geldi, dedi ki: 

‘Ey kavmim, tabi olun bu gönde-
rilen elçilere; sizden bir ücret 
istemeyenlere tabi olun, onlar, 
hidayete ermişlerdir. Ben, neden 
beni yaratana kulluk etmeyeyim 
ve siz, O’na döndürüleceksiniz.” 
(Yasin, 20-22)

Ve Sünnetullah bir kere daha 
cari olmuş, kavminin şiddetli 
tepkisi ile karşılaşmış, ancak 
o, Tevhidi mücadelesini terk 
etmemiştir.

“O’ndan başka ilahlar edinir 
miyim, eğer Rahman, bana bir 
zarar vermek istese, onların 
şefaati bana hiçbir fayda sağla-
maz ve beni kurtaramazlar. O 
takdirde gerçekten ben, apaçık 
bir dalalet içerisinde olurum. 
Doğrusu ben, sizin Rabb’inize 
iman ettim, beni dinleyin.” (Yasin, 

23-25)
Ashab-ı Uhdud Davetçileri
Hayatları pahasına Tevhidi 

daveti ortaya koyup kavimlerini, 
yüce Allah’ın Bir’liğine iman 
etmeye davet eden Tevhid erleri, 
bu uğurda başlarına gelenden 
yılmamışlar, Tevhidi mücade-
lelerini sürdürmüşler ve bu 
uğurda hayatlarını vermişlerdi.

“Andolsun burçlara sahip 
göğe ve andolsun vadedilen 
güne, şahide ve şahitlik edilene! 
Canı çıksın Ashab-ı Uhdud’un! 
Tutuşturulmuş olan ateşin o 
zaman onlar, onun üzerinde 
oturmuşlardı ve onlar, Mü’min-
lere yaptıkları şeye şahitlik 
ediyorlardı. Aziz, Hamd edilen 
Allah’a gerçekten iman etmele-
rinden başka onlardan  intikam 
almadılar.” (Buruc, 1-8)

Tevhidi esaslara davet 
edenler, iyi bir eğitimden 
geçmelidirler

Tevhidi esaslara davet 
yapacak kimseler, rasullerin 
örnekliklerinde görüldüğü 
üzere, mutlaka bir eğitim 
sürecinden geçmelidirler. 
Bunun için diğer Müslümanlar-
la beraber bulunmalı, onlardan 
bilgi almaları yanında davetin 
nasıl yapılacağı metodunu 
da öğrenmeli, aynı zamanda 
kişiliklerini de geliştirmelidirler.
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Rasullerle beraber bulunup 
Tevhidi esaslara davet yapacak, 
İslâmi ilkeleri insanlara 
anlatacak kimseler, öncelikle 
rasullerin yanında yetişmiş, 
bilgi, metot, psikolojik ve kişilik 
olarak kendilerini tamamlamış 
sonra onların onayını alarak 
davete başlamışlardı. Onlar, 
hiçbir şeklide kendi başlarına 
hareket etmemiş, kendileri tam 
teslim olmadan, üç beş ayet 
öğrenip davete başlamamışlar-
dır.

Rasulullah (as) döneminde 
Dar’ul Erkam, Müslümanlar 
için çok önemli bir eğitim ve 
öğretim merkeziydi; Asr-ı 
Saadeti oluşturan Müslümanlar, 
bu merkezde yetişmişlerdi.

Tevdidi esaslara davette 
öncelik Tevhidi esasların 
anlatılmasıdır

Tüm Risalet önderi rasullerin 
ve Tevhid erlerinin davetlerine 
bakıldığında onların, insanlara 
öncelikle Tevhidi esasları anlat-
tıkları görülür.

“O, kullarından dilediği kimse-
ye emrinden melekleri ve ruhu 
indirir ki, şüphesiz  O’ndan başka 
ilah yoktur, benden korunun diye 
uyarsın.” (Nahl, 2)

Risalet önderleri ve Tevhid 
erleri, insanlara yalnızca 
Tevhidi esasları anlatmışlar, 

onların yanlış yol üzerinde 
bulunduklarını belirtmişlerdi. 
Onlar, Tevhidi esasları anlatır-
larken hiçbir şekilde insanları 
küçümsememiş, onlarla alay 
etmemiş, onların değer yargı-
larına hakaret etmemişlerdi. 
Tam aksine kendileri ile alay 
edilmiş, küçümsenmiş, kendi-
lerine hakaret edilmiş ve 
saldırıda bulunulmuştu; ancak 
onlar, hiçbir şekilde muhatap-
larının seviyesine düşmemişler, 
onların üslubu ile onlara saldır-
mamışlardı.

“Allah’tan başka çağırdıkları 
kimseleri yermeyin, sonra onlar 
da haddi aşarak bilmeden Allah’ı 
yererler. İşte böyle her ümmete 
yaptıklarını süsledik; sonra 
onların dönüşleri Rab’lerinedir, 
sonunda yapmış oldukları 
şeyleri onlara haber verecektir.” 
(En’am, 108)

İnsanlarla alay edip onları 
küçümsemek, Mü’minlerin değil 
müşriklerin bozuk bir vasfıdır. 
Müşrikler, kendilerini diğer 
insanlardan üstün gördükleri, 
onları aşağıladıkları için onları 
küçümserler ve onlarla alay 
ederler.

“İftira ederek karalayan, 
ayıplayıp kusur arayan herkese 
yazıklar olsun!” (Hümeze, 1)

Yüce Allah (cc), onların 
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Tevhidi mücadelelerini örnek 
vererek sonradan gelen iman 
edenlerin de onlar gibi Tevhidi 
esasları ortaya koymalarını 
istemiştir. Risalet önderlerinin 
ve Tevhid erlerinin Tevhidi 
mücadele metotlarını aynen 
almayanlar, ne islerini se ih 
yapmış kimselerdir.

“Ve kim İbrahim milletinden/
dininden uzak durursa, ancak 
o kimse, nefsini se ih yapmıştır 
Andolsun, biz onu dünyada 
seçtik ve şüphesiz o, ahirette de 
salihlerdendir.” (Bakara, 131)

Tevdidi esaslara davet 
güzellikle anlatılmalıdır

Tüm Risalet önderleri 
kavimlerini güzellikle Rab’le-
rini Bir’lemeye ve O’na teslim 
olmaya davet etmişlerdir. Putpe-
rest babasına “Ey Babacığım” 
hitabı ile başlayan Hz. İbrahim 
(as), Babasının yanlışlarını 
göstermiş ve yüce Allah’ı Bir’le-
meye davet etmiştir. O, uğradığı 
onca baskı ve çektiği sıkıntılara, 
sonunda ateşe atılmasına 
rağmen hiçbir şekilde kötü bir 
söz söylememiş, muhataplarına 
hakaret etmemiştir.

Yüce Allah (cc), en azgın bir 
diktatör olan Fir’avn’e Hz. Musa 
(as) ve Hz. Harun (as)ı gönder-
diğinde Fir’avn’e yumuşak söz 
söylenmesini emretmiştir ki, 

belki öğüt alır diye.
“İkiniz gidin Fir’avn’e, gerçek-

ten o tuğyan etti, bu yüzden ona 
yumuşak söz söyleyin, belki öğüt 
alır veya korkar.” (Taha. 43-44)

Müslümanların amacı, 
insanları yüce Allah’ı Bir’leme-
ye davet etmek, İslâm’a kazan-
dırmak olmalıdır. Bunun için 
kesinlikle Kur’an’dan delillerle 
hareket edilmeli, anlatılacak 
şeyler güzellikle anlatılmalıdır.

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

Sert ve kaba hareket, itici, 
alay edici, hakaret içerikli 
ifade ve hareketler, insanları 
daha çok İslâm’dan uzaklaş-
tıracak, hatta İslâm’a düşman 
yapacaktır. Bunun da elbette 
sorumluları, öncelikle kendi 
şahıslarında insanlara Tevhidi 
esasları doğru ulaştırmayan 
kimseler olacaklardır.

Şiddet ve saldırgan tavrın, 
rahmet olarak insanlara 
gönderilen İslâm ile uzaktan 
yakından hiçbir ilgisi yoktur.

“Âlemler için rahmetten 
başka (bir sebeple) seni 
göndermedik.” (Enbiya, 107)
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Rahmet dininin temsilci ve 
taşıyıcıları olanlar, bu Rahmeti 
üzerlerinde, söz ve davranışla-
rında göstermelidirler. Kendi 
üzerlerinde rahmeti göster-
meyenlerin, değil İslâm davet-
çileri, Müslüman olmaları bile 
mümkün değildir. Çünkü İslâm, 
öncelikle onu anlatanın kendi-
sinin yüce Allah’ın hükümlerine 
teslim olmasını, sonra o hüküm-
leri, söz ve davranışlarında 
göstermesini zorunlu kılıyor ki, 
diğer insanlara örnek olabilsin. 
Aksi halde şu uyarılara muhatap 
olur.

“Ey iman edenler, niçin yapma-
yacağınız şeyi söylüyorsunuz; 
yapmayacağınız şeyi söylemek, 
elbette Allah katında büyük bir 
nefrettir!” (Saf, 2-3)

“Siz, insanlara imanı emredip 
kendinizi unutuyor musunuz, 
Kitabı okuduğunuz halde 
hâlâ akletmiyor musunuz?” 
(Bakara, 44)

Kendilerinin gereğince 
teslim olmadıkları, buyruk-
ları doğrultusunda hareket 
etmedikleri bir dini başkalarına 
ulaştırmaya çalışanlar, yüce 
Allah’ın yanında bir nefrete 
sebep olmuş, akılsız kimselerdir.

Müslümanlar, insanların 
geçmiş atalarına da hakaret 
ve küfür etmezler

Hiçbir Risalet önderi Rasul 
ve Tevhid eri, insanları Tevhidi 
esaslara davet edip onların 
Müslüman olmalarını isterken 
o insanların geçmiş atalarına 
küfür ve hakaret etmemiştir. 
Yüce Allah (cc), bu konuda Hz. 
Musa (as)’ın Fir’avn’e verdiği 
cevabı veriyor.

“(Fir’avn) dedi ki: ‘O halde ilk 
nesillerin durumu nedir?’ (Musa) 
dedi ki: ‘Onun bilgisi, Rabb’i-
min yanında bir kitaptadır; 
Rabb’im, şaşırmaz ve unutmaz.” 
(Taha, 51-52)

“Onlar, şüphesiz bir ümmetti 
gelip geçti, kazandıkları şeyler 
onlar içindir, sizin kazandığınız 
şeyler sizin içindir; siz onların 
yapmış olduklarından sorulmaz-
sınız.” (Bakara, 134)

Müslümanların sorumlulu-
ğu ve görevi, Tevhidi esasları 
açık ve net bir şekilde ortaya 
koyup insanları buna davet 
etmektir. Bu ise ancak Kur’ani 
ölçüler içerisinde örnek verilen 
Rasullerin hayatları esas alına-
rak yapılabilecektir. Bunun 
dışındaki her söz ve hareket, 
sahibini Rabb’i indinde hesabı-
nı veremeyeceği bir sorumluluk 
altına sokar.

“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 
sapıklıkla dalalete düşmüştür.” 
(Ahzab, 36)

Kur’an, Müslüman bireyin, 
söyleyeceği her söz ve hareketin 
nasıl olacağı konusunu apaçık 
bir şekilde ortaya koymuş, 
buna uyulmasını iman etmenin 
gereği kılmıştır. Allah ve 
Rasulü’nün koyduğu hükümlere 
aykırı hareket edenler, dalalete 
sapmış kimselerdir.

Kur’an dışı her hareket, 
kişinin hevasını ilah edinme-
sidir

İman, yüce Allah’ın indirdiği 
esasları gereğince kabul etmek, 
İslâm, bu kabul edilen esaslara 
teslim olmaktır. Bunun dışında-
ki her söz ve hareket, Kur’an’a 
aykırıdır, bu esaslara aykırı 
hareket edenler, hevalarını 
tatmin etmekten başka bir şey 
yapmayan, Kur’ani ifade ile 
hevalarını ilah edinen kimseler-
dir.

Kur’ani esaslara rağmen bu 
esasları ve rasullerin örneklik-
lerini terk edip hevalarını ölçü 
ve ilah edinenler, bilinçli ya 
da bilinçsiz bir şekilde İslâm’a 
zarar verdiklerinden Rab’lerine 
karşı ağır bir suç işlemiş kimse-
lerdir.

Yüce Allah (cc), iman 
edenlerden ve insanlardan, 
yapıp söyledikleri hakkında 
delil istemektedir. Çünkü 
kıyamet gününde herkes, kendi 
kitabından hesaba çekilecek, 
kitabi hareket etmeyenler, 
yalancılar olarak, Allah ve 
Rasulü üzerine iftira atmaktan 
dolayı ebedi acıklı bir azaba 
gireceklerdir.

Kur’an’ı, kendi duygularını 
tatmin etmek için kullanan 
kimseler, kendi elleri ile kendi-
lerini, Rab’leri indinde ağır 
bir sorumluluk altına sokmuş, 
Allah’tan başka arzularını ilah 
edindikleri için de Rab’lerine 
şirk koşmuş kimseler olarak 
ebedi bir azaba, kendi elleri ile 
kendilerini sürüklemişlerdir.

Tevhidi esaslara ve İslâmi 
gerçeklere davetin nasıl 
yapılacağını, insanlarla nasıl bir 
diyalog kurulması gerektiğini 
yüce Allah (cc) hükümleri ile 
apaçık bir şekilde belirtmiş, 
rasullerin hayatlarında en 
güzel örnek olarak açıklamıştır. 
Artık bundan sonara dileyen 
dilediği şekilde hareket etmek-
te serbesttir ve sonucuna da 
katlanacaktır.

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

K.Z.B. kök har lerinden 
türeyen yalan Kur’an’da, 281 defa 
geçmektedir ve inkâr etmek, kabul 
etmemek, inanmamak, Allah ve 
Rasulü adına söz söylemek, Kur’an 
dışı hükümler ve kurallar koymak, 
yalanlamak, uydurma ve iftira 
olarak tanımlanmıştır.

Yalan, gerçeğin zıddı, gerçek 
olana aykırı, doğru ve asıl olmayan, 
uydurma olan, gerçekleri inkâr 
edip saptırmaya, insanları aldatma-
ya yönelik her türlü söz, davranış, 
mimik ve ifadeye verilen isimdir.

Yalan, kişiyi küçük düşüren, 
güvensiz kılıp şahsiyetsizleştiren, 
onursuz kılan ahlakî bozukluk ve 
hastalıklı bir durumdur.

İslâm, yalanı şiddetle reddeder 
ve yalanın ancak kâ ir ve münafık-
lığın alameti olduğunu, bundan 
kaçınılması gerektiğini bildirir. Bu 
nedenle yüce Allah’a gerçekten 
iman eden bir Müslüman, imanın 
zıddı olan yalanı, başta yüce Allah’a 
karşı olmak üzere hiç kimseye 
söyleyemez ve yalan isnat edemez.

Yalanı bozuk bir karakter haline 
getirenler, her durum ve konuda 
çok rahatlıkla yalan söylerler. 
Bunlar, kimi zaman yüce Allah’ın 
üzerine yalanlar atarak O’na iftira 
ederler, kimi zaman yalanlar ürete-

rek bunları rasullere atfederler, 
kimi zaman insanları aldatmak için 
yalan söylerler.

Rasulullah (as)’ın, münafıklık 
alameti olduğunu buyurduğu 
yalan, asıl itibarı ile münafıkların 
vasfı olmakla beraber yüce Allah’a 
iman etmeyen kâ irlerin, yüce 
Allah’a iman ettiklerini iddia 
etmelerine rağmen O’na şirk koşan 
müşriklerin, Rab’lerine hakkıyla 
iman etmeyen fasıkların ve Haktan 
dönen mürtedlerin de alışkanlık 
haline getirdikleri bozuk ve hasta-
lıklı bir karakterdir.

Allah hakkında yalan söyle-
yenler, ateştedirler

Yalanı bozuk bir karakter haline 
getirenler için bir kriter, bir ölçü ve 
bir esas sözkonusu değildir. Onlar, 
her zaman herkese, her şey ve 
herkes için rahatlıkla yalan söyler-
ler. Onlar, yüce Allah’a karşı bile 
yalan söylerler, O’nun üzerine iftira 
atarlar. İşte onlara yüce Allah lanet 
edecek ve onlar için bir kurtuluş 
olmayacaktır.

“De ki: ‘Şüphesiz yalan söyleyip 
Allah’a iftira edenler, i lah olmazlar.” 
(Yunus, 69)

“Allah’a yalan uyduran kimseden 
daha zalim kimdir! İşte onlar, 
Rab’lerine arz edilirler, şahitler 
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derler ki: ‘İşte bunlar, Rab’lerine 
karşı yalan söyleyen kimselerdir.’ 
İyi bilin ki Allah’ın laneti zalimlerin 
üzerinedir.” (Hud, 18)

Yalancılara lanet edilmesinin 
nedeni, onların, Allah adına 
yalanlar uydurup Hakkı eğriltmeye 
çalışarak insanların, Rab’lerine 
gereği gibi iman etmelerine engel 
olmalarıdır.

“O kimseler ki, Allah yolundan 
çevirirler ve onu eğriltmeyi arzulu-
yorlar ve onlar, ahireti inkâr edenler 
onlardır.” (Hud, 19)

Yüce Allah’a karşı yalan söyle-
mekle Allah’ın ayetlerini yalanla-
mak aynıdır. Yüce Allah adına yalan 
söyleyenler, yüce Allah’ın ayetlerini 
değil, kendi kuruntu ve yalanlarını 
insanlara anlatmaktadırlar. Onlar, 
uydurdukları yalanlarla insanları 
yüce Allah’a değil, asıl itibarı ile 
kendilerine çağırıyorlar.

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

Müşrikler, yüce Allah’a iftira 
ederek şirk koşmaktadırlar

Yüce Allah’ın yanında başka 
kişi ya da devletlere itaat etmek, o 
kişi ya da devletin isteklerine göre 
hareket etmek, şirk koşmaktır ve 
şirk koşmak da yüce Allah’a karşı 
apaçık bir şekilde yalan uydurmak-
tır.

“Bunlar bizim kavmimiz, O’ndan 

başka ilahlar edindiler; onların, 
apaçık bir hüküm getirmeleri 
gerekmez miydi, işte Allah’a karşı 
yalan uyduran kimseden daha zalim 
kimdir!” (Kehf, 15)

Yüce Allah (cc), gerçekleri 
bilmelerine rağmen, Hakka teslim 
olmayan, Kendisinden başkalarını 
veli edinen, başkalarının hükümle-
rini, yüce Allah’ın hükümleri önüne 
alan müşriklerin yalancı oldukları-
nı bildirmektedir.

“Bilakis onlara Hakkı ulaştırdık 
ve şüphesiz onlar, gerçekten yalan-
cıdırlar.” (Mü’minun, 90)

Şirk, zaten yüce Allah’ı (hâşâ) 
yetersiz görüp başkalarına 
yönelme ve başkalarının irade ve 
isteklerine yüce Allah’ın hükümleri 
yanında yer vermedir. Bu ise apaçık 
bir şekilde yüce Allah’a karşı yalan 
uydurmaktır.

Tasavvuf şeyhleri, vakıf ve 
derneklerde bulunan bel’amlar, 
Allah’a karşı yalan uyduranlar-
dır

Günümüzde yüce Allah’ın 
adına yalan uyduranların başında 
din adına açılmış vakıf ve dernek-
lerde yuvalanan Samiri soylu 
bel’amlar, Diyanet şebekesinde 
görevli namaz memurları, müftü 
ve vaizler, Şamanist kültür ürünü 
tasavvuf şeyhleri gelmektedir. İşte 
bu yalancıları yüce Allah (cc), şöyle 
tanımlıyor.

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

Yalan, küfürle eş anlamlıdır; 
bu nedenle yalan söyleyen bir 
kimse, aynı zamanda kâ ir olmuş-
tur. İnsanları yüce Allah’ın dinine 
çağırıyor adı altında kendilerine, 
vakıf, dernek ve tarikatlarına davet 
edenler, Kur’an’da yalancı kâ irler 
olarak tanımlanmışlardır.

“İyi bil ki hâlis din yalnız Allah’ın-
dır; 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 hükmünü 
verecektir; doğrusu Allah, yalancı, 
kâ ir o kimseyi hidayete iletmez.” 
(Zümer, 3)

Yüce Allah’ın dini, aracı ve 
tefecilere gerek duymayacak 
kadar Kur’an’da, apaçık bir şekilde 
ortaya konulmuş, rasullerin örnek 
hayatlarında bütün boyutları ile 
ortaya konularak yaşanmıştır. Yüce 
Allah’ın, apaçık bir şekilde bildirip 
beyan ettiği Hidayeti, yalanlar 
uydurarak gizleyenlere yüce Allah 
(cc) ve lanet edebilenler lanet 
ederler.

“Şüphesiz açık delillerden indirdi-
ğimiz şeyleri ve hidayeti, biz Kitap’ta 
insanlara onu açıkça beyan ettikten 
sonra gizleyen kimseler, işte onlara 
Allah lanet eder ve lanet edebilenler 

de onlara lanet eder.” (Bakara, 159)

Kitap yazıp parayla satan din 
tacirleri, yüce Allah’a karşı yalan 
uyduranlardır

Yüce Allah (cc) hakkında yalan 
uyduranlardan bazıları, Allah’ın 
ayetlerini inkâr ederler, bazıları 
kendilerine vahiy geldiği yalanını 
söylerlerken bazı kimseler de 
kendi yazdıkları kitapları, yüce 
Allah’a atfederek yalan söylerler.

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

“Yalan söyleyip Allah’ın üzerine 
iftira atan kimseden yahut bir şey 
ona vahyedilmemiş iken: ‘Bana 
vahyedildi’ diyen ve Allah’ın indir-
diği şeyin benzerini ben de indire-
ceğim’ diyen kimseden daha zalim 
kimdir!...” (En’am, 93)

Allah’a davet görüntüsü altında 
İslâm’da yeri olmayan, Risalet 
tarihinde bir örneği bulunmayan, 
temel itibarı ile şirk ve küfür olan 
vakıf, dernek ve tasavvuf yoluyla 
insanları yüce Allah’ın dinine 
davet etmek, büyük bir yalan, yüce 
Allah’ın üzerine atılmış bir iftira, 
Risalet önderlerine yapılmış bir 
hakaret ve Risalet tarihine ihanet-
tir.

Kendi hevalarından helal 
haram koyanlar da, yüce Allah’a 
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karşı yalan uyduranlardır

Helal haram koymak, yalnızca 
yüce Allah’a aittir; O’nun dışında 
hiç kimse, helal ve haram koyamaz. 
Kullarının neyi yapıp neden 
kaçınacaklarını apaçık bildiren 
yüce Allah’ın hükümlerine rağmen 
bunlar dışında helal haram koymak, 
yalan uydurmaktır.

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

Hangi gerekçe ile olursa 
olsun, yüce Allah’ın, haklarında 
bir hüküm bildirmediği konular 
ya da durumlar hakkında helal 
haram koymak ve bunun dinden 
olduğunu ileri sürmek, yüce Allah’a 
karşı yalan uydurup iftira etmektir. 
Böyle kimseler, hiçbir şekilde i lah 
olmazlar.

Rasulullah (as)’a yalan isnat 
edenler, ateştedirler

İslâm, yüce Allah’ın razı olup 
bildirdiği, Rasulullah (as)’ın da en 
güzel bir örneklikle pratize edip 
hayata uyguladığı dindir. İslâm 
dinine iman edenler, yüce Allah’ın 
ve Rasulü’nün din adına ortaya 
koyduğu hükümlere, hiçbir şey 
katmadan teslim olmak zorun-
dadırlar. Allah ve Rasulü’nün 
verdikleri hükme en küçük bir 
katkı yapanlar ya da Allah ve 
Rasulü adına yalan uyduranlar, 

aşağılanmış olarak cehenneme 
sürüleceklerdir.

“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 sapıklıkla dalalete 
düşmüştür.” (Ahzab, 36)

Rasulullah (as)’ın üzerine iftira 
atma, onun getirdiği gerçekleri 
yalanlamak ve o gerçeklerin ona ait 
olduğunu iddia etmektir.

“İnkâr eden kimseler dedi ki: 
‘Gerçekten bu, ancak bir yalandır, 
onu uydurdu, başka bir topluluk 
da ona yardım etmiştir,’ böylece 
gerçekten zulme ve eğriliğe vardı-
lar.” (Furkan, 4)

Rasulullah (as) adına yalan 
uydurup ona iftira atma günümüz-
de oldukça fazla görülmektedir. 
Yüce Allah’ın üzerine iftira atmada 
vakıf ve derneklerde yuvalanan 
Samiri soylu bel’amlar başta gelir-
lerken, Rasulullah (as)’ın üzerine 
iftira atmada, tasavvuf kesimi önde 
görülmektedir.

Kur’ani bilgiden yoksun ve uzak 
olan tasavvuf kesimi, Rasulullah 
(as)’a iftira edip onun adına yalan 
uydurmakta oldukça maharetlidir-
ler. Uydurdukları yalanları  Rasulul-
lah (as)’a isnat eden ve onun adına 
yalanlar uyduran tasavvuf kesimi, 
bu yalanlarla insanları yüce Allah’a 
ve Tevhidi esaslara yöneltmekten 
alıkoyup saptırmaktadırlar.



kavramlar 

Yalan 
söylemek ve 
yalanlamak

Ekim
Kasım
Aralık

2018 - 57

Kur’ani

mücahede

39

Rasulullah (as), kendisi adına 
yalan uyduranların cehenneme 
gireceklerini bildiren Rasulullah 
(as), yalanın, münafıklığın alameti 
olduğunu bildirmiştir. Rasulullah 
(as):

“Benim hakkımda yalan 
söylemeyin, zira benim üzerime 
yalan uyduran cehenneme gider.”

“Kim, bile bile bana yalan 
isnat ederse cehennemdeki 
yerini hazırlasın.”

Günümüzde başta tasavvufçu 
inkârcılar olmak üzere, ehli 
sünnetçi sapıklar, namaz memurla-
rı ve kimi bel’amlar, Rasulullah (as) 
adına olmadık yalanlar uydurmuş-
lardır.

İster sevgi anlamında, isterse 
kin ve düşmanlık anlamında 
olsun, Rasulullah (as) adına yalan 
uyduranlar, asıl itibarı ile ona iftira 
etmişlerdir. Bu nedenle bu müfteri 
yalancıların hepsi cehennem halkı-
dırlar.

Münafıklar, yalan söylerler

Münafıklar, her zaman her 
durumda yalan söyler, hayatlarını 
yalan üzerine bina ederler. Bu 
nedenle kişilikten yoksun, bozuk 
bir karaktere sahiptirler. Bozuk bir 
karaktere sahip oldukları için de 
herkesin yanında başka bir karak-
ter ortaya koyarlar.

Münafıklar, yalanlarının ortaya 
çıkarılacağı, deşifre olacakları 
korkusuyla yaşar, hayatları hep 
korku ve endişe içerisinde geçer.

“Münafıklar, kalplerinde olanı, 
kendilerine haber verecek bir sure, 
onların aleyhinde indirilecek diye 
endişe ediyorlar; de ki; ‘Siz alay edin, 
şüphesiz Allah endişe ettiğiniz şeyi 
ortaya çıkaracaktır.” (Tevbe, 64)

Yalanı bozuk bir karakter olarak 
üzerlerinde taşıyan, her hareket-
leri yalan üzerine bina edilen 
münafıklar, insanları aldattıkları 
gibi akılları sıra yüce Allah’ı da 
(hâşâ) aldatacaklarını zannederler.

“İnsanlardan kimileri, derler ki: 
‘Allah’a ve ahiret gününe iman ettik’ 
onlar, Mü’minlerden değildir. Allah’ı 
ve iman eden kimseleri aldatmaya 
çalışırlar, kendi ne islerinden başka-
sını aldatmazlar, şuurunda değiller.” 
(Bakara, 8-9)

“Şüphesiz münafıklar, Allah’ı 
aldatmaya çalışırlar, O, onları 
oynatır; namaza kalktıkları zaman 
tembel kalkarlar, insanlara gösteriş 
yaparlar, Allah’ı çok az düşünürler.” 
(Nisa, 142)

Yüce Allah’ı aldattıklarını 
zanneden münafıklar, Rasulullah 
(as)’ı da aldatmaya çalışır, onun 
yanında yer edinmeye gayret 
ederler.

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

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

Çıkarcı oldukları, her zaman 
çıkarlarını düşündükleri için 
bu uğurda herkesin yanında 
yalan söyleyerek kendilerine bir 
yer edinmeye çalışırlar. Onlar, 
Müslümanların yanında onlardan, 
kâ irlerin yanında kâ irlerden 
görünmeye çalışırlar.

“İman eden kimselerle karşılaş-
tıkları zaman: ‘İman ettik’ derler 
ve şeytanlarıyla yalnız kaldıkları 
zaman derler ki: ‘Şüphesiz biz, sizin-
le beraberiz, gerçekten sadece biz, 
alay edicileriz.’ Allah, onlarla alay 
eder ve onlara süre verir, tuğyanları 
içerisinde başıboş gezinip dururlar.” 
(Bakara, 14-15)

Rasulullah (as), münafığın 
alametinin üç olduğunu buyur-
muştur.

- Konuştuğu zaman yalan söyler,

- Söz verince sözünde durmaz,

- Anlaşma yaptığında, anlaşma-
ya riayet etmez.

Münafıklar, yüce Allah’a verdik-
leri iman sözünde bile durmaz, 
her konu ve durumda yalan söyler, 
yüce Allah’ın hükümlerinin aksini 
yaparak O’na muhalefet ederler.

“Kalplerindeki nifakın peşi sıra 
giderek ta Kıyamet gününe kadar, 

O’na verdikleri şeylerde ve yalan-
cılar olduklarından dolayı Allah’a 
karşı muhalefet ettiler.” (Tevbe, 77)

Kâ irler de yalan söylerler

Hakkı inkâr etmek, yalan-
lamak kâ irlerin temel mantığı 
olduğundan onlar, rahatlıkla yalan 
da söylerler. Çünkü onlar, yüce 
Allah’ın görüp gözetici olduğuna 
iman etmiyorlar. Oysa yüce Allah’ın 
görüp gözetici olduğuna iman 
eden bir kimse, yalan söylemez; bu 
nedenle yalanı ancak yüce Allah’a 
iman etmeyen kimseler söylerler.

“Şüphesiz yalanı, ancak Allah’ın 
ayetlerine iman etmeyen kimseler 
uydurur; işte onlar yalancılardır.” 
(Nahl, 105)

Kâinat ayetlerinin en ince 
detayına kadar araştırılıp incelen-
diği çağımızda kâ irler, bu kâinatın 
tesadüfen oluşmadığını, bir 
yaratıcısının ve düzenleyicisinin 
olduğunu elbette çok iyi bilirler. 
Buna rağmen kâ irler, bildikleri 
gerçekleri gizlemekte, yüce Allah’a 
iman etmemek direnmektedirler. 
Bu nedenle onlar, yüce Allah’a karşı 
yalan uydurarak gerçeklere teslim 
olmaktan kaçınmaktadırlar.

“Kendisi hakkında ihtilaf ettikleri 
şeyi onlara gerçekten açıklayacak 
ve inkâr eden kimseler bilirler, 
gerçekten kendilerinin, yalancı 
kimselerden olduklarını.” (Nahl, 39)

Hakkı yalanlayan, gerçek-
leri görmelerine rağmen iman 
etmemek için direnen ve yalan 
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söyleyen kâ irler, kendilerine 
zulmeden kimseler olarak cehen-
neme gireceklerdir.

“Allah üzerine yalan atan ve 
kendisine doğru geldiğinde yalan-
layan kimseden daha zalim artık 
kim olabilir! Kâ irler için kalınacak 
yer cehennem değil midir.” (Zümer, 
32)

Müslümanlar, yalan söyle-
mezler

Yüce Allah (cc), putları ve yalanı 
aynı yerde zikrederek Müslüman-
ların her ikisinden kaçınmalarını 
istemektedir. Bu da gösteriyor ki 
yalan, en az putperestlik kadar 
günah bir şeydir.

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

Müslümanlar, hiçbir neden 
ve gerekçe ile yalan söylemezler, 
söylememelidirler de. Onlar, değil 
yalan söylemek, yalan ve boş sözle-
rin söylendiği yerde bulunamazlar, 
tesadüfen böyle bir yerde bulun-
muşlarsa vakar ile çekip giderler.

“Ve o kimseler, yalancı şahitlik 
etmezler ve boş söze rastladıkları 
zaman, onurlu bir şekilde geçip 
giderler.” (Furkan, 72)

Yalan ve boş söz, Müslümanla-
rın mutlak anlamda kaçınmaları 
gereken bir durumdur. Yüce Allah 
(cc) Mü’minleri kurtuluşa ulaştıran 
durumları bildirirken ve onları 
överken onların, boş sözden yüzçe-
virdiklerini zikretmiştir.

“Ve onlar, boş sözden yüzçeviren 
kimselerdir.” (Mü’minun, 3)

Yalan ve boş sözler söylemek, 
gereğince iman etmeyen cahillerin 
vası larıdır, bu vası ları Müslüman-
lar üzerlerinde taşıyamazlar.

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

Rasulullah (as), espri olarak 
bile olsa yalan söylenmesini, 
çocukların boş vaatlerle kandırıl-
masını şiddetle men etmiştir.

“Yazıklar olsun o kimseye ki, 
insanları güldürmek için yalan 
söyler! Yazık ona yazık!”

Abdullah ibnu Amir (r.anh)’tan: 
“Rasulullah (as), evimizde 
otururken, annem beni çağırdı 
ve: ‘Hele bir gel sana ne verece-
ğim’ dedi. Rasulullah (as): 

‘Çocuğa ne verecektin?’ diye 
sordu. Annem: ‘Ona bir hurma 
vermek istemiştim’ deyince 
Rasulullah (as): ‘Dikkat et! Eğer 
ona bir şey vermeyecek olursan, 
üzerine bir yalan yazılacak’ 
buyurdular.” Ebû Davud, Edep 
88, (4991)

Yüce Allah’ın ve Rasulullah 
(as)’ın tüm uyarılarına rağmen 
yalan ve boş sözler söyleyen bir 
kimse, Müslüman sıfatını kaybet-
miş, cahillerden ve ayetleri yalan-
layanlardan olmuştur. Mü’minler, 
emin olan, güven duyulan kimse-
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lerdir, oysa yalan ve boş söz söyle-
yen kimselere yani yalancılara 
güvenilmez,

“Ona, dört şahit getirselerdi ya; 
artık şahitlerle gelmedikleri zaman, 
o halde onlar, Allah indinde yalancı-
lar onlardır.” (Nur, 13)

Yalan ayetlerde de apaçık 
bir şekilde beyan edildiği üzere 
kâ irlerin, münafık ve müşriklerin 
vası larındandır.

“Onların kalplerinde hastalık 
vardır, böylece Allah, onların 
hastalıklarını artırmıştır, yalancılar 
olduklarından dolayı onlara acıklı 
bir azap vardır.” (Bakara, 10)

Yalan söyleyenler, şeytanın 
kardeşleri olmuşlardır.

“ Size haber vereyim mi, şeytan-
ların kime ineceğini; her iftira eden 
günahkâra inerler;  dinler, onlara 
kulak verirler ve onların çoğu 
yalancıdırlar,” (Şuara, 221-223)

Yalancılar, hiçbir şekilde 
hidayet bulamazlar.

“ Şüphesiz Allah, o haddi aşan, 
yalancı kimseyi hidayete iletmez.” 
(Mü’min, 28)

“… doğrusu Allah, yalancı, 
kâ ir o kimseyi hidayete iletmez.” 
(Zümer, 3)

Yalancılar günahkâr kimseler-
dir.

“O yalancı, günahkâr perçemi!” 
(Alak, 16)

“Vay haline her iftira eden günah-

kâra!” (Casiye, 7)

Ve sonuç olarak yüce Allah’ın 
laneti ve gazabı, yalan söyleyenle-
rin üzerinedir.

“Beşincide, şüphesiz Allah’ın 
laneti onun üzerindedir şayet yalan-
cılardan ise.” (Nur, 7)

Yüce Allah’ın ve Rasulü’nün 
tüm uyarılarına rağmen insanları 
kandırmak için yalan söylemeye 
devam eden tüm Samiri soylu 
bel’amlar, namaz memurları ve 
tarikatçılar, ateşteki yerinizi kendi 
elleriniz ve dilleriniz ile hazırladı-
ğınızı bilin.

Ey Allah’a ve Rasulü’ne iman 
ettikleri iddiasında bulunan kimse-
ler, Allah’tan korkun ve yalandan ve 
boş sözlerden kaçının.

BU GERÇEKLERE RAĞMEN, 
CESARETİNİZ VARSA YALAN 
SÖYLEYİN!
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tefsir
A’raf Suresi

Tarihin her döneminde insan-
lar, daha rahat yaşamak, daha iyi 
ve sıkıntısız bir hayat sürmek için 
çalışmış, toplumsal düzenin, huzur 
içerisinde sürdürülmesine gayret 
etmişlerdir. Bu nedenle toplumsal 
düzenin sağlıklı bir şekilde devam 
etmesini sağlayacak kurallar 
koymuşlar, ancak koydukları 
kurallar, onları huzura ulaştırma-
mış, mutsuz yapmıştır.

Yüce Allah (cc), ilk insanla 
beraber insanların uyacakları 
kuralları da onlara bildirmiş, bu 
kurallara tabi olmaları halinde 
gerçek huzuru ve mutluluğu 
bulacaklarını, aksi halde dünya 
ve ahirette huzursuz olup helak 
olacaklarını haber vermiştir.

“Dedik ki: ‘Hepiniz oradan inin, 
şimdi benden size bir hidayet geldi-
ğinde, artık kimler hidayetime tabi 
olursa işte onlara bir korku yoktur 
ve onlar mahzun olmayacaklar.’ 
İnkâr eden kimseler ve ayetlerimizi 
yalanlayanlar, işte onlar, ateş halkı-
dır, onlar, orada ebedi kalacaklar-
dır.” (Bakara, 38-39)

İnsanlar, kendilerine Rab’leri 
tarafından gönderilen ilahi hüküm-
lere uydukları, bu ilahi mesaja 
göre hayatlarını düzenledikleri 
zaman huzurlu ve mutlu olmuşlar, 

bu hükümlerden yüzçevirdikle-
rinde ise, her türlü huzursuzluğu 
yaşamışlardır.

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

Kur’an, insanların sorunlarını 
çözmeleri, onların huzurlu bir 
yaşam sürmeleri, bu huzurlu hayat 
içerisinde Rab’lerine gereği gibi 
kulluk yapmaları için gönderil-
miştir. Kur’ani hükümler, insanlar 
arasındaki ihtila ları en iyi şekilde 
çözer ve adaletle hükmeder.

Kur’an’ın, sorunları çözebilme-
si için öncelikle insanlar ona iman 
etmeli ve kendi heva ve arzularını 
ileri sürmeden verdiği hükme razı 
olmalıdırlar. İşte ancak o zaman 
toplumsal barış, insanlar arasında 
sevgi ve saygı unsurları oluşur.

“İnsanlar, bir tek ümmet idi; 
böylece Allah, nebilerini, müjdeciler 
ve uyarıcılar olarak gönderdi ve 
onlarla beraber, kendisinde ihtilaf 
ettikleri şeylerde, insanlar arasında 
hükmetmek için Kitab’ı Hak ile 
indirdi. O (kitap) verilen kimselerin 
onda ihtilaf etmeleri başka değil, 
apaçık deliller onlara geldikten 
sonra aralarındaki aşırı isteklerin-
dendir. Bunun üzerine Allah, iman 
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eden kimselere hidayet etti, kendi-
sinde ihtilaf ettikleri şeyde Kendi 
izniyle Hakka iletti. Allah, dileyen 
kimseye hidayet eder, doğru yola 
iletir.” (Bakara, 213)

Heva ve arzuların her şeyin 
üstünde tutulduğu toplumlarda 
insanlar, sorunlarını kendi düşün-
celeri ile çözmeye kalkışırlar. Bu 
nedenle böyle toplumlarda hiçbir 
zaman sıkıntılar eksik olmaz, 
huzur ve mutluluk bulunmaz.

A’raf suresinin ana konusu, 
yüce Allah’ı birleme, uyarı ve 
Kur’an’a uymadır. Sure, Risalet 
önderlerinin toplumlarını nasıl 
uyardıklarını, Tevhidi esasları 
ortaya koyuşlarını, uyarıya karşı 
çıkanların helak edilişlerini ve ilahi 
mesaja sırt dönenlerin akıbetlerini 
ve nasıl bir sonuçla karşılaştıkları-
nı haber vermektedir.

Surenin son bölümünde, 
surenin girişinde verilen İblis’in 
ifade ettiği tuzak, vesvese ve 
düzenlerinden ancak Kur’an’a 
sarılmakla kurtuluşun mümkün 
olacağını bildirmektedir.

A’raf suresi, Kur’an’ın, insanla-
rın uyarılmaları için gönderildiğini; 
uyarıcıların, yapacakları uyarılar 
nedeniyle hiçbir sıkıntı duyma-
maları gerektiğini bildirmektedir. 
İnsanlara Kur’an’ı ulaştırırken 
öncelikle onların, Kur’an’a göre 
hayatlarını düzenlemeleri, Kur’an 
dışında hiçbir kişi ya da kitaba 
uymamaları konusunda uyarılma-
lıdırlar.

Kur’an’dan başka kişi ya da 
kitaplara uymanın insanı helake 
götürdüğünü bildiren A’raf suresi, 
davetin gerçekten yapılıp yapılma-
dığı konusunda hem davetçilerin, 
hem de davet edilenlerin sorgula-
nacağını da bildirmektedir.

Yüce Allah’ın hükümlerine 
uymamanın nasıl bir sonuç doğur-
duğu konusu İblis’in Hz. Âdem 
(as) için secde etmemesi örneği 
verilerek açıklanmaktadır. Rabb’i-
ne isyan ettikten sonra İblis’in, 
insanları nasıl aldatacağını, onun 
hangi yollarla insanları kandıra-
cağını bildiren yüce Allah (cc), bu 
konularda iman edenlerin duyarlı 
olmalarını istemektedir.

İnsanların, yüce Allah’ın 
hükümlerinden yüzçevirmekle 
yücelmeyecekleri, tam aksine 
alçalacakları, İblis’in durumu 
örnek verilerek anlatılmaktadır. 
Yüce Allah’ın hükümlerinden 
yüzçevirmek, bu hükümlerde 
emredilenleri yapmamak, -açıkça 
ifade edilmese bile- İblis’in dile 
getirdiği gibi yüce Allah’a isyan, 
kibir ve azgınlıktır.

İlahi mesaja karşı çıkanların, 
kibirlenip böbürlenerek azdıkları-
nı bildiren A’raf suresi, İblis’in vasfı 
olan kibir, böbürlenme ve azgınlığı 
yol edinenlerin helak edildiklerini 
bildirmekte, İblis’e ait olan kötü 
sıfatlarından iman edenlerin uzak 
durmaları istenmektedir.

Kur’an’da birçok yerde olduğu 
üzere, bu surede de yüce Allah 



tefsir 

A’raf Suresi

Ekim
Kasım
Aralık

2018 - 57

Kur’ani

mücahede

45

(cc), şeytanın insanların düşmanı 
olduğunu, bu nedenle şeytanın ve 
taraftarlarının hile ve oyunlarına 
karşı duyarlı olunmasını istemek-
tedir. Şeytan ve taraftarlarına karşı 
duyarlı olmanın tek çaresi Kur’an’ı 
iyi bilip gereği gibi yaşamaktır.

Sure, Tevhidi mücadelenin, 
zorbalara karşı nasıl ortaya 
konulacağını, zorbalara karşı 
davetçilerin tavırlarının ne olaca-
ğını, Risalet önderlerinin zorbala-
ra karşı sürdürdükleri mücadele 
örneklerini vererek anlatmaktadır.

Sure, ayetleri öğrendikleri 
halde bunların gereklerini yerine 
getirmeyen, ayetlerin aksine 
hareket edenlerin akıbetlerinin ne 
olacağını, kendisine ayetler verildi-
ği halde ondan yüzçeviren kişinin 
durumunu vererek açıklamak-
tadır. Buna göre, bildikleri halde 
ayetlerin gereğini yaşamayanların 
durumu, tıpkı dilini sarkıtıp 
soluyan köpeklere benzemektedir.

Sure, ilk ayetlerde olduğu gibi 
son ayetlerde de insanları şeytana 
karşı uyarmakta, şeytana uyanla-
rın, onun kardeşleri olduğunu 
bildirmekte ve şeytandan uzak 
olmanın ancak ayetlere uymakla 
ve Kur’an okumakla olacağını 
yeniden hatırlatmaktadır.

Surenin Açıklaması

1-2- Elif, Lam, Mim, Sad! Sana 
indirilen bir Kitap’tır, o halde 
ondan, göğsünde bir sıkıntı 
olmasın, onunla uyarman için ve 

Mü’minler için bir öğüttür.

Davet, zorlu bir görevdir

Davet görevi, sıradan basit bir 
görev değildir; insanlara yepyeni 
bir mesaj ulaştırma,  yeni bir hayat, 
yeni bir kimlik kazandırma, onları, 
tüm düşünce, söz ve davranışları 
ile yeniden şekillendirme, siyasal 
hayatı yeni baştan bambaşka bir 
nizamla düzenlemedir. Davet, 
davetin ulaştırılacağı kişilerin 
tepkileri, kınama, hakaret ve saldı-
rıları, siyasal hayatı düzenleyen 
beşeri egemen sistemlerin baskı 
ve eziyetleri nedeniyle elbette 
kolay olmayan, zorlu bir görevdir.

“Muhakkak mallarınız ve 
ne isleriniz konusunda denenecek-
siniz; sizden önce kendilerine Kitap 
verilen kimselerden ve şirk koşan 
kimselerden çok eziyet görecek, 
(sözler) işiteceksiniz; doğrusu 
sabreder ve korunursanız işte 
gerçekten bu, azimli işlerdendir.” 
(Al-i İmran, 186)

Davet görevinin zor oluşu 
nedeniyle daveti ortaya koyacak 
Müslümanın, insanları uyarmaya 
başlamadan önce kendisi Kur’an’a 
teslim olmalı, kendisinden ne 
istendiğini çok iyi bilmelidir. 
Davet görevinin, zorlu bir görev 
olması nedeniyle yüce Allah (cc), 
Müzzemmil suresinde de ifade 
edildiği üzere, davetçiden bu zorlu 
göreve hazırlanmasını istemekte-
dir.

Bir görevi üstlenen kimse, bu 
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görevini isteyerek, severek yapma-
lı, bu görev nedeniyle karşılaşacağı 
riskleri önceden hesaplamalı, 
ona göre hazır olmalıdır. Bu, her 
konu için böyledir; sorumluluk 
yüklenen kimseler, yüklendikleri 
sorumluluğun bilincinde hareket 
etmeli, bu sorumluluğu yerine 
getirme konusunda sıkıntı duyma-
malıdırlar.

Davet görevi, sürekli, zorlu 
ve uzun soluklu bir görevdir, bu 
nedenle ancak kendilerinde bu 
göreve karşı bir sıkıntı duymayan-
lar üstlenebilirler. Şu bir gerçektir 
ki davet, hiçbir şekilde insanların 
gücü üzerinde değildir. Yüce Allah 
(cc), insanların güç ve kapasite-
lerini bildiği için onlara, iziki ve 
psikolojik olarak kaldıramayacak-
ları hiçbir görev ve sorumluluk 
yüklemez.

“Kendisinin gücü dışında 
bir nefse külfet yüklemeyiz ve 
katımızda Hakkı söyleyen bir kitap 
vardır ve onlara asla zulmedilmez.” 
(Mü’minun, 62)

Bir görev ve sorumluluğun, 
insana ağır gelmemesi için kişinin 
öncelikle yüklendiği sorumluluğun 
kendisinden ne istediğini, görevi-
nin ne olduğunu çok iyi bilmesi, 
o sorumluluğu yerine getirmeye 
hazır olması gerekir.

Kur’ani sorumluluğu yüklenen 
Müslümanlar, insanları uyarma-
ya başlamadan önce Kur’ani 
hükümlere kendileri teslim olmalı, 
onu hayatlarında yaşamaları ve 

Kur’an’ı her yönüyle çok iyi bilme-
lidirler. Aksi halde hem sorumlu-
luklarını yerine getiremezler, hem 
de bu sorumluluk altında ezilirler. 
Kur’ani sorumluluk, elbette ağır 
bir sorumluluktur.

“Şüphesiz Biz, emaneti göklere, 
yere ve dağlara sunduk; ancak 
ondan endişelendiler ve onu yüklen-
mekten gerçekten kaçındılar; insan 
onu yüklendi; gerçekten o, çok zalim, 
çok cahildir.” (Ahzab, 72)

“Şayet Biz, bu Kur’an’ı bir dağa 
indirseydik, görürdün ki baş eğmiş, 
Allah korkusundan parçalanmıştır 
ve bu misalleri insanlara anlatıyo-
ruz, umulur ki düşünürler.” (Haşr, 
21)

Davet görevi, ağır bir sorum-
luluktur; bu ağırlık, iziki değil, 
psikolojik ve manevidir. Ancak 
davet görevi hiçbir şekilde insanın 
kaldıramayacağı bir yük değildir. 
Kur’ani sorumluluk ağır bir sorum-
luluk olmakla beraber, mükâfatı da 
o oranda değerli ve büyüktür. Yüce 
Allah (cc) Mü’minlerin, sorumlu-
luklarını yerine getirmeleri için 
onlara yol gösteriyor.

“Ey örtüsüne bürünen! Birazı 
hariç gece kalk! Onun yarısında 
yahut ondan biraz eksilt ya da onu 
artır ve düzenli şekilde Kur’an oku. 
Muhakkak Biz, senin üzerine ağır 
bir söz bırakacağız. Gerçekten gece 
eğitimi odur ki, daha kuvvetli ve 
uygun, söz daha etkilidir. Şüphesiz 
senin için gündüzün uzun süre bir 
tesbih vardır.” (Müzzemmil, 1-7)
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İslâmi davetin, davetçiye sıkıntı 
vermemesi için iman edenlerin, 
insanları davet edecekleri Tevhidi 
esasları öncelikle kendilerinin çok 
iyi öğrenip teslim olmaları gerekir. 
Onlar, bu davetin, kendilerinden ne 
istediğini, nasıl yerine getirecekle-
rini, kendilerini şiddetle reddeden 
muhataplarına karşı nasıl bir 
tavır takınacaklarını, muhatapları 
ile nasıl konuşacaklarını çok iyi 
bilmelidirler.

“Rabb’inin ismini an ve sen 
yöneldikçe O’na yönel; doğunun ve 
batının Rabb’idir; O’ndan başka 
ilah yoktur, öyleyse O’nu vekil edin. 
Böylece onların söyledikleri şeylere 
sabret ve onlardan güzel bir ayrılış-
la ayrıl” (Müzzemmil, 8-10)

Cehalet, tedavisi oldukça zor, 
çok kötü bir hastalıktır; bu hasta-
lığa yakalananlar, kendi durum-
larının farkında olmadıkları için 
tedaviyi kabul etmezler; saldırgan 
ve bağnazdırlar. Bu nedenle cahil-
lere bir şey anlatmak, özellikle 
de onu kabul etmesini sağlamak 
oldukça zordur.

Cahiller, kendilerine hakkı 
getiren elçilere karşı çok kaba ve 
acımasız bir şekilde hakaret eder, 
ağır sözler söyler, vahşi bir şekilde 
saldırırlar. Tarihi süreçte bunların 
birçok örnekleri bulunmaktadır. 
Bu nedenle davetçiler, çoğu zaman 
bir şey anlatmakta oldukça zorla-
nır, sıkıntı çekerler. Bu sıkıntılar, 
kimi zaman iziksel, kimi zaman 
ise psikolojiktir.

Şu bir gerçektir ki hiçbir 
dava, hiçbir düşünce oturulduğu 
yerden insanlara ulaşmaz, toplum 
tarafından kabul görmez. İlahi 
mesajın sorumluluğunu yüklenen 
Müslümanlar, sürekli mücadele 
içerisinde olmalı, sabırla hareket 
etmelidirler. Tevhidi mücadelede 
Müslümanlar, cesur, atik, fedakâr 
ve mücadeleci bir ruh yapısına 
sahip olmalıdırlar. Rahatına 
düşkün, tembel, pısırık, korkak, 
kişiliği olgunlaşmamış şahsiyetsiz 
kimseler ilahi mesajı taşıyamazlar.

“Rab’lerine toplanacaklarından 
gerçekten korkan kimseleri onunla 
uyar ki, onlar için O’ndan başka 
dostları ve şefaatçileri yoktur; 
umulur ki sakınırlar.” (En’am, 51)

Kur’an, iman eden bireyin 
hayatını düzene koyacağı, onun 
belirlediği ölçüler doğrultusunda 
hareket edeceği yegâne Kitap’tır. 
Hayatın düzenlenmesinde, davetin 
insanlara ulaştırılmasında Davet 
sorumluluğunu üstlenen Müslü-
manlar, hiçbir şekilde fevri ve 
hevai hareket etmemeli, insanları 
inandırmak adına Kur’an dışı 
kaynaklara başvurmamalı, her 
konu ve durumda Kur’an’dan 
hareket etmeli, onu ölçü edinme-
lidirler.

3- Rabb’inizden size indirilen 
şeye tabi olun ve O’ndan başka 
velilere tabi olmayın, ne kadar 
az düşünüyorsunuz!

Kur’an, hayatın merkezine 
alınmalı, her söz, her iş mutlaka 
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Kur’ani ölçüler içerisinde olmalı, 
yapılan ve söylenen her şeyin 
sağlaması, Kur’an’a göre yapıl-
malıdır. Kur’ani ölçü esas olunca 
bu esaslara uymak farzdır; bu 
nedenle hiç kimsenin sözü ve 
isteği Kur’an’a tercih edilmemeli, 
Kur’an’a dayanmayan her türlü 
beyanattan kaçınılmalıdır.

Günümüzde olduğu gibi hemen 
her dönemde bazı kimseler, Allah 
adına ortaya çıkarak insanları 
saptırmaya çalışmışlardır. Bunlar, 
kimi durumlarda Kur’an’dan bazı 
ayetleri kullanmaktan geri kalma-
mış, Kur’an’ı kullanarak insanları 
saptırmışlardır.

Yüce Allah (cc), sureti Haktan 
görünüp insanları saptıran kişileri 
bu surenin 16. Ayetinde tanımla-
makta, İblis’in sözlerini vererek 
iman edenleri uyarmaktadır. Yüce 
Allah (cc), İblis’in görevini üstlenip 
sureti Haktan görünerek insanları 
din adına kandıranlara uyulmama-
sını emretmekte, onların, insanları 
kandırdıklarını bildirmektedir.

“İyi bil ki hâlis din yalnız Allah’ın-
dır; 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 hükmünü 
verecektir; doğrusu Allah, yalancı, 
kâ ir o kimseyi hidayete iletmez.” 
(Zümer, 1-3)

Kur’an’la, İslâmi terimlerle 
kandıranlar, insanları yüce Allah’a 

yaklaştırmadıkları gibi tam aksine 
onları, şirk ve küfre sokarak saptır-
maktadırlar. Bu saptırıcılar, doğru 
yol üzerinde bulunan şeytanın 
insan cinsinden yardımcılarıdırlar.

Doğru yol üzerinde oturup 
insanları kandıracağını söyle-
yen Şeytan ve insan cinsinden 
yardımcıları, doğru yolda olanları 
kandırmak için, -günümüzde 
birçok örneği bulunduğu üzere- 
onların inanç değerlerini, iman 
ettikleri Kitap’larını kullanır, hep 
Kur’an’dan hareket ediyormuş 
intibaını uyandırmak için ayetler 
okur. Yüce Allah (cc), işte bu şeytan 
ve dostlarına karşı iman edenleri 
uyarmaktadır.

Müslümanlar, hiçbir şekilde 
Kur’an dışı hareket etmemeli, 
Kur’an dışı her söz ve hareke-
tin, insanı şeytanın tuzağına 
düşürüp saptıracağını bilmelidir. 
Kur’an’dan sapan kimse, kendisine 
zulmetmiş, kendi eliyle helakını 
hazırlamıştır. Tarihi süreçte ilahi 
mesajdan sapanlar, vahyi esasları 
inkâr ettikleri için kendilerine 
gönderilen bir azapla ansızın helak 
edilmişlerdir.

4-5- Şehirlerden nicesini 
helâk ettik; geceleyin yahut 
onlar öğle uyurlarken, azabımız 
böylece onlara geldi. Ne zaman 
ki azabımız onlara geldiğinde 
onlar yalvardılar, dediler ki: 

‘Başka değil, gerçekten biz zalim-
lerden olduk.’

Sünnetullah, her zaman caridir, 
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aynı iilleri işleyenler, aynı sonucu 
görürler. Kur’an’dan yüzçevirenler, 
Tevhidi esasları, kimi çıkarları 
uğruna gizleyenler, Kur’an’ın 
bildirdiği hayat nizamını kaldırıp 
beşeri sapık düşünceleri sistem 
olarak alıp din edinenler ve onlara 
destek olanlar, Sünnetullahtaki bu 
akıbetten kurtulacaklarını sanma-
sınlar.

Tarihi süreçte, Tevhidi esasla-
ra karşı çıkıp ilahi mesajdan 
yüzçevirenler ve onlara Tevhidi 
esasları gereği gibi ya da hiç 
ulaştırmayanlar helak olmuşlardır. 
Kur’an, helak olanlar konusunda 
bu surenin, 164-165. ayetlerinde 
geçen Cumartesi gününe saygısız-
lık edenleri ve onların yaptıklarına 
ses çıkarmayan nemelazımcıları 
örnek olarak verir.

Cumartesi gününe saygısızlık 
edenlerin, onları uyarmayanların 
durumunu veren Kur’an, insan-
ları uyarmakta, böyle bir azaptan 
sakınmalarını istemektedir.

“Bir itneden sakının ki aranız-
dan yalnızca zulmeden kimselere 
isabet etmez ve bilin ki gerçekten 
Allah’ın azabı şiddetlidir.” (Enfal, 
25)

Müslümanlar, davet görevlerini 
her halükârda yerine getirmeli, hiç 
kimse, davete icabet etmese bile, 
sırf Rab’lerine bir mazeret sunmak 
için bu görevlerini kesintisiz bir 
şekilde sürdürmelidirler. Çünkü 
o zorlu hesap gününde, insanlar 
sorgulandıkları gibi davetçiler de, 

davetlerini yerine getirip getirme-
diklerinden sorgulanacaklardır.

6-7- Nihayet kendilerine (elçi) 
gönderilen kimselere soracağız 
ve gönderilenlere de soracağız; 
böylece onlara, bir bilgi ile elbet-
te anlatacağız; Biz, gaip olanlar 
değildik.

O hesap gününde, dünyada 
gizli açık yapılan, söylenen her şey 
ortaya konulacak ve sorulacaktır. 
İnsanlara, kendilerine yapılan 
davete nasıl tepki verdikleri, 
davetçilerin, daveti nasıl, ne şekil-
de yaptıkları, kendilerinin, Kur’ani 
hükümleri ne oranda yaşadık-
ları sorulacaktır. O gün kimseye 
haksızlık yapılmayacak, herkese 
yaptıklarının karşılığı verilecek, 
Kur’ani hareket edenlerin tartıları 
ağır gelecek ve onlar kurtulacak-
lardır.

8-9- O gün tartı haktır; artık 
kimin tartıları ağır gelirse, işte 
onlar, kurtulanlardır ve kimin 
tartıları ha if gelirse, işte onlar, 
ayetlerimize zulmetmiş oldukla-
rından dolayı ne islerini hüsrana 
uğratan kimselerdir.

Tartıda en önemli ağırlık, 
Tevhidi esaslara iman edilmesidir; 
Tevhidi esaslara gereğince iman 
etmeyenlerin amellerinin hiçbir 
değeri yoktur. Yüce Allah (cc), 
temeli, iman esaslarına dayan-
mayan amellerin boşa gittiğini 
bildirmektedir.

“Ne islerinin küfrüne şahitleri 
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iken Allah’ın mescitlerini imar 
etmeleri Müşrikler için mümkün 
değildir; işte onların amelleri boşa 
çıkmıştır ve onlar, ateşte sürekli 
kalacaklardır.” (Tevbe, 17)

Amellerin boşa gitmesi 
sonucunda amel terazilerinde 
bir şey bulunmayacağı, zaten 
imanları da olmadığı için tartıları 
ha if gelecek, kendilerine zulmet-
miş kimseler olarak cehenneme, 
ebedi kalmak üzere gireceklerdir. 
Kıyamet günü, adalet terazileri 
kurulur ve zerre kadar, miskal 
kadar bir şey varsa o getirilir 
teraziye konur, herkes yaptığını 
görür.

“Artık kim, zerre ağırlığınca 
hayır yapmışsa, onu görür ve kim 
zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu 
görür.” (Zilzal 7-8)

İmanlarına şirk bulaştıran-
ların, yüce Allah’ın ayetlerinden 
rahatsızlık duyanların, istemeden 
sadaka verip namazlarına üşene 
üşene kalkanların, kısacası müşrik, 
münafık, fasık ve mürtetlerin 
yaptıkları boşa gideceğinden tartı-
ları ha if gelecektir.

“İnfak ettiklerinin onlardan 
kabul edilmesini gerçekten engel-
leyen şey, ancak onların, gerçekten 
Allah’ı ve Rasulü’nü inkâr etmeleri 
ve onların, ancak namaza tembel 
tembel gelmeleri ve onların, ancak 
istemeden infak etmeleridir.” (Tevbe, 
54)

Kur’ani hükümlere isteyerek 

teslim olmayanlar, yüce Allah’a 
ve Rasulü’ne gereği gibi iman 
etmediklerinden amelleri boşa 
gider bu nedenle amel tartıları 
ha if gelecektir.

10- Andolsun sizi yeryüzüne 
yerleştirdik, orada sizi yaşayan-
lar kıldık; ne kadar az şükredi-
yorsunuz!

Yüce Allah (cc), insanları yeryü-
züne göndermiş, orada yaşama-
larını sağlayacak rızıklar vermiş, 
neler yapıp nelerden kaçınacakları 
konusunda onlara yol göstermiş ve 
gönderilen hükümlere uymalarını 
istemiştir.

“Şüphesiz bu, benim dosdoğru 
yolumdur, ona tabi olun, başka 
yollara tabi olmayın ki, böylece sizi 
O’nun yolundan ayırmasın! Bu size, 
O’nun size tavsiyesidir, umulur ki 
korunursunuz.” (En’am, 153)

Ulûhiyet sıfatı gereğince 
insanlara hükümlerini gönderen 
yüce Allah (cc), Rububiyet sıfatı 
gereğince de onları çeşitli rızıklar-
la beslemiştir. İnsanların, Rab’leri-
ne şükretmeleri, ancak Rab’lerinin 
hükümleri doğrultusunda yaşama-
ları ile mümkündür.

İndirilen ilahi esasları kabul 
etmemek küfür, bu esasları kabul 
ettiğini iddia edip onlara göre 
yaşamamak, yüce Allah’a karşı 
apaçık bir nankörlüktür. Yüce 
Allah (cc), kullarının, gönderdiği 
ilahi esaslara iman etmelerini ve 
onlara uymalarını istemektedir.
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İblis ve insanları kandırmak 
için kullandığı hileleri

İblis’in, diğer sıfatı ile şeytanın, 
insanla mücadelesi, insanın ilk 
yaratıldığı güne dayanır. Yüce 
Allah (cc), insanları yeryüzüne 
gönderirken onlara, nelere dikkat 
edeceklerini bildirmiş, İblis’in 
kendilerine düşman olduğunu 
haber vermiştir. İnsanlar, yeryü-
zünde hayatlarını sürdürürlerken 
yüce Allah’ın indirdiği hükümlere 
göre hareket edecekler, İblis’in, 
kendilerine kurduğu tuzaklara 
karşı dikkatli olacaklardır.

11-12- Andolsun sizi yarattık, 
sonra sizi biçimlendirdik, sonra 
meleklere dedik ki: ‘Âdem için 
secde edin!’ İblis hariç hemen 
secde ettiler, o secde edenlerden 
olmadı. (Allah) dedi ki: ‘Sana 
emrettiğim zaman, secde etmek-
ten seni meneden nedir?’ (İblis), 
dedi ki: ‘Ben, ondan hayırlıyım, 
ateşten beni yarattın, çamurdan 
onu yarattın.’

İblis’in insana düşmanlığı, 
insanın ilk yaratılışından itibaren 
başlamış, değişik biçimlerde, 
çeşitli yöntemlerle günümüze 
kadar gelmiş, kıyamete kadar da 
sürecektir. İblis, Müslümanlara 
karşı savaşını, hiçbir şekilde 
açıkça sürdürmez; Hz. Âdem (as) 
ve eşini kandırıp onları cennetten 
çıkardığı gibi, her zaman yalan ve 
hile ile insanları kandırmak için 
kılıktan kılığa girecek, kimi zaman 
da suret-i Haktan görünür.

İblis, kendisine emredildiği 
halde secde etmemiş; yüce Allah’ın 
emrine karşı itaatsizlik yapmıştır. 
Burada asıl sorun, onun, yüce 
Allah’ın emrine açıkça muhalefet 
etmesidir. Bu itaatsizliğini haklı 
çıkarmak için de insanı araç olarak 
kullanmış ve insandan üstün 
olduğu mazeretine sığınmıştır. Bu 
ifadesi ile İblis, insanla sürdüreceği 
savaşın yöntemini ortaya koymuş 
oluyordu.

İblis, insanları saptırmak için 
sürdürdüğü savaşını, yüce Allah’ın 
emrine isyanının nedeni olarak 
ileri sürdüğü yalanın üzerine 
bina etmiştir. Bunun sonucunda, 
gerçekleri bulandırarak gizlemiş, 
insanları Hak yoldan saptırmaya 
çalışmıştır.

İnsanın, ister açık sözel inkârı, 
ister kabul etmiş görünüp yapma-
ması, yüce Allah’ın emrine itaatsiz-
lik böbürlenme, büyüklük taslama, 
İblis ile aynı konuma düşmesidir.

13-15- Dedi ki: ‘Öyleyse in 
oradan, orada büyüklük tasla-
mak doğrusu senin için mümkün 
değildir, şimdi çık, şüphesiz 
sen, küçük düşürülenlerdensin!’ 
(İblis) dedi ki: ‘Bana onların 
dirilecekleri güne kadar süre 
ver.’ (Allah) buyurdu: ‘Doğrusu 
sen, süre verilenlerdensin.’

Yüce Allah’ın hükümlerinden 
birini inkâr etmek, yapmamak, 
kişiyi küçük düşürür, aşağılan-
masına, O’nun, rahmetinden 
kovulmasına, şeytanın yandaşı 
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olmasına neden olur.

Beşeri sistemler, şeytani 
düzenlerdir

İblis, insana düşmanlığını, Allah 
yolundan alıkoyan beşeri sistem-
lerin elleriyle sürdürür. Beşeri 
sistemler, tıpkı İblis gibi insanları 
Allah yolundan alıkoyarak Tevhidi 
esaslara karşı çıkmışlardır. Beşeri 
tüm sistem ve ideolojiler, şeytani 
düzenlerdir ve İblis gibi aşağılık-
tırlar. Şeytanın dostları olan tağuti 
sistemlerle mücadele edilmesini 
ve savaşılmasını isteyen yüce Allah 
(cc) onlara itaat edilmemesini 
emretmiştir.

“İman eden kimseler, Allah 
yolunda savaşırlar ve kâ ir kimseler 
de tağut yolunda savaşırlar; o 
halde şeytanın dostlarıyla savaşın, 
şüphesiz şeytanın düzeni zayıftır.” 
(Nisa, 76)

“Ve itaat etme; hep yemin edip 
duran aşağılık, iftira eden, laf 
getirip götüren, hayrı engelleyen, 
saldırgan, günahkâr, kaba, sonra 
bununla beraber soysuz, mal ve 
oğullar sâhibi oldu diye.” (Kalem, 
10-14)

Kimi çıkarları için yüce Allah’ın 
bu uyarılarını bırakıp şeref ve 
izzeti makam ve mevkiyi, tağuti 
beşeri küfür sistemlerine yaran-
makta arayanları yüce Allah (cc) 
uyarıyor ve üstünlüğün ancak 
kendi yanında olduğunu bildiriyor.

“Mü’minleri bırakıp kâ irleri 
dostlar edinen kimseler, izzeti 

onların yanında mı arıyorlar! 
Şüphesiz bütün izzet Allah’ındır.” 
(Nisa, 139)

Beşeri sistemlere boyun 
büküp onların koydukları kurallar 
doğrultusunda hareket edenler, 
şeref ve izzete ulaşmaz, aksine 
zillet içerisine düşerek aşağılık 
olurlar.

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

Beşeri şeytani düzenler, insan-
ları yüce Allah’a isyan ettirerek 
ancak alçaltırlar. Mü’minler, şeyta-
ni düzenlere karşı daima uyanık 
olmalı, onlara karşı direnmeli-
dirler. Aksi halde şeytan ve onun 
yardımcıları olan beşeri sistemler, 
İblis’in yeminle ifade ettiği gibi, 
insanları saptıracak ve Rab’lerine 
isyan ettireceklerdir.

Şeytan doğru yol üzerindedir

Şeytanın mekân edindiği yer, 
yüce Allah’ın doğru yoludur; şeytan, 
bu doğru yol üzerine oturmuş, bu 
yola giren insanları farklı yönlere 
sevk ederek saptırmaktadır.

Doğru yol üzerinde oturan 
şeytan, iman eden ve iman etmeye 
çalışanlara, “Allah’a inanma, 
Rabb’ine isyan et” demez; ancak 
iman eden ya da edecek kimseleri, 
yüce Allah’a iman adına yanlış bir 
inanca yöneltir, onların yanlış bir 
imana sahip olmasını sağlar.
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16-17- Dedi ki: ‘O halde beni 
azdırmana karşılık onlar için 
senin doğru yolunun üstüne 
oturacağım, sonra önlerinden, 
arkalarından, sağlarından, 
sollarından onlara geleceğim  ve 
onların çoğunu şükredenlerden 
bulmayacaksın!

18- (Allah) dedi ki: ‘Çık oradan, 
ayıplanmış ve kovulmuş olarak; 
andolsun onlardan kim sana tabi 
olursa, sizin hepinizi cehenneme 
mutlaka dolduracağım.’

İblis ya da diğer sıfatı ile şeytan, 
yalnızca soyut bir varlık değil, 
aynı zamanda somut bir varlıktır. 
Şeytanın soyut boyutunu cin taifesi, 
somut boyutunu insan temsil eder. 
Yüce Allah (cc), bu her iki şeytan-
dan da sakınılmasını emrediyor.

“De ki: ‘Sığınırım insanların 
Rabb’ine’ insanların Melikine, 
insanların İlahına; Vesvese veren 
şeytanın şerrinden o ki, insanların 
göğüslerine vesvese verir, cinlerden 
ve insanlardandır.” (Nas, 1-6)

Şeytanın, cin ve insanlardan 
olan taifesi, tıpkı İblis gibi insan-
ların düşmanıdırlar, İblis, bu 
düşmanlığını, yüce Allah’a ilk 
isyanında yeminle ifade etmişti. O 
bu düşmanlıkla insanları, cin ve 
insan yardımcılarını kullanarak 
Rab’lerine isyan ettirmek için, 
gece gündüz demeden her yandan 
saptırmaya çalışmaktadırlar.

Şeytan, cin ve insan yardımcı-
ları ile insanları Rab’lerine isyan 

ettirmeye çalışırlar, insanların, 
Rab’lerine şirk koşmalarını sağla-
yarak Rab’lerine isyan ettirirler. Hz. 
Âdem (as) ve eşini, sağdan yanaşıp 
cennetten çıkardığı gibi insanları 
da Hak yoldan saptırırlar. 

Şeytana aldanmamanın 
yolu, yüce Allah’ın emrine tabi 
olmaktır

Yüce Allah (cc), kurallar koymuş 
insanların bu kurallara uymalarını 
istemiştir. Bu kurallara uyulduğu 
sürece insanlar, şeytana aldanıp 
sapmayacak, sıkıntı çekmeyecek, 
aç kalmayacak, fakir olmayacaktır. 
Çünkü İslâmi kurallar karşısında 
insanlar eşittirler.

19- ‘Ey Âdem, sen ve eşin 
cennete yerleş, artık dilediğiniz 
yerden yiyin; fakat şu ağaca 
yaklaşmayın, yoksa zalimlerden 
olursunuz.’

“Bunun üzerine dedik ki: ‘Ey 
Âdem, gerçekten bu, sana ve eşine 
düşmandır, sakın ikinizi cennetten 
çıkarmasın, sonra bedbaht olursun; 
Şüphesiz senin için orada acıkmak 
yok ve çıplak kalmak yoktur ve elbet-
te sen orada (cennette) susama-
yacaksın ve kuşluk güneşi yoktur. “ 
(Taha, 117-119)

Şeytanın, dünyada insanlar 
arasına itne soktuğu konulardan 
biri de gelir dağılımındaki adalet-
sizliktir. Şeytan bunu kullanarak 
insanlar arasına itne sokar, işçi 
işveren ilişkilerini bozmaya çalışır. 
İslâm Devleti, şeytan ve dostları-
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nın bu itnesine fırsat vermeden 
ekonomik yapılanmasında adil 
düzenlemeler yapar.

İslâm Devleti, vatandaşları 
arasında gelir dağılımında hiçbir 
ayırım yapmadığı gibi, üretimden 
de herkesi eşit şekilde yarar-
landırır, insanlar talep etmeden 
devlet kendisi ihtiyaçları tespit 
eder, insanların bu ihtiyaçlarını 
çok rahat bir şekilde karşılayacağı 
imkânları sunar. Nitekim Rasulul-
lah (as), işçi hakları konusunda 
şöyle buyurmuştur.

“Kimin ki kardeşi eli altın-
dadır; o halde ona yediğinden 
yedirsin, giydiğinden giydirsin; 
onlara güçlerini aşan bir iş teklif 
etmeyin, eğer teklif ederseniz 
siz de yardım edin.” (Dâvûd, 
Edeb B. 124)

İslâm’da ücret ve maaşlar, 
çalışanın ve bakmakla mükellef 
olduğu kişilerin ihtiyaçlarını, 
güvenlik ve refahlarını sağlama 
esasına göre belirlenir. Bu konuda 
Hz. Ömer (r.anh) zamanında 
yapılan aile ihtiyaçlarının kişiye 
göre belirlenmesine yönelik 
çalışma oldukça önemlidir. Hz. 
Ömer (r.anh), insanları toplayarak 
kişilerin neye, ne kadar ihtiyaçla-
rını olduklarını belirler ve böylece 
ihtiyaçların karşılanacağı ücreti 
tespit eder.

Kur’an, insan onurunu koruya-
cak şekilde ücret verilmesini esas 
alır ve işverenlerin buna uymaları-
nı emreder, bu kurala uymayanla-

rın küfürde olduklarını bildirir.

“Allah, rızıkta kiminizi kiminiz-
den üstün kıldı; üstün kılınan 
kimseler, kendilerinin hakimiyeti 
altında bulunanlara onların 
rızıklarını vermiyorlar, böylece 
onlar, onda eşit olmuyorlar, Allah’ın 
nimetini mi bilerek inkâr ediyorlar!” 
(Nahl, 71)

İnsanlar arasında ücret denge-
sizliğini esas alan beşeri sistemler, 
İslâm’ın, insanları eşit tutan, devle-
tin gelirleri ve gayri sa i milli hâsıla 
noktasında insanların birbirle-
rinden üstünlüğü bulunmadığını 
ortaya koyan hükümlerini geçersiz 
kılmaya çalışır. Böylece insanlar, 
yoksulluk ve sefalet içerisinde 
sıkıntılar çekecek, huzursuz 
ve mutsuz olacaklardır. Beşeri 
sistemlerin bugün yaptığını şeytan, 
ilk insana yapmış, onu huzursuz ve 
mutsuz etmek için kandırmıştır.

Doğruya ulaşmak, vahye tabi 
olmakla mümkündür

Toplumsal hayatta ve bireysel 
ilişkilerde doğruya ulaşmak ancak 
vahyin belirlediği ölçüler içerisin-
de hareket etmekle mümkündür. 
Vahiy dışı yol ve yöntemler, insan-
ları felakete sürükler. Yüce Allah 
(cc), kullarının iyiliğini istediği 
için onların rahat ve huzurlu bir 
ortamda yaşayacakları kuralları 
koymuş, bu kurallara uymaları 
halinde kurtuluşa ereceklerini 
bildirmiştir. İnsanlar, yüce Allah’ın 
koyduğu kurallara göre hareket 
ettikleri sürece, dünyada huzurlu 
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ve mutlu olacaklar, ahirette de 
cennete kavuşacaklardır.

Yüce Allah’ın koyduğu kuralları 
bırakıp şeytani beşeri sistemlerin 
kurallarına tabi olanlar, dünya 
hayatında hiçbir zaman huzurlu ve 
mutlu olamayacakları gibi ahirette 
de azabın en şiddetlisine girecek-
lerdir.

20-21- Sonra şeytan, ikisinin 
gizli avret yerlerini ikisine 
göstermek için onlara fısıldadı 
ve dedi ki: ‘Rabb’iniz, ancak 
gerçekten ikiniz melek ya da 
ebedi kalıcılardan olursunuz 
diye sizi şu ağaçtan menetti’ ve 
ikisine yemin etti: ‘Şüphesiz ben, 
ikinize nasihat verenlerdenim.’

İnsanların rahat etmelerini 
istemeyen İblis (aleyhillane), Hz. 
Âdem (as) ve eşini, -sanki onların 
iyiliğini istiyormuş gibi davrana-
rak- kandırıp aldatarak cennetten 
çıkartıp onların yeryüzünde sıkın-
tılı bir hayat çekmelerine neden 
olmuştur.

“Derken şeytan ona vesvese verdi: 
dedi ki: ‘Ey Âdem, ebedilik ağacını 
ve bozulmayacak bir mülkü sana 
göstereyim mi?’ Bunun üzerine ikisi 
ondan yediler, sonra ikisinin avret 
yerleri onlara göründü ve üstlerini 
cennet yaprağından yapıştırmaya 
başladılar, Âdem Rabb’ine asi oldu 
da saptı.” (Taha, 120-121)

Hz. Âdem (as), yüce Allah’ın 
kendisine vadettiği cennette 
sürekli kalma vaadini unutarak 

İblis’in hile ve aldatmadan ibaret 
yalanlarına kanmış, bunun üzerine 
ebedi saadet yurdu olan cennette 
yaşamaktan mahrum olmuş, zorlu 
bir hayat süreceği dünyaya gönde-
rilmiştir. Hz. Âdem (as), amacına 
ulaşmak için yüce Allah’ın koydu-
ğu kurallara göre hareket edecek 
yerde İblis’in sözlerine göre 
hareket etmiş, böylece hüsrana 
uğramıştır.

Hz. Âdem (as) melek olmak 
ya da ölümsüzleşerek ebediyen 
yaşamak ve cennette kalmak 
için, İblis’in yalan ve sahtekârlığa 
dayanan yolunu (metodunu) 
seçmiş, yüce Allah’ın ebediyen 
cennette kalması için kendisine 
gösterdiği yolu bırakarak basit bir 
metot olan şeytanın yalanlarıyla 
gayesine ulaşmak istemiş, ancak 
başarılı olamamıştır.

Hak olmayan yollarla yüce 
Allah’ı razı etmek mümkün 
değildir; O, kullarının uyacakları 
kuralları belirlemiş, bunlara 
uyulması halinde onlardan razı 
olacağını, onların kurtuluşa 
ereceklerini bildirmiştir.

22- Böylece ikisini aldatıp 
azdırdı, ne zamanki ağacı tadın-
ca hemen ikisinin avret yerleri 
onlara göründü ve üstlerini 
cennet yaprağından yapıştırma-
ya başladılar, Rab’leri ikisine 
seslendi: ‘Sizi bu ağaçtan nehyet-
medim mi ve ikinize demiştim 
gerçekten şeytan size apaçık 
düşmandır!’



tefsir

A’raf Suresi

Ekim
Kasım
Aralık

2018 - 57

Kur’ani

mücahede

56

Yüce Allah’ın bildirdiği hüküm-
lerini bırakıp onlar dışında hareket 
etmek, hiçbir şekilde insanı yücelt-
mez, tam aksine küçük düşürür, 
rezil ve zelil eder.

Hatadan dönmek fazilet, 
hatada ısrar zillettir

İnsan, eksik oluşu nedeniyle 
hata yapabilir, yanlışa düşebilir; 
önemli olan bu hatayı anlayıp 
dönmek ve tevbe ederek yüce 
Allah’tan af dilemektir. Hz. Âdem 
(as), İblis’e aldanarak büyük bir 
hata yapmış, ancak hemen akabin-
de tevbe ederek af dilemiştir.

23- Dediler ki: ‘Rabb’imiz, 
nefsimize zulmettik ve şayet bizi 
bağışlamazsan ve bize merha-
met etmezsen mutlaka hüsrana 
uğrayanlardan oluruz.’

Hz. Âdem (as), yaptığı hataya 
kılıf uydurmaya çalışmamış, 
İblis’in kendilerini aldattığını ileri 
sürmemiştir. O, İblis’i dinlemekle 
hata yaptığını, hatanın kendisinde 
olduğunu kabul etmiş, bu yüzden 
Rabb’i de onu affetmiş, hidayete 
iletmiştir.

“Sonra o yere kapandı Rabb’i 
bunu üzerine tevbesini kabul etti, 
onu hidayete iletti.” (Taha, 120-121)

Oysa İblis, yüce Allah’ın “Secde 
et” emrini yerine getirmeyerek 
Rabb’ine isyan ettiği gibi, yaptığı 
bu hatanın müsebbibi olarak Hz. 
Âdem (as)’ı göstermiş, hatasında 
ısrar ederek azgınlığı seçmiştir. Bu 
nedenle de yüce Allah (cc), onu 

lanetleyerek alçaltmıştır.

“Dedi ki: ‘Rabb’im, sen beni 
azdırdığından, ben de onlar için 
yeryüzünde (küfür ve şirki) güzel-
leştireceğim ve onların hepsini 
azdıracağım.” (Hicr, 39)

Hz. Âdem (as) ve eşi, İblis’i 
suçlamamış, hatanın kendilerinde 
olduğunu kabul edip tevbe etmiş-
ler, bunun üzerine Rab’leri tarafın-
dan af edilmişler, ancak yaptıkları 
hatanın bedelini ödemek üzere 
yeryüzüne gönderilmişlerdir.

24-25- (Rabb’i) dedi ki: ‘Birbi-
rinize düşman olarak inin ve 
sizin için yeryüzünde bir süreye 
kadar yerleşme ve faydalanma 
vardır. Dedi ki: ‘Orada yaşayacak 
ve orada ölecek ve oradan çıkarı-
lacaksınız!’

Yeryüzüne gönderildikten 
sonra Hak-batıl mücadelesi 
sürmüş, iki taraf da kendi 
metoduyla hede lerine ulaşmaya 
çalışmışlardır. İblis, daha yeryü-
züne inmeden hareket metodunu 
ortaya koymuş, insanları nasıl 
saptıracağını belirtmiştir.

Yüce Allah (cc) yeryüzündeki 
İslâmi metodu, açık ve net bir şekil-
de ortaya koymuş, bu metodun 
uygulanma örnekliğini rasullerin 
şahsında göstermiş, iman edenler-
den bu metoda uymalarını istemiş-
tir. Bunun aksini yapmak, şeytani 
metotla hareket etmektir ki, bu 
durumda yüce Allah’ı razı etmek 
yerine O’na isyan etmiş olurlar.
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İblis, yeryüzünde insanları 
Allah yolundan saptırma planı-
nı ortaya koymuş, bu planını 
uygulamak de cin ve insanlardan 
müteşekkil elemanlarını kullanmış 
ve kullanmakta, onlar vasıtasıyla 
insanları Rab’lerine isyan ettirme-
ye çalışmaktadır.

Şeytan ve dostları, kadınla-
rın örtüsüne düşmandırlar

Kadınlar üzerinde oynanan 
oyunlar, onların örtülerinden 
sıyırılmasıyla başlamış böylece 
izzet ve namusları ayaklar altına 
alınmıştır. Örtü, kadınların 
namusunun simgesi ve Rab’lerine 
iman edişlerinin de apaçık bir 
göstergesidir.

Tesettür, yüce Allah’ın emri, 
örtünmemek şeytanın isteğidir, 
kadınlar, örtünmekle yüce Allah’a 
iman ettiklerini, O’nun emrine 
tabi olduklarını, örtünmemekle 
şeytana uyup Rab’lerine isyan 
ettiklerini göstermiş olmaktadır-
lar. Bu nedenle yüce Allah (cc), 
kadınları uyarmakta, örtülerine 
dikkat etmelerini ve şeytana tabi 
olmamalarını istemektedir.

26- Ey Âdemoğulları, muhak-
kak ki size, avret yerlerinizi 
örtecek ve süslenecek elbise 
indirdik; takva elbisesi, bu daha 
hayırlıdır; bu, Allah’ın ayetlerin-
dendir, umulur ki düşünürsünüz.

27- Ey Âdemoğulları, şeytan, 
avret yerlerini kendilerine 
göstermek için elbiselerini 

onlara çıkartıp cennetten anne 
babanızı çıkardığı gibi, sizi de 
bir itneye düşürmesin! Şüphesiz 
o ve kabilesi, onları göremeyece-
ğiniz yerden sizi görürler. Doğru-
su Biz, şeytanları iman etmeyen 
kimselerin dostları kıldık.

İblis, daha cennette iken Hz. 
Âdem (as) ve eşinin avret yerle-
rinin açılmasına neden olmuştur. 
Onun kabilesi olan beşeri sistem-
ler, efendileri şeytanın emirleri 
doğrultusunda yasalar çıkararak, 
kimi zaman da baskı uygulayarak 
kadınları örtülerinden sıyırmış-
lardır. Böylece kadınların onuru 
ayaklar altına alınmış, bedenleri 
yarı çıplak bir şekilde sokaklarda 
pazarlanır hale getirilmiştir.

İblis,  Hz. Âdem ve eşine gelecek 
vadedip onları kandırmış, örtüle-
rinden sıyırarak onların çirkin 
yerlerini kendilerine göstermiştir. 
Bugün bu şeytani düzenbazlık, 
tağuti sistemler tarafından aynen 
devam ettirilmekte kadınlar, sanat-
çı, şarkıcı olma,  hayatını kurtarma 
yalanları ile örtülerinden çıkarıla-
rak sokaklara salınmaktadır.

Şeytanın taifesi beşeri sistemler, 
bu sistemin taraftarları, yasalarla 
ve baskılarla kadınları örtüle-
rinden çıkaramayınca, efendileri 
şeytanın taktiğini kullanarak, 
kadınlara vaatler yaparak onları 
örtülerinden sıyırmaya çalışmış-
lardır.

Şeytanın taifesi kişi ve sistemler, 
tıpkı şeytan gibi gelecek vadederek 
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kadınları yarı çıplak hale getirir-
ler. Onların yalanları başında 
çağdaşlık, ilericilik, güzellik gibi 
sözler gelir, bu sözlerle kandırılan 
kadınlar, ilkel toplumlardaki yarı 
çıplaklar haline getirilir.

Sokaklara, televizyon, dergi ve 
gazete sayfalarına bakıldığında 
bazı kadınların, hayvanları bile 
utandıracak giysilerle çirkin 
yerlerini gösterdikleri görülür. Bu 
kadınlar, onur ve kişiliklerinden 
sıyrılmış bir halde şeytanın taifesi-
nin elinde oyuncak olmuşlardır.

Şu bir gerçektir ki, ister çağdaş-
lık düşüncesi, ister sanatçı olma 
isteği, isterse içerisinde yaşadık-
ları sistemlerin baskı ve istekleri 
doğrultusunda olsun, açılıp saçıl-
mak şeytana iman etmenin ve ona 
tabi olmanın bir sonucudur. 

Örtünmeyen kadınlar, şeytana 
tabi olduklarından, namaz da 
kılsalar, oruç da tutsalar, hacca da 
gitseler, örtü konusunda şeytana 
tabi oldukları için yüce Allah’a şirk 
koşmuşlardır. Böyle kadınların 
ve onların açılmalarına gözyu-
man eşleri, yüce Allah’ın emrine 
uymadıklarından diğer tüm 
ibadetleri boşa gider, şeytan gibi 
lanetlenirler, yüce Allah’ın azabına 
uğrarlar.

Diğer yandan, örtündükleri 
halde söz ve iillerinde vakarlı 
olmayan, İslâmi esaslar konusun-
da hassasiyet göstermeyen, şirk, 
küfür, fısk ve nifak içerisinde 
bulunan kadınlar da, takvadan 

uzak olduklarından örtünmeleri 
kendilerine hiçbir fayda sağlama-
yacaktır. 

“Takva elbisesi, bu daha 
hayırlıdır; bu, Allah’ın ayetle-
rindendir, umulur ki düşünür-
sünüz.”

Takva, yüce Allah’ın hüküm-
lerine kesin teslim olup onları 
yaşamak, günah, şirk ve küfürden 
uzak durmaktır. Şeytanın temsil-
cisi tağuti sistemlerin partilerini 
destekleyip oy veren, vakıf, dernek 
gibi tağuti sistemden izin ve icazet-
li küfür ve şirk yuvalarına üye olan, 
onları destekleyen kadınlar, örtülü 
de olsalar, takva ve iman örtüsü ile 
örtünmedikleri için Rab’lerine şirk 
koştuklarından, başlarını örtün-
melerinin hiçbir anlamı yoktur.

Şeytan insanın düşmanıdır

İblis, yüce Allah (cc) tarafından 
affedilmemesinin, lanet edilme-
sinin ve O’nun rahmetinden 
kovulmasının müsebbibi olarak 
gördüğü insanla uğraşacağını, 
insanın düşmanı olduğunu daha 
yeryüzüne gönderilmeden belirt-
miştir.

“Allah ona lanet etti, dedi ki: 
‘Senin kullarından belli bir pay 
edineceğim ve onları mutlaka saptı-
racağım, mutlaka onlara vadede-
ceğim ve onlara emredeceğim, 
böylece hayvanların kulaklarını 
kesecekler ve onlara emredeceğim 
böylece Allah’ın yaratışını değiştire-
cekler!’ Kim Allah’tan başka şeytanı 
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dost edinirse, işte gerçekten apaçık 
bir zararla hüsrana düşmüştür.” 
(Nisa, 118-119)

İblis’in, insanları saptıracağını 
söylemesi üzerine yüce Allah 
(cc), insanları uyarmış, şeytanın 
kendilerine düşman olduğunu, 
ondan sakınılmasını istemiştir. 
Şeytan, insanlara karşı olan kin 
ve düşmanlığını, değişik yollarla 
ortaya koyar, onları günaha, şirk 
ve küfre sokarak Rab’lerine isyan 
ettirir, böylece onları Allah yolun-
dan saptırır.

Şeytan (aleyhillane), insanların 
düşmanı olduğundan onları sürek-
li olarak Rab’lerine isyan ettirmek 
için çalışır, bu konuda, insanlardan 
olan yardımcılarını kullanır. Yüce 
Allah (cc), şeytan ve dostlarına 
dikkat edilmesi için iman edenleri 
uyarmaktadır.

“Şeytan sizi alıkoymasın; şüphe-
siz o, sizin için apaçık bir düşman-
dır.” (Zuhruf, 62)

Yüce Allah (cc), Haktan sapıp 
şeytana tabi olanlara, kıyamet 
günü, şeytana neden uyduklarını 
soracak, gönderdiği Kur’an ile 
şeytanın kendilerinin düşmanı 
olduğunu bildirdiğini hatırlatacak-
tır.

“Size ahit vermedim mi ey 
Âdemoğulları, şeytana itaat 
etmeyin diye; şüphesiz o, size apaçık 
bir düşmandır.” (Yasin, 60)

Şeytan, yiyecek ve içecekler-
le insanları saptırır

Şeytan ve taifesinin insanları 
saptırması, yiyecekler konusunda 
da insanları harama ve günaha 
sokar. Onlar, “Üzümünü ye bağını 
sorma” mantığıyla “Sen yemene 
bak ne yapacaksın nereden alındı-
ğını” gibi sözlerle yenecek şeylerin, 
helal haram olduğuna bakılmaksı-
zın insanların yemelerini, haram 
şeyleri tatmalarını istemektedirler.

“Ey insanlar, yeryüzünde 
bulunan helal ve temiz şeylerden 
yiyin, şeytanın adımlarına tabi 
olmayın; şüphesiz o, sizin apaçık bir 
düşmandır. Gerçekten o size, kötülü-
ğü, hayasızlığı ve bilmediğiniz 
şeyleri Allah hakkında söylemenizi 
emreder.” (Bakara, 168-169)

Yüce Allah (cc), insanları, 
yiyecekler ve içecekler konusunda 
uyarmakta, helal şeyleri yemele-
rini tavsiye etmektedir. Çünkü 
nereden geldiği bilinmeyen haram 
yiyecek ve içecekleri yemek içmek 
şeytana tabi olmaktır.

Şeytan, kötü düşünce aşılar 
ve kötü sözlerin yayılmasına 
çalışır

Şeytan ve dostları, insanlar 
arasında kötü sözlerin yayılmasına 
çalışırlar. Kötü sözleri kullananlar, 
birbirlerini incitecek, birbirlerine 
saldıracak ve aralarına düşmanlık 
girecektir. Yüce Allah (cc), şeytanın 
bu tuzağından emin olmaları için 
Mü’minlerin, birbirlerine güzel 
söz söylemelerini, Kur’an’a uygun 
hareket etmelerini istemektedir.
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“Kullarıma de ki, o en güzel olan 
şeyi söylesinler, şüphesiz şeytan, 
aralarına vesvese verir; doğrusu 
şeytan, insan için apaçık düşman-
dır.” (İsra, 53)

Yüce Allah (cc), kötü bir 
düşünce ya da sözün akla gelmesi 
durumunda, iman edenlerin 
hemen yüce Allah’a sığınmalarını 
Rab’lerini hatırlayıp Kur’an’ı 
düşünerek gerçeği görmelerini 
istemektedir. Kur’an okuyanlar, 
kötü düşünce ve sözün şeytandan 
ve şeytanın da insanın düşmanı 
olduğunu göreceklerdir.

Şeytan ve dostları, insanları, 
beşeri sistemlere destek verdire-
rek Allah yolundan saptırır. Yüce 
Allah (cc) insanlardan, tağutu 
reddetmelerini ve Kendisine iman 
etmelerini isterken şeytan, cin ve 
dostları insanları tağuti sistemleri 
desteklemek için teşvik ederler. 
Tağuti sistemleri destekleyen-
ler, şeytana tabi olmuş, Haktan 
sapmışlardır.

Dünyada iki grup vardır, 
Allah’ın taraftarları ve şeytanın 
taraftarları

Tevhid şirk mücadelesi, temel 
itibarı ile iki grup arasında 
geçmektedir. Bunlar, yüce Allah’ın 
taraftarı olan Müslümanlar ve 
şeytanın taraftarı olan diğer tüm 
insanlar. İnsan ya Allah’ın taraftarı 
Müslümanlarla beraberdir ya da 
şeytanın taraftarı olan diğerleri 
iledir; üçüncü bir grup yoktur. 
Kur’an, bu taraftarları şöyle açıkla-

maktadır.

“Şeytan onları hakimiyeti 
altına almış, böylece onlara Allah’ı 
hatırlamayı unutturmuştur; işte 
onlar, şeytanın hizbidir, iyi bilin 
ki, şüphesiz şeytanın hizbi hüsrana 
uğrayanlar onlardır.” (Mücadele, 
19)

Ayette açıklandığı üzere 
şeytana uyanlar, onun dostları, 
iman edenler de Allah’ın taraf-
tarlarıdırlar. Tağut ve taraftarları 
ile savaşmak, aslında şeytan ile 
savaşmaktır.

 “Allah’ı, Rasulü’nü ve Mü’min-
leri dost edinen kimseler, işte 
gerçekten Allah’ın taraftarlarıdır-
lar, galip gelecek onlardır.” (Maide, 
56)

Dünya, Allah taraftarları 
ile şeytan taraftarları arasında 
Hak-batıl mücadelesinin sürdüğü 
bir alandır. Müslümanlar, Allah 
ve Rasulü’nü dost edinip Kur’an 
ve Nebevi metottan hareket 
ederlerken, şeytanın taraftarları, 
şeytani düzen olan beşeri tağuti 
sistemlerinin ortaya koydukları 
kurallarla ve belirledikleri metot-
larla hareket ederler.

Tevhid-şirk, Hak-batıl mücade-
lesinde Müslümanlar, Kur’ani 
esasları, Risalet önderleri gibi 
ortaya koyarlarsa galip gelecek-
lerdir. Yüce Allah (cc), bu konuda 
iman edenleri uyarmakta, şeytanı 
ve şeytanın yandaşlarını dost 
edinmemeyi emretmektedir.
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“Ey iman eden kimseler, İslâm’a 
tam anlamı ile girin ve şeytanın 
adımlarını izlemeyin, şüphesiz o 
size apaçık düşmandır.” (Bakara, 
208)

Şeytan nasıl ki, insanları Allah 
yolundan alıkoyacağına yemin 
ettiyse, şeytanın görevini üstlenen 
tağuti beşeri sistemler de insanları, 
Tevhidi esaslardan ve İslâm’ın 
hayatı düzenleyen kurallarından 
uzaklaştırarak kendilerine itaat 
etmeleri için çalışırlar.

Tağuti sistemler, insanları 
Allah yolundan, Tevhidi ilkelerden 
alıkoymayı parti, dernek ve vakıf-
lar yoluyla yapar. Bu kurumlar, 
Kur’an’ın ifadesi ile her yolu 
deneyerek hak yolu eğriltmeye 
çalışırlar ve insanları Allah yolun-
dan çevirmek için oyun üstüne 
oyunlar düzenlerler.

“Ve vaatler yaparak her yolla 
ikna etmeye çalışmayın, onunla 
iman edenleri, Allah yolundan 
uzaklaştırmayın ve onu, zulme-
derek eğriltmeyin, hatırlayın ki o 
zaman az idiniz, nihayet sizi çoğalt-
tı ve bakın, bozguncuların akıbeti 
nasıl oldu!” (A’raf, 86)

Her yolu deneyerek, değişik 
metotlar kullanarak Allah yolun-
dan insanları alıkoyanlar, tasavvuf, 
parti, dernek, vakıf, Diyanet 
şebekesi ile tağuti sistemin Prof. 
unvanı verdiği kimselerdir. Bu 
saptırıcı unsurlar, Kur’an’ı kullana-
rak insanları Allah yolundan saptı-
rıp şirke ve küfre sokmakta, İblis’in, 

Hz. Âdem (as) ve eşini, cennetten 
-ebedi kalmak yalanı ile- çıkardığı 
gibi, dine davet ederek insanları 
yüce Allah’a isyan ettirmektedirler.

Yüce Allah’ı razı edebilmenin, 
O’nun vadettiklerine ulaşabilme-
nin tek yolu, şeytanın yardımcıları 
olan saptırıcı unsurların söyledik-
lerinden uzaklaşmak, yüce Allah’ın 
bildirdiği kurallar doğrultusunda 
hareket etmektir. Bunlar, dine 
davet ediyor görüntüsü ile insan-
ları, tağuti sisteme itaat etmeye 
çağırırlar. Bunlara uyanlar, tıpkı 
Hz. Âdem (as) ve eşinin cennetten 
çıkarıldıkları gibi yüce Allah’ın 
rahmetinden kovulurlar.

Şeytan ve taifesinin, Allah 
yolundan alıkoymak için 
başvurdukları oyunlar

Yüce Allah (cc), şeytan ve 
taifesinin, insanları nasıl kandır-
dıklarını bildirmiş, iman edenlerin 
bunlara dikkat etmelerini istemiş-
tir. Şeytanın ve dostları, insanları 
aldatarak oyalarlar, onları hiçbir 
zaman gerçeğe yöneltmezler, 
Tevhidi esaslara davet etmezler.

Daha iyi bir gelecek vadede-
rek kandırırlar

“Onlara vadeder ve söz verir, 
şeytanın onlara vaadi, ancak bir 
aldatmacadır.” (Nisa, 120)

İblis, Hz. Âdem (as) ve eşini, 
cennette ebedi kalmak vaadi ile 
aldattığı gibi şeytanın dostları da 
insanlara sağdan yanaşarak, “Allah, 
Kitap, Kur’an” diyerek aldatırlar. 
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Ancak insanların Kur’ani esasları 
gereği gibi öğrenmelerini istemez-
ler, tam aksine onları Tevhidi 
esaslardan uzaklaştırır, küfre ve 
şirke sokarak Rab’lerine isyan 
ettirirler.

“Yapabiliyorsan onlardan bir 
kimseyi, sesinle kışkırt; süvarilerin 
ve piyadelerinle onları tahrik et; 
mallarda ve evlatlarda onlara 
ortak ol ve onlara vaatler yap; 
şeytan, onlara aldatmaktan başka 
bir şey vadetmez.” (İsra, 64)

Şeytanın, insanı nasıl aldattı-
ğına en açık örnek, Hz. Âdem (as) 
ve eşidir; İblis, onları, cennette 
ebedi kalmak, meleklerden olmak 
ya da ölümsüz birer varlık olmak 
vaadiyle kandırarak cennetten 
kovulmalarına neden olmuştur.

“Şeytan orada, nihayet ikisini 
yanılttı, o içinde oldukları şeylerden 
böylece onları çıkardı...” (Bakara, 
36)

Sağdan yanaşan iblis, Hz. 
Âdem (as)’ı yemin ederek aldatıp 
içerisinde bulunduğu cennetten 
çıkardığı gibi yardımcıları da Allah 
ile aldatarak insanları Tevhidi 
esaslardan uzaklaştırıp şirke ve 
küfre davet ederler. Nitekim şeytan 
da insanları şirke düşürdüğünü 
itiraf etmektedir.

“Ne zaman ki işi bitirdi, şeytan 
dedi ki: ‘Şüphesiz Allah Hak bir 
vaad ile size vadetti ve ben de size 
vadettim, fakat ben vadimden 
döndüm! Benim sizin üzerinizde 

bir gücüm olmadı; ancak elbette 
sizi davet ettim, böylece siz bana 
icabet ettiniz; artık beni kınamayın, 
nefsinizi kınayın! Ne ben sizi yardı-
ma çağırabilirim, ne de siz beni 
yardıma çağırabilirsiniz! Gerçekten 
ben, önceden beni ortak koşmanızı 
tanımamıştım; şüphesiz zalimlere, 
onlar için acıklı bir azap vardır!” 
(İbrahim, 22)

Şeytan ve taraftarları, insan-
ları Allah ile aldatırlar

Şeytanın taraftarları, insanları 
aldatmak için Allah’ın adını, İslâmi 
kavram ve sloganları kullanırlar. 
Yüce Allah (cc), bu konuda iman 
edenleri uyarmaktadır.

“Ey insanlar, Rabb’inizden 
korkun ve çekinin ki o gün, baba 
çocuğu için cezalandırılamaz 
ve o çocuk da babası için bir şey 
ödeyemez; şüphesiz Allah’ın vaadi 
gerçektir, öyleyse dünya hayatı sizi 
aldatmasın ve o aldatıcı sizi Allah 
ile kandırmasın.” (Lokman, 33)

Tağuti sistemlerin izni ile 
açılan vakı larda bel’amlar, kimi 
zaman insanları Kur’an’a davet 
eder görüntüsü ile onlara Kur’an’ın 
yalnızca bir bölümünü anlatırlar, 
Kur’an’ın hayatı düzenleyen kural-
larını hiç gündemlerine almazlar. 
Onlar, İslâm’ın bir bütün olduğunu 
Kur’an’ın, insanların hayatlarını 
düzenlemek için gönderildiğini 
bilirler, ancak insanlara Kur’an’ın 
bu hükümlerini hiçbir şekilde 
anlatmazlar.
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İnsanlara, Tevhidi ilkeleri 
anlatmayan şeytanın dostları, 
onun yerine yüce Allah’ın rahme-
tiyle ilgili ayetleri anlatırlar, bol 
bol sözel olarak Kelime-i Tevhidi 
söyletirler, bu konuda yalan 
hadisler üretirler. Bu yalancılar, 
Rasulullah (as)’ın, “Kim, La ilahe 
illallah derse, bütün günah-
ları affedilir ve cennete girer” 
dediğini söylerler. Oysa o Rasul 
(as), beraberindeki Mü’minlerle, 

“La ilahe illallah” dedikleri için 
işkence gördüler, yurtlarından 
sürüldüler ve birçokları da şehit 
edildiler.

Şeytanın taifesinin yalanlarına 
kananlar, Tevhidi gerçeklere yönel-
mez, yüce Allah’ı razı etmenin 
yalnızca sözel olarak Kelime-i 
Tevhidi ifade etmekten geçtiğini 
zannederler.

“Onlara seslenirler: ‘Sizinle 
beraber değil miydik?’ (Mü’minler) 
derler ki: ‘Evet velakin sonra siz 
ne islerinizi itneye düşürdünüz, 
gözetletip beklediniz, şüpheye 
ettiniz ve aldandınız; ölüm, Allah’ın 
emriyle gelinceye kadar o aldatıcı 
sizi Allah ile sizi aldattı.” (Hadid,14)

Şeytanın dostları, İslâm’ın 
hayatı düzenleyen kurallarını 
kaldırmak ve Tevhid dini İslâm’ı 
öncelikle insanların hayatlarından 
çıkararak ruhban bir niteliğe 
büründürmek için çalışırlar. Bu 
nedenle onlar, Kur’an’ın, hayatı 
düzenleyen hükümlerini ya 
gündemlerinden çıkarıyorlar ya 

da anlamlarını çarpıtarak içlerini 
boşaltıyorlar.

Şeytanın dostlarına aldananlar, 
Kur’an okurlar, ancak Kur’an’ı 
hayatlarına uygulamaz, onun 
hükümleri doğrultusunda 
yaşamaz, belli bazı ibadetlerle 
meşgul olurlar. Onlar, hayatlarını 
hevalarına ve beşeri sistemlerin 
kanunlarına göre düzenlerler.

Şeytan dostlarının, Allah ile 
aldattığı nasıl anlaşılır

Tevhidi öncelemeyen, İslâm’ın, 
hayatı düzenleyen siyasi, hukuki, 
ticari, sosyal ve muaşeret kuralla-
rını anlatmayan her hareket, şeyta-
nidir ve bu hareketlerin yapıldığı 
vakı ların başında bulunanlar da 
şeytanın yardımcıları ve dostları-
dırlar.

Şeytanın taraftarı tağuti siste-
min, şeytanın bazı dostlarına, dini 
bir kisve altında kurdurduğu vakıf-
larda, insanlara İslâm’ın, devlet 
nizamına ait kuralları öğretilmez, 
Tevhidi ilkeler anlatılmaz, insan-
ları belli kalıplaşmış ifadelerle ve 
sloganlarla kandırırlar.

Parti, dernek ve vakı lar, 
insanlara sağdan yanaşan şeytanın 
dostlarının kullandıkları şeytani 
metotlardır. Şeytani metot olan 
bu kuruluşlar, insanların Rab’le-
rini razı edebilmelerine yardımcı 
olmazlar. Zaten vakıf, dernek gibi 
kurumların böyle bir hakları da 
yetkileri de yoktur. 

Şeytanın dostları ikiyüzlü-
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dürler

Şeytanın, dostları ikiyüzlüdür-
ler; onlar, bazı çıkarları, kimi korku 
ve endişeleri nedeniyle inanan 
insanların yanında başka, tağuti 
sistemin yanında başkadırlar.

“İman eden kimselerle karşılaş-
tıkları zaman: ‘İman ettik’ derler ve 
şeytanlarıyla yalnız kaldıklarında 
derler ki: ‘Şüphesiz biz sizinle 
beraberiz, biz sadece alay edicile-
riz.” (Bakara, 14)

Şeytanın dostları, her kılığa 
girerler; Müslümanların yanında 
onlardan olduklarını, İslâmi 
esasların hâkim olmasını istedik-
lerini söylerler, hararetli bir 
İslâm mücahidi rolüne bürünür, 
Kur’an’dan ayetler okurlar. Ancak 
tağuti sistemin koruyucuları 
yanında sistemi savunurlar, onlara 
yaranmaya çalışırlar, küfür ve 
şirk sistemlerinin iyi olduğunu 
söylerler, hiçbir şekilde tağutu 
reddetmezler. Onlar, tağuti sisteme 
olan dostlukları nedeniyle hiçbir 
zaman Tevhidi esasları, Kur’an’ın 
bildirdiği şekilde anlatmazlar.

“Onlardan çoğunun görürsün 
ki, kâ ir kimseleri dost edinmişler, 
ne islerinin onlar için takdim ettiği 
şey gerçekten kötüdür, onlara Allah 
gazap etmiş ve azap içinde onlar, 
ebedi kalıcıdırlar. “ (Maide, 80)

Şeytanın dostları, Allah düşma-
nı tağuti sistemden izin alır, vakıf 
kurar, sistemin yasalarının gölge-
sinde hareket ederler. Onlar, bir 

sorunla karşılaştıklarında ya da 
sistem kendilerini sorguladığında, 
sistemden aldıkları izin belgesini 
göstererek, “Bakın biz izin alarak 
kurulmuş resmi vakı larız” derler, 
ancak Mü’minlerin yanında 

“Beşeri tağuti sistemi içten girerek 
yıkacaklarını” iddia ederler.

Parti, dernek ve vakıf gibi şirk 
ve küfür kurumlarında yuvalanan 
İslâmcı yazar ve çizerler, şeytanın 
ikiyüzlü yardımcılarıdırlar. Onlar, 
hem Müslümanlara şirin görünme-
ye, hem de tağuti küfür sistemine 
yaranmaya çalışırlar.

“Allah’a yemin ediyorlar ki, 
gerçekten sizdeniz, onlar sizden 
değiller velakin onlar, çok korkak 
bir topluluktur.” (Tevbe, 56)

Şeytani düzen olan tağuti 
sistemi reddetmeyen bel’am 
münafık İslâmcılar, yalan üzerine 
bina ettikleri söz ve davranışları 
ile kendilerini, çevrelerine sevdir-
meye çalışırlar, ancak kendileri, 
Müslümanları kesinlikle sevmezler.

“İşte siz böylesiniz, onları sever-
siniz, onlar sizi sevmezler; Kitabın 
bütününe iman edersiniz, sizinle 
karşılaştıkları zaman derler ki: 

‘İman ettik’ yalnız oldukları zaman, 
size karşı ö keden parmak uçlarını 
ısırırlar; de ki: ‘Ö kenizden ölün!’ 
Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü 
bilendir.” (Al-i İmran, 119)

Şeytanın yardımcıları, Kur’a-
ni gerçekleri inkâr ederler

Kur’an, iman edenlerin yaşantı-
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larını, neler yapıp yapamayacakla-
rını, Rab’lerine karşı sorumluluk-
larını çok açık bir şekilde belirtmiş, 
onlardan, bildirilen bu esaslara 
uymalarını istemiştir. Ancak şeyta-
nın dostları, Kur’an’da bildirilen 
ilahi buyrukları tersine çevirerek 
ve inkâr eder, insanların yüce 
Allah’a yönelmelerini engellerler.

Kur’an’ın anlaşılmasını isteme-
yen bel’amlar, sürekli olarak 
ayetleri karıştırır, net anlaşılma-
sını önlerler. Bunlardan kimileri, 
Kur’an’ı ebcet hesabı ile açıklarken 
kimileri, sayılarla Kur’an’ı anlat-
maya çalışırlar, sayılarına uymayan 
ayetleri reddederler.

“Senden önce hiçbir rasul ve nebi 
göndermedik ki, sadece temenni 
ettiği zaman, şeytan onun temen-
nisine (bir şey) atmasın; fakat Allah, 
şeytanın attığı şeyi siler, sonra 
kendi ayetlerini sağlamlaştırır. 
Allah, âlimdir, hâkimdir.” (Hac, 52)

Bel’amlar, Kur’an’ın orijinaline 
müdahale edemediklerinden, 
Kur’an mealleri üzerinde oyunlar 
oynar, kelime ve kavramların 
anlamlarını değiştirir, kendi 
ikirlerini Kur’an ayetlerine karış-

tırırlar, böylece Kur’an’a yönelmeyi 
engellemeye çalışırlar.

Mü’minler, bel’amların 
gerçekleri gizlemelerini, kavram-
ları değiştirip, kavramlara farklı 
anlamlar yüklemelerini Hakkı 
ortaya koyarak müdahale ederler. 
Ancak kalplerinde hastalık olan 
münafıklar, imanlarında samimi 

olmayanlar ve kâ irler onlara 
aldanırlar.

“Şeytanın attığı şeyi, kalplerinde 
hastalık olan kimselere ve kalpleri 
katılaşanlara bir imtihan yapar; 
zalimler, uzak bir ayrılık içindedir-
ler.” (Hac, 53)

Şeytanın, Kur’an’dan saptırdığı 
kimseler, kendilerini doğru yolda 
zannederler

Günümüzde birçok örneği 
görüldüğü üzere, şeytanın dostla-
rının çarpıtıp değiştirdiği ayet 
ve kavramlara tabi olanlar, Rasul 
(as)’ı ve Kur’an’daki birçok ibadeti 
inkâr edenler, saptıklarını bilme-
den kendilerini doğru yol üzerinde 
zannederler.

“Allah onların hepsini tekrar 
dirilteceği gün, size yemin ettikleri 
gibi O’na da yemin edecekler ve 
kendilerinin bir şey üzerinde 
sanacaklardır. Dikkat edin, gerçek-
ten onlar yalancılardır.” (Mücadele, 
18)

Şeytanın dostlarına aldananlar, 
dünyada kendilerini doğru yolda 
zannettikleri gibi, Kıyamet günü de 
kendilerini doğru yolda sanacak-
lardır. Ancak kimseye haksızlık 
yapılmadığı o günde, gerçekler 
ortaya çıktığında onların yalancı 
oldukları görülecektir.

Şeytanın dostları, insanları 
yüce Allah’a secde etmekten 
alıkoyarlar

Şeytan, kendisi Rabb’inin 
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emrine tabi olup secde etmediği 
gibi, onun dostları da insanları 
yüce Allah’a kulluk yapmaktan 
alıkoymaya çalışırlar. Onlar, bu 
nedenle öncelikle namaz kavra-
mını çarpıtarak insanların Rab’le-
rine secde etmelerini engellerler. 
Bunlar, namazın salat, salatın da 
dua olduğunu, dua etmekle salatın 
(namazın) eda edilebileceğini 
iddia ederler, bunlardan bazıları 
da namazın, bir ayin olduğunu ileri 
sürerler.

 “(İblis) dedi ki: ‘O halde Senin 
izzetine andolsun, onların tümünü 
saptıracağım, onlardan ihlaslı 
kulların hariç” (Sad, 82-83)

İslâm’a karşı kin ve düşman-
lıklarında sınır tanımayan, 
tağuti sisteme iman edenler ede, 
namazın sonradan uyduruldu-
ğunu, Kur’an’da namaz kavramı 
bulunmadığını söyleyecek kadar 
küfürlerinde ileri girmişlerdir. 
Diğer bazıları da namazın ancak 
iki rekât ve üç vakit olduğunu iddia 
etmişlerdir.

İnkârın mantığı ve kuralı 
yoktur; inkârcılar bu kuralsız 
mantıkla neyi niçin reddettiklerini 
düşünmeden inkâr ederler. Risalet 
tarihi boyunca inkâr edenlerin 
inkârları her dönemde değişiklik 
gösterse de sonuçta hepsi Hakkı 
yalanlamışlar, yüce Allah’a kulluk 
yapmayı engellemeye çalışmış-
lardır. Bu durum, günümüzde de 
değişik şekillerde yapılmaktadır.

Namaz, imani bir husustur; 

iman noktasında i las etmiş, 
imanın faziletini tadamamış, bu 
faziletten nasiplenmemiş, iman 
ile küfrü karıştırıp şirketleştiren 
kişiler, namazın faziletini, insana 
verdiği manevi yüceliğini ve iziki 
huzurunu anlayamazlar. Namaz-
dan rahatsızlık duyanlar, kendileri 
kılmasalar bile namazdan ve onu, 
huşu ile kılanlardan rahatsızlık 
duyarlar.

Hak batıl mücadelesinde İslâm 
düşmanları, Tevhidi esaslara karşı 
taşıdıkları kin ve düşmanlıklarını 
her vesile ile ortaya koymuşlar, 
İslâm’ın, yeryüzünden kaldırılması 
ya da en azından iman edenler 
üzerindeki etkisinin azaltılması 
için ellerinden gelen her şeyi 
yapmışlar, yapmaktan çekinme-
mişlerdir. Kur’an, bu kişiliksiz kâ ir, 
müşrik, fasık, münafık ve mürtet-
lerin iftira, yalan ve saptırmala-
rını boşa çıkarmış, namazın yüce 
Allah’ın emri olduğunu, Rasulullah 
(as) ve ashabının namazı kıldıkla-
rını apaçık bir şekilde bildirmiştir.

“Muhammed Allah’ın Rasulü’dür; 
onunla beraber olan kimseler, kâ ir-
lere karşı şiddetli, kendi aralarında 
merhametlidirler. Onları görürsün 
ki, rükû edip secde ederek Allah’ın 
lütuf ve rızasını istiyorlar; onların 
yüzlerinde, secde izinden işaretleri 
vardır…” (Fetih, 29)

Namaz, kulluğun, yüce Allah’a 
bağlılığın samimiyet de¬recesini 
gösteren bir ibadettir. Kula kulluğu 
zillet, âlemlerin Rab’lerine ibadeti 
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şeref gören Mü’minler için namaz 
,Rab’lerine rükû ve secde ile yaklaş-
tırıp yükselten miraçtır. Onlar, 
hiçbir sıkıntı duymadan huzur 
içerisinde namazlarını, belirlendi-
ği ölçüler içerisinde eda ederler.

Şeytan ve taifesi, insanlara 
cimriliği emreder

İnfak etmek, yüce Allah’a 
imanın, en güzel söz olan Tevhidi 
esasları tasdik etmenin göstergesi-
dir. İnfak etmeyerek en güzel sözü 
tasdik etmeyenler, şeytana uymuş, 
onun emellerine hizmet etmiş, en 
güzel sözü yalanlayarak şeytanın 
kardeşleri olmuşlardır.

“Amma kim verir sakınırsa ve 
en güzeli tasdik ederse, işte onu 
en kolaya muvaffak kılarız ve kim 
cimrilik eder ve müstağni olursa 
ve en güzeli yalanlarsa, işte ona en 
zoru kolaylaştırırız.” (Leyl, 5-10)

Şeytan ve taifesi, insanların, 
yüce Allah’a iman etmelerini 
engelleyerek cehennem azabına 
girmelerini sağlamak için, infak 
etmeleri durumunda mallarının 
gideceği, fakir düşecekleri korku-
larını yayarak Allah yolunda infak 
etmeyi engellemeye çalışırlar.

“Şeytan sizi, fakirlikle korkutur 
ve çirkin şeyleri size emreder; Allah, 
Kendisinden bağışlama ve lütfu size 
vadediyor; Allah zengindir, bilendir.” 
(Bakara, 268)

İnfak etmeyenler, ihtiyaç 
sahiplerine mallarından vermeyip 
cimrilik yapanlar, Rabb’ine isyan 

eden şeytanın kardeşi olmuşlardır; 
onlara, alçaltıcı bir azap vardır.

“Cimrilik eden kimseler, insanla-
ra cimriliği emrederler ve Allah’ın 
fazlından onlara verdiği şeyi 
gizlerler; kâ irler için alçaltıcı bir 
azap hazırladık. Mallarını insan-
lara gösteriş yaparak infak eden 
kimseler, Allah’a ve ahiret gününe 
iman etmezler; kim, şeytanla ilişki 
kurarsa, işte onun ilişkisi artık kötü 
bir ilişkidir!” (Nisa, 37-38)

 Allah yolunda infak etmeyenler, 
gösteriş ve şatafat için mallarını 
harcayıp israf ederek Rab’lerine 
isyan ederler. İsraf, yüce Allah’ın 
hükümlerine aykırı hareket etmek, 
Allah yolunda harcamamaktır. 
İnfak etmeyerek zevk ve sefaları 
için harcayıp gösteriş yapanlar, 
yüce Allah’a iman etmeyenlerdir ki 
onlar için çetin ve sürekli bir azap 
vardır.

“İşte, israf eden kimseleri ve 
Rabb’inin ayetlerine iman etmeyen-
leri böyle cezalandırırız ve elbette 
ahiret azabı daha şiddetli ve daha 
kalıcıdır.” (Taha, 127)

İnsanların helâkına neden olan 
nedenlerden biri de, iman iddia-
sında bulunup infak etmemek, 
fakirlerin haklarını vermemektir. 
Şeytan, infak etmeyi engelleyerek, 
insanı Rabb’ine isyan ettirmiş, 
insana olan kin ve düşmanlığını bu 
şekilde tatmin etmiştir.

İnfak etmek, ne malları eksiltir, 
ne de insanı yoksullaştırır, tam 
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aksine infak, hem malı ve infak 
edeni temizler, hem de artırır ve 
insanı Rabb’inin rızasına ulaştırır.

“Mallarını Allah yolunda infak 
eden kimselerin misali, yedi başak 
bitiren, her başağında yüz tane 
tohum olan bir tohumun misali 
gibidir. Allah dileyen kimseye kat 
kat verir. Allah zengindir, bilendir.” 
(Bakara, 261)

Yüce Allah’a gerçekten iman 
edenler, mallarının azlığına çoklu-
ğuna bakmadan Allah yolunda 
infak ederler. Böylece hem şeyta-
nın arzularını boşa çıkarılar, hem 
de Rab’lerinin rızasını kazanarak 
en güzel mekânlarda, cennetlerde 
konaklanırlar.

“Bollukta ve darlıkta infak eden 
kimseler, ö kelerine hakim olurlar, 
insanları affederler; Allah da iyilik 
edenleri sever.” (Al-i İmran, 134)

Şeytan, insanları, dostları ile 
korkutur

Şeytan ve taifesi, insanlara 
her yönden yaklaşır, kimi zaman 
vaatler yaparak, kimi zaman saldı-
rarak, kimi zaman mallarını Allah 
yolunda harcatmayıp biriktirterek 
ya da haramda kullandırarak ve 
kimi zaman da evlatlarını saptıra-
rak onları aldatırlar.

Şeytanın ve dostları, insan-
ların Rab’lerine yönelmelerine 
engel olamadıkları zaman hemen 
tehdit ve baskıya başvururlar. 
Şeytani beşeri tağuti sistemler, her 
dönemde ve günümüzde, Tevhidi 

esaslara iman edenleri, baskı ve 
zorbalıkla rızıklarını ellerinden 
almakla, zindana atmakla ve onları 
öldürmekle korkutmaya çalışmak-
tadırlar.

“Şüphesiz o sizi değil, şeytan, 
kendi dostlarını korkutur, onlar-
dan korkmayın, benden korkun, 
gerçekten Mü’minler iseniz!” 
(Al-i İmran, 175)

Tarihi süreçte, şeytani beşeri 
sistemler, bu sistemlere iman 
edenler, Allah yolunda mücadele 
eden Müslümanları, sistemin 
zulmü ile korkutmuşlar, onların, 
Allah’ın yoluna dönmelerine engel 
olmaya çalışmışlardır. Ancak 
Mü’minler, Allah’tan başka hiç 
kimseden korkmadıkları için 
Tevhidi esasları insanlara duyur-
maya devam etmişlerdir.

Günümüzde Tevhid eri Müslü-
manları, tağuti sistemle bu siste-
min güvenlik güçleri ve zindanları 
ile korkutmaya çalıştıkları gibi, 
tarihi süreçte de Risalet önderleri, 
zalim diktatörlerle korkutulmaya 
çalışılmış, ancak onlar, tehditlere 
aldırış etmeden onlara meydan 
okumuşlardır.

“Nuh’un haberini onlara oku; 
o zaman kavmine demişti ki: ‘Ey 
kavmim, şayet benim durumun ve 
Allah’ın ayetlerini hatırlatmam size 
ağır geldiyse, o halde ben, Allah’a 
tevekkül ettim; artık siz ve ortakla-
rınız işiniz (için) toplanıp karar alın, 
sonra kararınız size dert olmasın, 
sonra bana uygulayın ve bana 
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mühlet vermeyin!” (Yunus, 71)

“Kavmi onunla tartıştı; dedi 
ki: ‘Gerçekten beni hidayete ileten 
Allah hakkında benimle tartışıyor 
musunuz? Ben, sizin O’na şirk 
koştuğunuz şeylerden korkmam; 
Rabb’imin dilediği şeyler müstesna! 
Rabb’im, bilgice her şeyi kuşatmış-
tır; artık düşünmeyecek misiniz?

Size onunla ilgili bir delil indir-
mediği şeyleri Allah’a şirk koşmak-
tan gerçekten siz korkmuyorsunuz 
da ben nasıl korkarım sizin şirk 
koştuğunuz şeylerden; Şayet 
biliyorsanız, şimdi iki topluluktan 
hangisi gerçekten güvendedir?” 
(En’am, 80-81)

Beşeri sistemlerin korkutma-
larına karşın Müslümanlar, küfre 
karşı duruşlarını ve Tevhidi esasla-
rı insanlara duyurma kararlılıkla-
rını açık bir şekilde ortaya koymalı, 
asıl korkması gerekenlerin, tağuti 
sistemlerin destekleyicilerinin 
olduğunu haykırmalıdırlar. Tıpkı 
Rasulullah (as) gibi müşriklere 
karşı açık bir şekilde meydan 
okumalıdırlar.

“De ki: ‘Ey kavmim, durumunuza 
göre yapın, doğrusu ben de yapıyo-
rum; artık yakında yurdun sonunun 
kimin olacağını bileceksiniz; şüphe-
siz o zalimler, i lah olamazlar!” 
(En’am, 135)

Müslümanlar, şeytanın taifesi 
beşeri şirk ve küfür düzenlerinden 
korkmazlar, korkmamalıdırlar; 
onlar için korkulacak tek güç, 

âlemlerin Rabb’i yüce Allah’tır.

“Allah kuluna kâ i değil mi! Seni 
O’ndan başka kimselerle korku-
tuyorlar ve Allah kimi dalalete 
düşürürse artık ona hidayet veren 
biri olmaz.” (Zümer, 36)

“Üstlerindeki Rab’lerinden 
korkarlar ve emredildikleri şeyi 
yaparlar. Allah dedi ki: ‘İki ilah 
edinmeyin, şüphesiz O, tek ilahtır, 
öyleyse yalnızca benden korkun.’ 
Göklerde ve yerde bulunan ne varsa 
O’nundur ve din de daima O’nundur; 
o halde siz, Allah’tan başkasından 
mı korkuyorsunuz!” (Nahl, 50-52)

Yüce Allah’tan başkasından 
korkmak, o korkulan kişi, kurum 
ya da devleti ilah edinmektir. Bu 
nedenle Müslümanlar, hiçbir 
konuda Rab’lerine şirk koşmadık-
ları gibi korkularını başkalarına 
has kılarak da O’na şirk koşmazlar.

Şeytan dostlarına, Müslü-
manlarla mücadele etmeleri için 
fısıldarlar

Şeytan, yardımcılarına, Müslü-
manları Allah yolundan nasıl 
alıkoyacakları konusunda sürekli 
fısıldar. Şeytanın dostları, yasalar 
çıkararak, helal ve haramlar 
koyarak insanları, harama bulaş-
tırmaya ve yüce Allah’a yönelmek-
ten alıkoymaya çalışırlar. Şeytan ve 
yardımcıları olan tağuti sistemlere 
uymak apaçık bir şekilde şirktir.

“Üzerine Allah’ın ismi anılmayan 
şeylerden yemeyiniz ve gerçekten o 
fısktır; şüphesiz şeytanlar dostları-
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na, sizinle mücadele etmeleri için 
ilham verirler, şayet onlara uyarsa-
nız, muhakkak siz müşriklerden 
olursunuz.” (En’am, 121)

İnsanları, yüce Allah’a ve 
Tevhidi esaslara yönelmekten 
alıkoymak isteyen şeytanın dostla-
rı, onları kandırmak ve Hak yoldan 
saptırmak için bir sürü metotlar ve 
engeller ortaya koyarlar, değişik ve 
cazip sloganlar üretirler.

“Her yaptığınız saçma sapan 
işaretlerle eğleniyor musunuz?” 
(Şuara, 128)

Tüm tarikat, vakıf, dernek ve 
partiler, insanları Tevhidi esaslar-
dan ve Allah yolundan saptırmak 
için, şeytanın dostları tarafından 
kurulmuş değişik tuzaklardır. 
Kur’an, şeytanın taifesinin değişik 
yöntem ve metotlarını, her yol 
üzerine işaretler yapmak olarak 
belirtir. Bazı kimseler, yüce Allah’ı 
razı edecekleri düşüncesi ile şeyta-
nın taifesinin kurdukları tuzaklara 
düşmekte, ancak Rab’lerini razı 
edemedikleri gibi O’na şirk 
koşmaktadırlar. 

Şeytanın dostları, günahları 
süslü gösterirler

Şeytanın dostları, kimi zaman 
arkadaşlık, kimi zaman daha fazla 
kazanma, şöhret olma duygusunu 
kullanarak insanlara yaklaşır, 
haram olan konularda tavsiye-
lerde bulunur, hatta zorlarlar. 
Onlar, genellikle gereği gibi iman 
etmeyen, İslâmi esasları yeterince 

bilmeyen ya da İslâm’dan dönmüş 
kimseler üzerinde etkili olurlar.

“Şüphesiz, Hidayet kendilerine 
belli olduktan sonra arkalarına 
dönen kimseleri şeytan, onları 
ayartmış ve onları uzun uzun 
koşturmuştur.” (Muhammed, 25)

Günümüzde, şeytanın dostları 
tarafından küçük çocuklar, şarkıcı, 
türkücü, sanatçı olma hayalleri ile 
televizyonlara çıkartılmakta, kız 
çocukları yarı çıplak bir vaziyette 
oynatılmaktadır. Bu yapılanlarla 
günah, küfür ve şirk, adeta yücelti-
lip süslenerek çocuklara ve ailele-
rine sevdirilmekte, böylece onlara 
Allah me humu unutturulmaktadır.

“Allah’a andolsun, gerçekten 
senden önceki ümmetlere de (rasul) 
gönderdik; şeytan onların amelle-
rini böylece süsledi; işte o, bugün 
onların dostudur, onlar için acıklı 
bir azap vardır.” (Nahl, 63)

Şeytanın dostları, Kur’an’ın 
haram kıldığı, yapılmasının günah 
olduğunu bildirdiği her söz ve 
iili, cazip hale getirmiş, insan-

ların kolay günah işlemelerini 
sağlamışlardır. Öyle ki, şeytanın 
dostları beşeri tağuti sistemler, 
yüce Allah’ın haram saydığı her 
şeyi yasalar çıkararak yapılmasını 
tavsiye ve emretmişlerdir.

Allah’a ve Rasulü’ne karşı savaş 
olan faizin alınmasını yasalaştırıp 
kolaylaştıran beşeri sistemler, şirk 
gibi büyük bir günah olan zinayı, 
genelevler açarak meşrulaştırmış, 
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bar, pavyon ve gazinolarda kadın-
lar, yarı çıplak, çırılçıplak erkeklere 
pazarlanmışlardır.

Beşeri tağuti sistemler, yüce 
Allah’ın helal kıldıklarını haram, 
haram kıldıklarını da serbest 
bırakarak helal yapmışlardır. Bu 
sistemler, içki, kumar, piyango, 
spor toto gibi haram işleri cazip 
hale getirerek insanların kolayca 
harama girmelerini sağlamışlardır. 
Beşeri sistemlerin, bu yasalarına 
uymak, bu iilleri işlemek şeytana 
tabi olmak olduğu gibi aynı zaman-
da bu sistemleri de rab edinmek ve 
şirke düşmektir.

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

Bu ayet nazil olduğunda yeni 
Müslüman olan Adiy bin Hatem, “Ey 
Allah’ın Rasulü, biz Hrıstiyan iken 
Allah’tan başkasına kulluk yapmı-
yorduk” diyerek ayetin anlamını 
sormuş, Rasulullah (as): “Ey Adiy 
papazlarınız, keşişleriniz size 
bir kısım şeyleri yapmanızı 
emrettiklerinde bunları yapar 
mıydınız?” Adiy, “Evet yapardık,” 
Rasulullah (as), “Peki onlar, bir 
kısım şeyleri yasakladıklarında 
onlara uyar mıydınız?” Adiy, “Evet” 
deyince Rasulullah (as), “Ey Adiy, 
işte bu, onlara ibadet etmek, 
onları rab edinmektir” buyurdu.

Yüce Allah’ın koyduğu hüküm-
lere aykırı konulan yasalara 
uymak, o hüküm koyucuları rab 
edinmek, onlara ibadet etmektir. 
Beşeri tağuti sistemlerin koyduk-
ları kanunlar, her yönüyle yüce 
Allah’ın hükümlerine aykırıdır. Bu 
sistemlerin kanunlarına uymak, 
onları rab edinip onlara tapmak ve 
yüce Allah’a şirk koşmaktır.

Şeytanın dostları, insanlara 
çirkin kötü şeyler yapmayı 
emreder

İnsan bir kere saptı mı, artık 
şeytanın kölesi, oyuncağı haline 
gelir. Şeytan, onlara, her türlü 
kötülüğü yapmalarını emreder, her 
türlü çirkin işi onlara kolaylaştırır.

“Ey iman eden kimseler, şeytanın 
adımlarını izlemeyin, kim şeytanın 
adımlarını izlerse artık gerçekten 
o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder; 
şayet üzerinizde Allah’ın lütfu ve 
rahmeti olmasaydı, sizden birinizi 
ebediyen temizlemezdi velakin 
Allah dileyen kimseyi temizler. Allah 
işitendir, bilendir.”(Nur, 21)

“Ey iman eden kimseler, şüphesiz 
şarap, şans işleri, dikili heykeller, fal 
okları, şeytan amelinden pisliktir, 
o halde ondan sakının, umulur ki 
kurtuluşa erersiniz.” (Maide, 90)

Her türlü kötülük ve kötü iil, 
şeytan işidir; bunları yapan, şeyta-
na tabi olmuş, yüce Allah’a isyan 
etmiştir. Onlar, yaptıklarından 
tevbe edip Rab’lerine yönelme-
dikleri sürece şeytanı ve dostlarını 
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ilah ve rab edinmiş kimseler olarak 
yüce Allah’a şirk koşmuşlardır.

Şeytana tabi olanlar, şeyta-
nın dostu ve kardeşidirler

Şeytan ve dostlarının, Kur’ani 
esaslar doğrultusunda hareket 
eden Mü’minler üzerinde bir 
etkileri olmaz. Tıpkı günümüz 
beşeri sistemlerin, Tevhidi 
esaslara iman eden Müslümanlar 
üzerinde bir etkileri bulunmadığı 
gibi; onlar, ancak imanlarına şirk 
bulaştıran ve kendilerini dost 
tutanlar üzerinde etkili olabilirler.

“Doğrusu onun hakimiyeti, onu 
dost tutan kimseler üzerindedir ve 
o kimseler, onunla şirk koşanlardır.” 
(Nahl, 100)

“Şüphesiz saçıp savuranlar, 
şeytanların kardeşleri olmuşlar-
dır; şeytan ise Rabb’ine karşı çok 
nankördür!” (İsra, 27)

Şeytan ve dostları, kendilerini 
kardeş ve dost edinenleri, kullanır-
lar, sömürürler ve azgınlığa sürük-
lerler ve hiçbir şekilde yakalarını 
bırakmazlar. Onlara, dünyada her 
türlü rezilliği tattırırlar, ancak 
onları, zor ve yardıma muhtaç 
oldukları günlerinde ve kıyamet 
gününde inkâr ederler, onlardan 
uzaklaşıp giderler.

“Onların kardeşleri, azgınlık 
içerisinde onlara yardım ederler, 
sonra peşlerini bırakmazlar.” (A’raf, 
202)

Şeytanın verdiği kötü düşün-

ceden yüce Allah’a sığınarak 
Kur’an’a yönelmek

Şu Kur’ani bir gerçektir ki, 
ister ne isten, ister başkalarının 
istek ve arzularından ya da beşeri 
sistemlerin kanun ve kuralların-
dan kaynaklansın, yüce Allah’ın 
hükümleri dışındaki her istek, her 
yöneliş, her söz ve hareket şeytan-
dandır.

Şeytan ve dostlarının, istek-
lerine göre hareket eden, onların 
kölesi olur, Kur’an dışı olan her 
şeyden kurtulmak için mutlak 
anlamda, her konu ve durumda 
Kur’an’a müracaat etmek, onun 
belirlediği ölçüler içerisinde 
hareket etmek gerekir.

“Ne zaman şeytandan bir vesvese 
seni tahrik ederse hemen Allah’a 
sığın; şüphesiz O, işitendir, bilendir.” 
(Fussilet, 36)

“O kimseler, bir fuhşiyat yaptık-
ları yahut ne islerine zulmettikleri 
zaman, Allah’ı hatırlarlar, günah-
ları için hemen bağışlanma dilerler. 
Ve kim Allah’tan başka günahları 
bağışlayabilir ve onlar, yaptıkları 
şeyler üzerinde bilerek ısrar etmez-
ler.” (Al-i İmran, 135)

Kur’an, birçok ayetinde, şeyta-
na ve onun adına çalışan dostla-
rına dikkatleri çeker ve onlardan 
sakınılmasını emreder. Çünkü 
şeytana tabi olmak insanı dünya ve 
ahirette zelil düşürür ve acı azaba 
girmesine neden olur.


