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bismillah
İslâmi Kardeşlik

İslâmi kardeşliğin nasıl olması 
gerektiği ile ilgili hususlar, Kur’an ve 
Nebevi harekette çok açık bir şekilde 
beyan edilmiştir. Günümüzde arzulanan 
İslâmi kardeşliğin oluşabilmesi, ancak 
belirlenen esaslara uygun hareket 
edilmesi ile mümkün olabilir.

Yüce Allah (cc), Kur’an’da gerek 
birey, gerekse toplumsal yaşamla ilgili 
kurallarını çok açık ve net bir şekilde 
beyan etmiş, beyan ettiği kurallara göre 
hareket edenlerin ya da etmeyenlerin 
durumlarını açıkça ortaya koymuştur.

Bir kimsenin, öncelikle kendisinin 
kim olduğunu, vahyin belirlediği 
esasları ne oranda samimiyetle yerine 
getirdiğini, Müslüman toplum içindeki 
konumunun ne olduğunu Kur’an’ı 
okuyup üzerinde düşündüğünde çok 
açık bir şekilde görebilecektir.

Bugün İslâm ile ilgili olarak gerek 
bireysel, gerekse toplumsal ifadelen-
dirilmelerin kaynağında insanların, 
özellikle de Müslüman olduklarını ifade 
edenlerin vahyi gereğince okumama-
ları ve okudukları halde anlamamaları 
ya da anladıkları halde ne islerinde 
uygulamamaları yatmaktadır.

Kendilerini İslâm’a nispet edenle-
rin, gerek bireysel konumlarını beyan 
etmeleri, gerek toplumla ilgili tanımla-
maları açık bir şekilde kendi hevaların-
daki duygularının ifade edilmesinden 
başka bir şey değildir.

Müslüman olduklarını söyleyen-
lerin, Müslüman kimliklerinin içini 
dolduran hususların ne olduğunu 
Kur’an’dan net bir şekilde bilmedikleri 
ya da bildikleri halde onu ne islerinde 
önyargısız bir şekilde uygulamadıkları 
için doğal olarak yanlış şekilde kendile-
rine bir konum belirlemektedirler.

Aynı şekilde İslâm toplumunu 
oluşturan cemaat kavramının, İslâmi 
kardeşliğin nasıl olması gerektiğini 
de yine Kur’an ve Nebevi örneklikten 
çıkarmadıkları için doğal olarak hem 
kendilerini nispet ettikleri yapıları 
tanımamakta hem de bu yapılar 
konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Kur’an, cemaat konusunu İslâmi 
kardeşlik hususunu çok açık bir şekilde 
ortaya koymuş, Müslümanların, hangi 
durumda bu kardeşlik yapısını oluştu-
racaklarını belirtmiş, İslâmi kardeşliğin 
nasıl olması gerektiğini de apaçık bir 
şekilde beyan etmiştir.

Bütün bu Kur’ani gerçekler apaçık 
bir şekilde ortada iken bunların 
gereğini yerine getirmeyenler ya da 
gereğince yerine getirmeyenler doğal 
olarak İslami kardeşlik hukukunu da 
oluşturamazlar.

İslâmi kardeşlik hukuku
Yüce Allah (cc) iman edenlerin, 

Kendisinden korkmalarını ve Müslü-
manlar dışında bir şekilde ölmemeleri-
ni bildiriyor.
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 “Ey iman edenler, Allah’tan hakkıyla 
korkun, sakının ve siz, Müslümanlar 
dışında ölmeyin.” (Al-i İmran, 102)

Yüce Allah (cc), iman etmenin, 
Kendisinden korkarak Müslümanlar 
olma dışında ölmemenin hemen akabin-
deki ayette kardeş olunması gerektiğini, 
kurtuluşun bunda olduğunu, aksi halde 
ateşte bir çukurun kenarında bulunula-
cağını bildiriyor.

 “Ve topluca Allah’ın ipine yapışın, 
tefrikaya düşmeyin, Allah’ın üzerinizde 
olan nimetini düşünün; o zaman siz, 
birbirinize düşman idiniz, kalplerinizi 
uzlaştırdı. O’nun nimetiyle kardeşler 
oldunuz, siz ateşten bir çukurun kenarın-
da idiniz, sizi ondan kurtardı. İşte Allah 
size ayetlerini açıklıyor umulur ki, 
hidayete eresiniz.” (Al-i İmran, 103)

Yüce Allah (cc), Allah’ın ipine 
(Kitabı’na) sarılmayı emrettikten 
hemen sonra “O’nun nimetiyle kardeş-
ler oldunuz,”  buyurarak Müslümanlar 
arasındaki kardeşliğin dayandığı asıl 
temelin ne olduğunu açıklamaktadır.

Aynı dine mensup olmakla sorun 
bitmiyor, yüce Allah (cc) ve Rasulullah 
(as), mutlak anlamda kardeş olunması 
gerektiğini bildiriyorlar. Nitekim 
Rasulullah (as) da, “Ey Allah’ın kulları, 
kardeş olunuz” buyurmaktadır.

Yüce Allah (cc), İslâmi kardeşlik 
hukukunun oluşmasının ilk ve temel 
şartının, Müslümanların topluca Kendi 
ipine sarılmaları ile mümkün olduğunu 
bildiriyor. “Ve topluca Allah’ın ipine 
yapışın, tefrikaya düşmeyin,” bu, elbette 
çok önemli bir uyarıdır.

Yüce Allah (cc), Kur’an’da sürekli 
olarak “Ey iman edenler” şeklinde 
iman edenlere topluca hitap etmekte 
ve namazlarda sürekli olarak okunan 
Fatiha suresi, 5 ve 6. ayetlerde “Yalnız 
sana kulluk eder ve yalnız senden 
yardım isteriz; bizi doğru yola ilet” 

duasının, Müslüman toplum adına 
yapıldığını öğretmektedir.

İslâmi kardeşlik hukukunu oluştur-
mayanlar, iman etmekle İslâmi kimi 
ibadetleri yapmakla ya da sözel olarak 
tağutu reddetmekle kurtulmazlar. Yüce 
Allah (cc), kurtuluşun adresi olarak 
iman edenlerin, topluca Kendi ipine 
sarılmakta olduğunu, kalplerin ancak 
bu şekilde uzlaşacağını ve böylece 
kenarında bulunulan ateşten kurtulu-
şun mümkün olabileceğini bildirmekte-
dir. Yüce Allah (cc), bu konuda Ashab-ı 
Kehf’i örnek vermektedir.

“Biz sana onların haberlerini 
hakkıyla anlatıyoruz; şüphesiz onlar, 
Rab’lerine iman etmiş gençlerdi; Biz 
de onların hidayetlerini artırmıştık, 
onların kalplerini bağlamıştık; kıyam 
ettiler, peşinden dediler ki: ‘Rabb’i-
miz, göklerin ve yerin Rabb’idir, biz 
O’ndan başka ilaha davet edemeyiz, 
çünkü o zaman saçmalamış oluruz.” 
(Kehf, 13-14)

Ashab-ı Kehf, birkaç genç olmaları-
na rağmen kalpleri birbirlerine bağlan-
mış bir cemaat haline gelmişlerdir. İşte 
ancak bundan sonra da Tevhidi esasları 
ortaya koyarak insanları Rab’lerinin Bir 
oluşuna davet ediyorlar.

Kur’an’da, Hz. Nuh (as)’dan başla-
yıp Hz. Muhammed (as) da son bulan 
Risalet tarihinde Risalet önderi rasulle-
rin hemen tümü, insanları yüce Allah’ı 
Bir’lemeye ve O’na imana davet ettikten 
hemen sonra kendisine itaat etmeye 
çağırmıştır. Bunun anlamı, hepsinin 
bir bütün olarak bir arada bulunmaları 
ve hareket etmeleri içindir. Nitekim 
kâ irler, insanların rasullerin etrafında 
kenetleşip birleşmelerinden rahatsız 
olmuşlardır.

“Artık Allah’tan korkun ve bana itaat 
edin. Dediler ki: ‘Sana düşük olanlar 
tabi olmuşken biz sana iman mı ederiz!’” 
(Şuara, 110-111)
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Yüce Allah’ın rahmeti, ancak İslâmi 
Kardeşliği oluşturan Müslümanlarla 
birlikte hareket edilmesi ile mümkün-
dür. Bu olmadan rahmet de kurtuluş da 
mümkün değildir.

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

Muhakkak Mü’minler kardeştir-
ler

“Muhakkak Mü’minler kardeştirler, …” 
(Hucurat, 10)

Mü’minlerin kardeşliği, kan bağı, 
soy sop kardeşliğinden çok daha 
önemlidir; bu, sıradan bir kardeşlik 
değil, dünya ve ahirette kurtuluşa 
neden olan bir kardeşliktir. Bu öyle 
bir kardeşliktir ki, hiçbir şekilde ve 
durumda birbirlerinden kopmayan bir 
bağdır. Rasulullah (as) bu konuda şöyle 
buyurmuştur:

“Müslüman Müslümanın kardeşi-
dir, onu terk ve ihmal etmez.”

Müslüman, Risalet tarihinde görül-
düğü üzere, yeri geldiğinde kan bağı 
kardeşini terk edebilir, hatta Müslüman 
kardeşini savunma adına kan bağı 
kardeşi ile karşı karşıya gelebilir, ancak 
Rabb’ine iman ettiği sürece Müslüman 
kardeşini asla terk etmez, edemez.

Yüce Allah (cc), Mü’minlerin birbir-
lerinin velileri, dostları olduklarını, 
bunun yüce Allah’ın rahmetine neden 
olduğunu bildirirken kan bağı kardeşler 
ile gerektiği zamanda dostluk edilme-
mesini, aksi halde zalimler olunacağını, 
fıska düşüleceğini bildirmiştir.

“Ey iman edenler, babalarınızı ve 
kardeşlerinizi, şayet imana karşı küfrü 
seviyorlarsa, veliler edinmeyin; sizden 

kim onları veli edinirse, işte onlar zalim-
ler onlardır.” (Tevbe, 23)

İslâm kardeşliği, bir yapıyı meyda-
na getiren topluluklar ya da bir binayı 
meydana getiren tuğlalar gibi birbir-
lerine kaynaşan kimselerdir ki yüce 
Allah (cc), işte böyle olan Mü’minleri 
sevmektedir.

“Muhakkak ki Allah, saf tutarak Kendi 
yolunda savaşanları sever; onlar, bitişti-
rilmiş binalar gibidirler.” (Saf, 4)

İslâmi kardeşlikte ilişkiler, mutlak 
anlamda bir duvarı ören tuğlalar gibi 
olmalı, Müslümanlar, birbirlerini 
destekleyen birbirlerine yardımcı 
olan bir yapı oluşturmalıdır. Bu yapı 
içerisinde hiç kimse kafasına estiği 
gibi konuşamaz, hareket edemez. 
Duvardaki tuğlalar, nasıl ki birbirlerine 
kenetlenerek binayı ayakta tutuyorlar-
sa, İslâmi yapı içindeki Müslümanlar da, 
kardeşlik binasının ayakta sapasağlam 
kalabilmesi için öyle olmalıdırlar. 

İslâmi kardeşlikte, duvarı oluşturan 
tuğlalardan biri nasıl ki duvardan düştü-
ğünde o duvarda bir eksiklik, bir gedik 
meydana getirecekse, Müslümanlar da 
yapı içerisinde bir başına hareketten 
ve kardeşlik yapısını bozacak söz ve 
davranışlardan kaçınmalıdırlar.

İslâmi kardeşliği oluşturan 
Müslümanlar, bir vücudun azaları gibi 
birbirinden haberdar, birbirine karşı 
duyarlı olmalıdırlar. İslâmi kardeşlik 
bunu gerektiriyor, birisi rahatsızlandı-
ğında diğerleri bunu en içten şekilde 
hissedecekler, hissetmelidirler de.

Müslümanlardan birisinin eksik-
liği ya da sıkıntısı, diğer Müslümanlar 
tarafından hissedilmelidir. Rasulullah 
(as), Müslümanların birbirlerine karşı 
durumlarını şu güzel sözüyle ifade 
buyurmuştur.
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“Mü’minler birbirlerini sevmekte, 
birbirlerine acımakta ve birbirlerini 
korumakta bir vücuda benzerler. 
Vücudun bir uzvu hasta olduğu 
zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple 
uykusuzluğa ve ateşli hastalığa 
tutulurlar.”

Müminler, bir vücudun azaları 
gibi olmalı, vücudun azalarından biri 
rahatsızlandığında diğerleri bunu en 
içten nasıl hissediyorlarsa, Mü’minler 
de İslâmi kardeşliğin gereği olarak 
kardeşlerine karşı aynı hassasiyeti 
göstermelidirler. Rasulullah (as), 

“Müslümanların derdiyle ilgilenme-
yen onlardan değildir.” buyurmuştur.

Elbette bu durumun oluşabilmesi 
için İslâmi kardeşlik hukukunu oluştu-
ran bireylerin her biri, o vücudun 
azaları gibi birbirlerine karşı uyumlu, 
duyarlı ve hassas olmalıdırlar. Bu 
sağlanmadığı sürece göstermelik 
olarak İslâmi kardeşlikten söz edilmesi, 
insanların birbirinin acı ve sıkıntılarını 
hissetmelerini sağlamaz.

Kendileri gereğince İslâmi kardeşlik 
hukuku içerisinde yer almayan, aldıkla-
rını iddia ettikleri halde sorumlulukla-
rını yerine getirmeyen kimselerin, belli 
durumlarda Müslümanlardan şikayet 
etme hakları yoktur. Kendi görev ve 
sorumlularını gereğince ifa etmeyenle-
rin, kendilerine karşı bir sevginin ya da 
bir duyarlılığın oluşmasını beklemeleri 
boşuna bir bekleyiştir.

Fikirde, iziksel birliktelikte ve 
eylemde aynı platformda bulunmayan 
kimselerin, İslâmi kardeşliğinden söz 
edilemez. İslâmi kardeşlik, vahyin 
belirlediği esaslar içerisinde gerçekleş-
mediği sürece kişiler, iman ettiklerini 
de söyleseler, ayette bildirildiği üzere 
ateşten bir çukura düşmekten kurtula-
mazlar.

İslâmi Kardeşlikte, kardeşini öz 
nefsine tercih edilmelidir

İslâm kardeşliğini oluşturan Müslü-
manlar, bu yapı içerisinde yer alan 
kardeşlerini kendi öz ne islerine tercih 
ederler.

“Ancak gerçekten tevbe ederler, 
namazı kılarlar ve zekâtı verirlerse 
dinde artık sizin kardeşlerinizdirler, 
bilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı 
olarak açıklıyoruz.” (Tevbe, 11)

“Ve onlar, önceden o yurda yerleşen 
ve iman edenlerdir; kendilerine hicret 
edenleri severler ve onlara verilen şeyler-
den göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. 
Şayet kendilerinin ihtiyaçları olsa bile 
(kardeşlerini) kendi ne islerine tercih 
ederler.” (Haşr, 9)

İşte bu imani bilinç ve kardeşlik 
duygusu içerisinde bulunan Müslüman-
lar, kardeşlerini adeta kendi ne isleri ile 
özdeşleştiren kimselerdir. Rasulullah 
(as), bunu sağlamayan kimselerin, iman 
etmiş olamayacaklarını buyuruyor.

“Sizden biriniz, kendisi için arzu 
ettiğini kardeşi için de arzu etmedik-
çe iman etmiş olamaz.”

İslâmi kardeşlik, göstermelik sözler 
ve hareketlerle sağlanmaz. bu kardeşlik 
ancak içten gelen duygularla Müslü-
manların birbirlerine karşı olan sevgi 
ve saygılarının ifadesi ile mümkündür. 
Bu sevgi ve saygının tezahürü olarak 
Müslümanlar, biri diğeri için birbir-
lerinin gıyabında Rab’lerine hep dua 
ederler.

“Onlardan sonra gelenler derler ki: 
‘Rabb’imiz, bizi bağışla ve imanla bizden 
önce gelen kimseler olan kardeşlerimizi 
de ve iman eden kimseler lehine kalpleri-
mizde kin bırakma; Rabb’imiz, şüphesiz 
Sen, çok şe katli, merhametlisin.” (Haşr, 
10)
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İslâmi Kardeşlik hukukunu 
oluşturan Müslümanlar, birbirlerini 
korurlar

Rab’lerine gerçekten iman edip 
kardeşlik hukukunu oluşturan Müslü-
manlar, birbirlerini koruyup kollar, 
kardeşlerine, sözel ya da iili en küçük 
bir saldırıya karşı derhal karşılık 
verirler, gerekirse kendi hayatlarını 
bile tehlikeye atarlar. Bu konuda yüce 
Allah (cc), Hz. Musa (as)’ı korumak için 
kendi hayatını tehlikeye atan Fir’avn’ın 
sarayındaki Mü’min kişiyi örnek 
vermektedir.

Fir’avn’ın, Hz. Musa (as)’ı öldürmek 
istemesi üzerine Mü’min olan kimse, 
kendi hayatını hiçe sayarak ortaya 
atılmış, Hz. Musa (as)’ı müdafaa etmiş-
tir.

“Fir’avn dedi ki: ‘Beni bırakın Musa’yı 
öldüreyim de Rabb’ini çağırsın; doğrusu 
ben, dininizi değiştirecek yahut yeryü-
zünde fesat çıkaracak diye korkuyorum.

Ve Musa dedi ki: ‘Şüphesiz ben, hesap 
gününe iman etmeyen, büyüklük tasla-
yanların hepsinden benim de Rabb’im ve 
sizin de Rabb’inize sığındım.

Fir’avn ailesinden imanını gizleyen 
Mü’min bir Adam dedi ki: ‘Rabb’im 
Allah’tır’ diyen bir adamı, gerçekten 
öldürecek misiniz? Gerçekten Rabb’iniz-
den delillerle size geldi, şayet o yalancı ise, 
yalanı onun aleyhinedir ve şayet o doğru 
söylüyorsa, size o vadettiklerinin bir kısmı 
size isabet eder. Şüphesiz Allah, o haddi 
aşan, yalancı kimseyi hidayete iletmez.” 
(Mü’min, 26-28)

Rasulullah (as), Müslümanların 
birbirlerini koruyup kollamaları gerek-
tiğini ifade etmiş, aksi halde dünya ve 
ahirette helak olacaklarını bildirmiştir.

“Mü’min, kardeşinin aynasıdır ve 
Mü’min Mü’min’in kardeşidir, onun 
zarar ve ziyana uğramasını, helakını 
önler, arkasında da onu çevreleyip 

korur ve ihtiyaçlarını görür.”
“Bulunduğu mecliste, din karde-

şinin aleyhinde konuşulurken ona 
yardım etmeye ve onu müdafaa 
etmeye gücü yeterken, bu yardımda 
bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ 
dünya ve ahirette zelil eder.”

Günümüzde kendilerini İslâm’a 
nispet edenlerin içerisinde bulunduk-
ları zillet ve meskenetin, emperyalizme 
yem olup helak olmalarının temel 
nedeni, Rasulullah (as)’ın buyurduğu 
üzere bu kimselerin birbirlerini 
koruyup kollamamalarıdır. Bunlar için 
ahirette de zelil olmaktan başka bir şey 
yoktur.

Yüce Allah (cc), iman edenlerin, 
kurtuluşları için kardeş olmalarını 
bildirmiş, onları bölünmemeleri 
konusunda da uyarmış, aksi halde helak 
olacaklarını haber vermiştir.

“Allah’a ve Rasulü’ne itaat edin, çekiş-
meyin, çünkü cesaretinizi kaybedersiniz, 
gücünüz gider; sabredin, şüphesiz Allah 
sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 46)

Günümüzde aynı dine iman ettikle-
rini iddia edenlerin, ayrı bir mezhebe, 
bir tarikata bölünmeleri nedeniyle 
tefrikaya düşerek birbirlerine kin ve 
düşmanlık beslemektedirler. Bu ise 
onların, emperyalizme yem olmalarına, 
değerlerine hakaret edilmesine, zillet 
içerisinde kalmalarına neden olmuştur. 
Bu acı tablo günümüzde apaçık bir 
şekilde görülmektedir.

Müslümanlar, birbirlerinin 
gıybetini etmez, birbirlerini çekişti-
remezler

İslâmi kardeşlik hukukunu oluştu-
ran Müslümanlar, hiçbir şekilde hiçbir 
nedenle birbirileri aleyhinde konuşa-
maz, birbirlerini küçümseyemez birbir-
leriyle alay edemezler. Yüce Allah (cc), 
Müslümanları bu konuda Kendisinden 
korkmaya davet etmektedir.
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“Ey iman edenler, zandan çok sakının, 
şüphesiz zannın bir kısmı günahtır ve 
casusluk etmeyin, bir kısmınız bir kısmı-
nızın gıybetini yapmasın; sizden biriniz, 
ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi; 
işte ondan iğrendiniz. Allah’tan korkun, 
şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul eden, 
çok merhamet edendir.” (Hucurat, 12)

Rasulullah (as)’ın Müslümanların, 
birbirlerine karşı dikkatli olmaları 
gerektiği konusunda onları şöyle 
uyarmıştır.

“Kardeşinle mücadele etme, onunla 
alay etme, ona verdiğin sözden dönme 
veya üstesinden gelemeyeceğin bir şeyi 
vadetme.”

Müslümanlarla alay etmek, onların 
arkasından konuşmak, onları küçüm-
semek zaten Müslümanların vasfı 
değil müşriklerin vasfıdır. Bu nedenle 
Müslümanların, değil birbirleriyle 
başkalarıyla da alay etmesi, küçüm-
semesi mümkün değildir ki, hele 
hele Müslümanlara karşı bunu hiçbir 
şekilde yapamazlar. Çünkü o zaman 
İslâmi kardeşlik hukuku zedelenir ve 
bu, Müslümanların birbirlerine karşı 
soğumalarına, İslami kardeşlik hukuku-
nun içerisine itne sokulmasına neden 
olur ki bu, Allah indinde büyük bir 
sorumluluktur. İşte Rasulullah (as)’ın 
bu konudaki uyarısı.

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir; 
ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve 
onu sahipsiz bırakmaz Müslümanın 
her şeyi; ırzı, malı, kanı Müslümana 
haramdır; Takva işte burada (kalpte)dir 
Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret 
etmesi, kötülük olarak yeter.”

Müslüman kardeşlerinin arkasın-
dan konuşanlara, onları kötülüyenlere 
edenlere karşı yüce Allah (cc), diğer 
Müslümanların kalbinde onlara karşı 
bir sevgisizlik oluşturur.

İslâmi kardeşlik hukukunu 
oluşturanlar, cennette de beraber-
dirler

Kardeşlik hukukunu sürekli kılmak, 
ancak yüce Allah’ın nimeti olan İslâmi 
esaslar üzerinde hareket etmekle, bunu 
her iş ve durumda sürekli düşünmekle 
mümkündür. Bu ise ancak Allah’ın ipine 
topluca sarılmaktan geçmektedir.

Dünya hayatında, Rab’lerinin 
çağrısına uyarak Allah’ın Kitabı’na 
uygun kardeşlik hukukunu oluşturan 
Müslümanlar, ahiret hayatında da 
birliktedirler. Onlar, dünyada olduğu 
gibi ahirette de birbirlerine karşı en 
içten duygularını, sevgilerini gösterirler.

“Onların göğüsleri içindeki kini 
çıkardık, mutlulukları nedeniyle 
kardeşçe (birbirlerini) hoş karşılamış-
lardır.” (Hicr, 47)

Ne mutlu o Müslümanlara ki, iman 
ettikten sonra Rab’lerinin çağrısına 
uyarak dünyada kardeşlik hukukunu 
oluşturmuşlar, iman ettikleri İslâm için 
çalışmışlar, ahiret hayatında da Rab’le-
rinin kendilerine lütfettiği cennette 
beraber olmuşlardır.

Selam olsun, vahyi bilinci kuşanıp 
onun bildirdiği esaslara göre hareket 
edenlere!
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kur’ana davet
Ateist inkârcıları imana davet-1, 

kendi yaratılışınızı düşünün
Var olan gerçekleri inkâr etmek, 

sıradan bir olay değildir. Apaçık ortada 
olan bir gerçeğin inkâr edilmesi ya 
psikolojik bir vaka ya da bilinçli karşı 
bir tavırdır. Sağlıklı hiç kimse, örneğin, 
güneşin olmadığını söyleyemeyeceği 
gibi, insanın yerden bir bitki gibi çıktı-
ğını da söyleyemez. Bunları iddia eden 
kimsenin ise sağlıklı ve akıllı olması 
hiçbir şekilde mümkün değildir.

İster yüce Allah’ı, ister O’nun 
gönderdiği ayetleri, isterse vahyi 
getiren rasulleri inkâr etsinler, -neyi 
inkâr ederse etsinler- tüm inkârcılar, 
düşünme ve araştırma yeteneğinden 
yoksun ve belli bir bilgi ve birikime 
sahip olmayan kimselerdir.

Bunları bir iftira olarak söyle-
miyoruz, bugüne kadar kendileri ile 
yaptığımız konuşmalar ve iddiaları bu 
durumlarını ortaya koyuyor. Bir ayeti 
alıp kendilerine göre yorumluyor ve 

“İşte İslâm budur” diye iddia ediyorlar. 
Sanki İslâm, o ayetten ibaretmiş gibi, 
oysa İslâm, bir hayat sistemi, bir devlet 
nizamıdır, bütününe bakılmadıkça 
anlaşılmaz. Hele hele inkârcı ön yargı-
larla hiç anlaşılmaz o kişilerce.

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

İnkârcılar, kimi zaman Tevhidi 
esasları, kimi zaman direkt ilahi 
mesajı yalanlamışlar ya da ilahi mesajı 
getiren rasullerin kişiliklerini dillerine 

dolamışlar, onların toplumsal konum-
ları, psikolojik durumları üzerinde 
yalanlar üretmişlerdir. Bugün hitap 
edip Rab’lerine iman etmeye davet 
edeceğimiz kimseler, yüce Allah’ı inkâr 
edenlerdir.

Bugünkü konumuz, yüce Allah’ı, 
O’nun ayetlerini inkâr edenlerle 
ilgilidir; ayetlerin bir kısmını alıp bir 
kısmını inkâr eden, Rasulü tanımayan 
inkârcı kâ irlerle kabul etmiş görün-
tüsü verip ona inanmayan münafıklar, 
ayetleri önemsemeyen fasıklarla ilgili 
değil. Bu kimselere başka konuşmala-
rımızda yer vereceğiz inşaAllah.

Kur’an, tarihsel inkârcıların, her 
konudaki inkârlarına yer verir ve 
buna karşı vahyi esasları ortaya koyar, 
inkârcıları bunlar üzerinde düşün-
meye davet eder. Şu da bir gerçektir 
ki düşünme, ancak sağlıklı bir kafa 
yapısına sahip bulunan, önyargıla-
rından sıyrılmış, insani değerlerini 
yitirmeyen kimselerde var olan bir 
özellik, bir hassadır.

Yaratılışınızı bildiren Rabb’inizin 
hangi ayeti bilime aykırıdır ey ateistler

İnsanın, Rabb’ine iman etmesi için 
yaratılış süreci düşünmesi için yetiyor. 
Yüce Allah (cc), düşünme yetisini 
yitirmeyenleri, kendi yaratılışlarını 
düşünmeye davet ediyor.

“Ey insan, ne aldattı seni Kerim olan 
Rabb’ine karşı. O ki, seni yarattı, sonra 
düzenledi, böylece seni dengeli kıldı. 
evet, bir suret içinde dilediği şekilde 
seni tertip etti.” (İn itar, 6-8)
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Tıbbın gelişmediği, teknolojinin 
bulunmadığı, insanların bilimsel 
araştırmalar yapamadığı bir dönemde 
nazil olan ayetler, bilimin ancak 20. 
yy.da ulaşabildiği insanın yaratılış 
sürecini Kur’an, en teferruatlı şekilde 
açıklamaktadır.

Bilimselliği ağızlarından düşürme-
yen inkârcılar, Kur’an’ın apaçık bildir-
diği insanın yaratılış sürecini, hangi 
bilimle inkâr ediyorlar. Yüce Allah (cc), 
inkârcıların beyinlerine sokarcasına 
gerçekleri bildirmektedir. Bu, hem de 
öyle bir anlatıştır ki, daha ilk oluşum 
sürecinden itibaren anlatılmaktadır.

Kur’an’a göre ilk insanın meydana 
gelişi ve yaratılış süreci

Kur’an, birçok konuda olduğu gibi 
olduğu insanın yaratılış sürecini de tek 
sürede ardı ardına ayetlerde hikâye 
gibi anlatmaz, sureler içerisine adeta 
serpiştirerek konu ve olaylarla bütün-
leştirerek anlatır. 

İnsanın yaratılış sürecinin sureler 
içerisine dağıtılarak verilmesinin 
elbette birçok hikmeti vardır, insanın 
yaratılışını araştıran kimselerin, 
yaratılıştaki bu mükemmelliği, diğer 
ayetlerle birlikte ele alıp düşünerek 
ilmi araştırmalara girmeleri içindir. 
Araştırmayı yapan kimse, böylece 
yaratıcı olan yüce Allah’ın yüceliği ve 
büyüklüğü çok daha net bir şekilde 
görecek ve bizzat tanık olacaktır.

Yoktan varoluşa adım adım 
insanın yaratılışı

İnsan, daha hiçbir şey değilken, 
zaman süreci içerisinde adeta işlene 
işlene insan suretine büründürülüyor. 
Yüce Allah (cc) bu konuda insanı 
düşünmeye sevk ediyor. insanın, var 
olma sürecinin ne kadar zaman içeri-
sinde olduğu net olarak bilinmese de, 
bu sürecin bir zaman diliminde olduğu 
anlaşılmaktadır.

“İnsan, anılan bir şey değilken 
üzerinden uzun zamandan bir süre 
geçmedi mi?” (İnsan, 1)

Bu ayetten anlaşılıyor ki insanın 
insan oluş süreci anlık bir olay değil-
dir; ancak bunun ne kadar sürede 
olduğu da elbette bizim tarafımızdan 
bilinmiyor. Çünkü bizim saydığımız 
bin gün, yüce Allah (cc) yanında bir 
gün gibidir. Burada önemli olan husus 
zaman değil, insanın oluşumunun 
merhaleler halinde olmasıdır.

“Şüphesiz O, sizi merhalelerden 
geçirerek yarattı.” (Nuh, 14)

Kur’an’da geçen “Kün, fe yekün 
ol, dedi böylece oluverdi” ifadesi, 
hemen ortaya çıkma anlamında değil, 
oluşumun başlama sürecine girmesi-
dir. Yüce Allah (cc) bu konuda Hz. İsa 
(as)’ın yaratılışını örnek vermekte ve 
onun yaratılışının Âdem’in yaratılışı 
gibi olduğunu bildirir.

“Şüphesiz İsa’nın misali, Allah’ın 
yanında Âdem’in misali gibidir; toprak-
tan onu yarattı, sonra ona dedi ki: ‘Ol, 
böylece oluverdi.” (Al-i İmran, 59)

Bilindiği üzere Hz. İsa (as)’ın 
yaratılışı yüce Allah’ın dilemesi ile bir 
süreç içerisinde oluyor. Hz. Meryem 
(as)’a önce melekler gidiyor, ona ruh 
ü lüyor, Hz. Meryem (as), hamile 
kalıyor, hamileliği sonucunda ağırla-
şınca bir ağacın altına gidip doğuruyor. 
İşte ilk insanın yaratılışı da böyle 
merhaleler halinde oluyor.

İnsanın oluşumunun ilk merha-
lesi

İnsanın, merhaleler geçirerek 
yaratıldığını veren ayetin hemen 
devamında yüce Allah (cc), dikkatleri 
göğün kat kat oluşuna, ay ve güneşin 
yaratılışına çekmektedir. Bunun 
hemen akabinde insanın ilk merhalesi-
nin yerden, topraktan olduğunu bildi-
ren Kur’an, bu sefer dikkatleri, yerin 
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durumuna çekmektedir. Bütün bunlar 
insanın, hayat ve kâinat bütünlüğüne 
uyumlu yaratıldığını göstermektedir.

“Görmediniz mi Allah, nasıl kat kat 
yarattı yedi göğü ve ayı onların içinde 
nur yaptı, güneşi de bir lamba yaptı.

Allah sizi yerden bir bitki olarak 
bitirdi, sonra sizi oraya döndürecek 
ve sizi bir çıkarışla çıkaracaktır. Allah, 
sizin için yeri yaydı, onda geniş yollar 
açtı.” (Nuh, 15-20)

Ve yüce Allah (cc), insanın yaratılış 
aşamasının ilk bölümünün topraktan 
olduğunu bildiriyor.

“Ey insanlar, şayet yeniden dirilmek-
ten şüphe içinde iseniz, bakın gerçekten 
sizi topraktan yarattık,…” (Hac, 5)

İnsanın topraktan yaratılması 
ifadesi, insanın hammaddesinin ana 
harcının toprak olduğudur, ancak bu 
toprağın belli aşamalardan geçirilerek 
işlenmekte ve toprağın bu işlenmesi 
aşamaları, insanın ilk yaratılış sürecini 
oluşturmaktadır.

İnsanın hammaddesi olan toprağın, 
nasıl bir süreçten geçirilerek işlen-
diğini ve bunun sonucunda insanın 
oluştuğunu ayetler apaçık bir şekilde 
açıklamıştır.

“Topraktan sizi yaratması gerçekten 
O’nun ayetlerindendir,…” (Rum, 20)

Toprak, elbette bilinen kuru toprak 
bir insana dönüştürülmüyor; bu 
toprak, âdeta bir binanın kerpiçten 
yapılması gibi toprak su ile karıştırılıp 
balçık haline getiriliyor.

“O ki, beşeri sudan yarattı…” 
(Furkan, 54)

Su, elbette ki yalnızca insanın değil, 
her canlının hammaddesinde olan 
bir bileşkendir. Su, toprakla karılarak 
yapışkan bir balçık haline getiriliyor.

“Şüphesiz Biz, yapışkan çamurdan 
onları yarattık.” (Saffat, 11)

Kuru balçık öyle bırakılmamakta, 
birbirini sağlam bir şekilde tutacak 
yapışkan bir hâle getirilmektedir.

Elbette ki insanın hammaddesi 
olan çamur, kendi haline bırakılmıyor, 
süzülerek arıtılıyor. Böylece insan, 
sağlam ve tertemiz bir hammaddeye 
sahip oluyor. Elbette ki yüce Allah (cc), 
Kendisine kul olarak yaratacağı insanı, 
şanına layık bir şekilde, fıtrat ve izik 
olarak tertemiz yapacaktır. Böylece 
çamur süzülerek tertemiz hâle getiri-
liyor.

“Andolsun biz insanı çamurdan bir 
süzmeden yarattık.” (Mü’minun, 12)

Sonra bu süzülen balçık çamur, 
kurutularak kuru bir balçık haline 
getiriliyor. Bu kurutma işlemi, Allahû 
âlem güneşle yapılmaktadır, çünkü 
güneş, su ve toprak, bütün canlıların ve 
bitkilerin hammaddesinde önemli bir 
yere sahip olan fotosentezi oluşturur. 
Işık+Su+Karbondioksit+Emzinler+Sı-
caklık=Fotosentez.

Fotosentez olayı ile insan, içeri-
sinde yer alacağı, yaşamını sürdüre-
ceği hayat ve kâinat içerisinde hem 
dayanıklı, hem de uyumlu bir hâle 
getiriliyor.

“İnsanı, kuru balçıktan yarattı.” 
(Rahman, 14)

Ve kurutulan balçık’a biçim verili-
yor,

“Andolsun, insanı kuru balçıktan, 
biçim verilmiş çamurdan yarattık.” 
(Hicr, 26)

İnsanın, daha ilk oluşum aşaması, 
birçok karışımdan oluşturulmuştur. 
Bunlar, 

- Toprak (içerisinde bulunan 
mineraller) 

- Hava (oksijen ve karbondioksit) 
- Su (Hidrojen ve oksijen (H2O)
- Güneş (Ateşi temsil eder)
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İnsanın ilk aşaması kâinattaki 
diğer varlıklarla uyumlu olabilecek 
bileşenlerden oluşturularak tamam-
lanıyor. İnsanın. sayılan bileşenlerden 
oluşması, sıradan bir oluşum değildir, 
tam aksine insanın varoluşundaki 
özelliklerin tamamlanması içindir.

Bilindiği üzere insan, dört unsur-
dan oluşmaktadır; bunlar, iziksel 
yapı yani beden, düşünsel meleke, 
duygusallık ve hareket enerjisidir. 
Bunların hepsi ilk oluşumunda insanın 
bedensel yapısı ile beraber verilmiştir.

Günümüze kadar yapılan tüm 
araştırmalarda insanın yapısını oluştu-
ran dört unsur özetle şöyle ifade edile-
bilir, biz bunu özetleyerek veriyoruz.

- Toprak, insanın bedeni yani izik-
sel yapısını,

- Hava, insanın zihinsel yeti denilen 
melekesini,

- Su, insanın duygusallığını, sevgi ve 
güzellik duygularını,

- Güneş (ateş), insanın enerjik 
yapısını oluşturur.

Böylece insanın, mükemmel bir 
varlık olarak ilk aşaması tamamlanmış 
oluyor.

İnsanın oluşumunun ikinci merha-
lesi

Yüce Allah (cc) insanı, ilk aşaması 
olan topraktan, kuru balçıktan, biçim 
verilmiş çamurdan yarattıktan sonra 
ikinci aşamada ona ruh ü leyerek onu, 
beşer vasfına kavuşturuyor.

“Bir zamanlar Rabb’in, meleklere 
demişti ki: ‘Şüphesiz Ben, kuru balçık-
tan, biçim verilmiş çamurdan bir beşer 
yaratacağım. İşte onu düzenlediğim 
ve ona ruhumdan ü lediğim zaman 
onun için hemen secdeye kapanın.” 
(Hicr, 28-29)

“Âdem için secde edin” ifadesini 
meal yazarları. “Âdem’e secde edin” 
şeklinde çevirmişler ki bunun Kur’ani 

gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü 
insana değil onu yaratana secde edilir. 
örneğin, size birisi bir bardak su 
verdiğinde “Teşekkür ederim”  diyor-
sunuz, bu suya ve bardağa yapılmış bir 
teşekkür değil, onu getirene yapılan 
bir teşekkürdür.

İşte yüce Allah (cc), Âdem’i 
yarattıktan sonra “Âdem için secde 
edin, fe secedü li Âdem’e” bu hitabı 
anlamayan İblis, günümüz çok bilmiş-
leri gibi, secdenin Âdem’e yapılacağını 
zannederek secde etmiyor ve sonuçta 
lanetlenip rahmetten kovuluyor.

Yüce Allah (cc) insana, ruh ü ledik-
ten ve beşeri vasfına kavuşturduktan 
sonra ona işitme, görme ve hissetme, 
algılama duyularını veriyor. Böylece 
insan, biyolojik bir varlık haline geliyor.

“Sonra onu düzenledi ve ona ruhunu 
ü ledi ve size işitme, görme ve gönüller 
verdi; ne de az şükrediyorsunuz!” 
(Secde, 9)

Size birisi bir kalem verse, ona 
teşekkür ediyorsunuz ey ateistler, oysa 
yoktan sizi var edip onca nimetleri 
bahşeden Rabb’inize teşekkür etmedi-
ğiniz gibi bir de inkâr ediyorsunuz. 
Görüyor musunuz durumunuz ne 
kadar vahim ve ne kadar nankör ve 
zavallısınız. Yazık!

İnsana, işitme, görme ve hissetme, 
algılama duyuları yüklendikten sonra 
ona ne is yükleniyor ve bu ne is, kadın 
ve erkeklerde aynıdır.

“O ki sizi, bir tek ne isten inşa etti…” 
(En’am, 98)

“Ey insanlar, Rabb’inizden korkun; O 
ki sizi, bir tek ne isten yarattı ve ondan 
eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler 
ve kadınlar türetip yaydı…” (Nisa, 1)

Tek ne isten yaratılmanın hikmeti, 
aynı nefsi taşıdıkları için kadın 
ve erkeklerin birbirlerini daha iyi 
anlamalarını sağlamaktadır. Tek ne is-
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ten yaratılmanın diğer bir hikmeti de, 
hangi ırka mensup olursa olsun, tüm 
insanların, biri diğerinin aynı nefsi 
taşıdığını bildiğinden birbirlerini daha 
iyi tanıyacak, birbirleri ile ilişkilerinde 
birbirlerini daha iyi anlayacaklardır. 

“Ey insanlar, şüphesiz Biz sizi, bir 
erkek ve kadından yarattık ve birbirini-
zi tanımanız için sizi ırklar ve kabileler 
yaptık…” (Hucurat, 13)

İnsanın, biyolojik bir varlık olarak 
Kâinat içerisinde yer alıp hayat bulma-
sından sonra yüce Allah (cc) diğer 
yaratıklardan farklı olarak insana, 
irade vermiştir. Adım adım insan, 
mükemmel bir varlığa dönüştürülüyor.

“Nefse ve onu düzenleyene, böylece 
ona, günahı ve takvayı ilham edene, 
gerçekten onu temizleyen kimse kurtul-
muştur ve elbette onu örten kimse, 
ziyana uğramıştır.” (Şems, 7-10)

“Şüphesiz Biz, ona yolu gösterdik ya 
şükredici olur ya da nankör.” (İnsan, 3)

Böylece insan, diğer varlıklardan 
farklı olarak iradesi ile hareket eden 
varlık olmuş, iradesi ile doğruyu ya da 
yanlışı, imanı ya da küfrü bizzat kendisi 
tercih edebilir, seçiminin sonucundan 
da kendisi sorumludur.

İnsan, kendisine verilen özellik-
ler ve özgür iradesi ile akledecek, 
muhakeme yapacak, iyiyi, güzeli ve 
doğruyu kötüden, çirkinden ve yanlış-
tan ayıracak, böylece dünya ve ahirette 
kendisine fayda verecek şeylere 
yönelecektir. Nitekim yüce Allah (cc), 
Hz. Adem (as)’ı yaratmış ona yolu 
göstermiş ve onu kendi iradesi ile 
başbaşa bırakmıştır.

“Ve dedik ki: ‘Ey Âdem, sen ve eşin 
cennette oturun, oradan dilediğiniz 
yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaş-
mayın, yoksa zalimlerden olursunuz!” 
(Bakara, 36)

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

İnsan, en güzel şekilde yaratılan 
varlıktır

Ve yüce Allah (cc), bütün özellik-
leri ile yarattığı varlığa insan sıfatını 
veriyor. Bu sıfat, elbette ki boş bir 
sıfat değildir, birçok anlamı içerisinde 
barındırmaktadır.

“Hani Rabb’in meleklere demişti 
ki: ‘Gerçekten Ben, çamurdan bir insan 
yaratacağım, işte onu düzenlediğim 
ve ona ruhumdan ü lediğim zaman 
onun için hemen secdeye kapanın.” 
(Sad, 71-72)

İnsan, E.N.S. kök har lerinden 
türemiştir; anlamı, cana yakın, girişken, 
samimi, alışkın olmak, tanıdık; fark 
etmek, evcilleşmek, ehlileşmek, nazik 
olmak, aşina olmak, zari lik, nezaket, 
eğlendirmek, dostluğu sürdürmek, 
görmek, dinlemek, göz önüne almaktır. 
Ayrıca sosyalleşmek, birbirine ısınmak, 
yakın olmak, cana yakınlık, yadırgama-
mak anlamları da insan kelimesinin 
barındırdığı anlamlardır. Bunlardan 
mahrum olanlar, maalesef insanlıktan 
çıkmışlardır.

Tüm anlamları ile insan kavramına 
bakıldığında anlamlarının hemen 
hepsinde insanda bir güzellik, bir sevgi 
duygusu uyandırmakta, insana güven 
duygusu vermektedir. Bu nedenle 
insan olmak, ancak tüm bu anlamları 
üzerinde bulundurmakla mümkündür.

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

İnsanı güzelleştiren, insan olma 
sıfatını sürdürmesine neden olan, 
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onun en güzel biçimde olmasını 
sağlayan tüm özellikler elbette onu 
yaratan Rabb’i tarafından kendisine 
verilmiştir. İnsan, Rabb’i tarafından 
kendisine verilen bu özellikleri 
üzerinde bulundurduğu sürece insan 
olacak, bu özellikleri terk edip adım 
adım insanlığından sıyrıldıkça, o 
güzel yaratılma vası larını kaybedecek, 
onu yaratan Rabb’i, insani vası larını 
kaybetmiş kişileri de esfele Sa ilin 
denilen derekeye düşürecektir. Bu 
durum. Bazı kimselerce tepki ile karşı-
lansa da aslında insan, kendisini o 
esfele Sa iline düşürmek için çalışmış, 
Rabb’i de onu layık olduğu aşağıların 
aşağısına atmıştır.

“Sonra onu aşağıların aşağısına geri 
çevirdik.” (Tin, 5)

Çünkü bulunduğu güzel makamı 
değerlendirmeyenler, hak ettikleri 
yere atılmaya mahkûmdurlar. İnsan 
olmak, hayatta kişi için en onurlu sıfat, 
en değerli hazinedir; çünkü insanı 
Rabb’ine iman ettiren, onu yücelten, 
ona saygınlık kazandıran bu sıfattır. 
Yüce Allah’ın insanı en güzel biçimde 
yaratmasının, ona Kendi ruhunu ü len-
mesinin elbette çok önemli bir nedeni 
vardır ve bu en önemli neden, insanın 
Rabb’ine kul olması içindir.

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

İnsanı, insan yapan, onu güzelleş-
tiren vası lar, aslında insana yaratılışta 
bahşedilen özelliklerden gelmektedir. 
Bu vası lar, yüce Allah’ın sıfatlarının 
yansımalarıdır. Yüce Allah (cc), Allah 
ismi celili ve kendisine has sıfatları 
dışında kalan bazı sıfatlarından bazıla-
rını kullarına bir miktar bahşetmiş, 
onları, Kendisine kulluk yapacakları 
seviyeye çıkarmıştır.

(*) Bu konu için Kurani Mücahede.com Kavramlarda “İnsan 
Yüce Allah’ın En Güzel Sıfatlarıyla Donatılan Varlık!” başlıklı  yazımıza 
bakılabilir.)

Ve insan neslini çoğalma aşama-
sı

Yüce Allah (cc), ilk insanı yaratıp 
aynı ne isten eşini de yaratınca insan 
neslinin ilk ana oluşum ve çoğalma 
süreci de başlamış oldu. İnsan nesli, 
insanın oluşumunun ilk merhalesinde-
ki tüm özellikleri üzerinde bulundura-
rak bir süreç içerisinde çoğaltılmıştır.

“Sonra onun neslini hakir bir 
suyun sızıntısından yarattı, sonra onu 
düzenledi ve ona ruhunu ü ledi ve size 
işitme, görme ve gönüller verdi; ne de 
az şükrediyorsunuz!” (Secde, 8-9)

İnsanın yaratıldığı hakir su yani 
meni, ilk insanın oluşumundaki tüm 
minarelleri içerisinde barındırmakta-
dır.

“O ki, beşeri sudan yarattı; nihayet 
onu, soy sop sahibi kıldı ve Rabb’in, 
kadirdir!” (Furkan, 54)

İnsan neslinin, kadın ve erkeğin 
birleşmesi sonucunda olduğunu 
bildiren yüce Allah (cc), bunun nasıl 
olduğunu apaçık bir şekilde ayetlerde 
ortaya koymaktadır.

Tıp biliminin gelişmediği, insanın 
ana karnında nasıl şekillendiği 
bilinmediği bir zamanda nazil olan 
Kur’an’da yüce Allah (cc), insanın 
çoğalma sürecini en teferruatına kadar 
açıklamaktadır. Yüce Allah (cc), inkâr-
cıları uyararak şöyle buyuruyor.

“O halde insan neden yaratıldığına 
bir baksın;” (Tarık, 5)

Yüce Allah (cc), hemen akabinde 
inkârcıların dikkatlerini, insanın bu 
mükemmel oluşumunun nasıl olduğu-
na çekmekte, ayetlerle bu konuyu 
açıklamaktadır.

“Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?” 
(Mürselat, 20)

“Akıtılan bir sudan yaratıldı;” 
(Tarık, 6)
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“Sonra onu, sağlam bir karargâhta 
nutfe yaptık.” (Mü’minun, 13)

“İnsanı nutfeden yarattı,” (Nahl, 4)
“Atıldığı zaman nutfeden.” 

(Necm, 46)
“Kendisi dökülen meniden, bir nutfe-

den olmadı mı?” (Kıyamet, 37)
“Bel ile kaburga kemikleri arasından 

çıkar.” (Tarık, 7)
İnsanın yaratılışındaki muazzam 

ve mükemmel oluşum sürecini yüce 
Allah (cc), inkârcıların (varsa) beyinle-
rine adeta çivi çakarak sabitlemektedir. 
Sıralamadaki güzelliği akleden hiç 
kimsenin inkâr etmesi mümkün değil-
dir.

Yaratılışın ana maddesi basit bir 
su! Bu, ikinci aşamada olan durumdur.

Nedir bu su? Akıtılan bir su;
Akıtılan bir su ne oluyor?
Sağlam bir karargâhta nutfe oluyor.
Su, nutfeye dönüşüyor;
Nasıl oluyor? Nutfe atılıyor.
Mahiyeti ne? Dökülen bir meni!
Nereden dökülüyor? Bel ile kabur-

ga kemikleri arasından!
İnkârcılar, sağlam ve ön yargısız 

bir kafa ile bu ayetleri okurlarsa işte 
o zaman bu mükemmel ve muhteşem 
yaratılmaya hayran kalacaklardır.

Peki, sonra ne oluyor bu atılan 
meni? Kur’an, meninin nasıl bir yol 
izleyerek insan nesline dönüştüğünü 
de çok net bir şekilde açıklamaktadır.

“Sonra onu sağlam bir karar yerine 
yerleştirdik; belli bir süreye kadar, 
böylece takdir ettik; işte ne güzel takdir 
ediciyiz.” (Mürselat, 21-23)

Nutfenin nasıl sağlam bir karar 
yerine yerleştiği yine apaçık şekilde 
verilmektedir.

“O ki, sizi bir tek ne isten yarattı; ona, 
huzur bulması için onun eşini yarattı; 
ne zamanki onu sarıp örtünce (yani 
cinsel ilişkiye girince) (eşi), ha if bir yük 

yüklendi, onu gezdirdi.” (A’raf, 189)
“Sonra nutfeyi alaka çevirdik, 

peşinden alakayı çiğnemlik ete çevirdik, 
yine çiğnemlik ete kemikler ihdas ettik, 
nihayet kemiklere et giydirdik; sonra 
onu, başka bir yaratık olarak inşa ettik. 
Bak yaratanların en güzeli Allah, pek 
yücedir!” (Mü’minun, 14)

“Sonra alaka oldu, böylece (Rabb’i 
onu) yarattı, düzenledi, nihayet 
ondan iki çifti; erkeği ve dişiyi var etti.” 
(Kıyamet, 38-39)

“Allah sizi, annelerinizin karınların-
dan hiçbir şey bilmezken çıkardı, sizin 
için işitme, gözler ve gönüller yarattı, 
umulur ki şükredesiniz.” (Nahl, 78)

Ey inkârcılar, sizi böyle muhteşem 
ve mükemmel yaratan Rabb’inize 
şükretmiyorsunuz bari inkâr edip 
nankörlük yapmayın.

Hâlâ anlamadınız mı ey inkâr-
cılar? O halde topluca bir daha 
dinleyin!

“Ey insanlar, şayet yeniden dirilmek-
ten şüphe içinde iseniz, bakın gerçekten 
sizi topraktan yarattık, sonra bir 
nutfeden, sonra bir alaka’dan, sonra 
şekillenmiş, şekillenmemiş bir çiğnem-
lik et parçasından sizi açığa çıkardık. 
Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye 
kadar rahimlere yerleştiririz, sonra 
bir bebek olarak çıkarırız, sonra güçlü 
yetişkin olursunuz ve sizden kimi vefat 
eder ve sizden kimi ömrünün en reziline 
döndürülür ki, bir şey bildikten sonra 
bilmez hale gelir.” (Hac, 5)

Evet, günümüz yaşlılarının 
durumunu görüyoruz; ilk doğduk-
larında bebek arabası ile sürülürler, 
yaşlandıklarında ise bir yaşlı taşıma 
arabası ile biri tarafından sürülüyorlar. 
Yine bebek gibi başkalarının yardı-
mına muhtaçlar. Ey ateist nankörler, 
bu hale gelmeden Rabb’inize yönelip 
tevbe edin.
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Ey inkârı azık edinmiş inkârcılar, 
şimdi sizi yaratan Rabb’iniz size sesle-
niyor ve akledebilirseniz sizi yaratılışı-
nız üzerinde düşünmeye davet ediyor.

“Düşünmüyor mu insan, bizim 
kendisini nasıl bir nutfeden yarattı-
ğımızı da şimdi o, apaçık bir hasım 
oldu! Kendi yaratılışını unutarak bize 
bir örnek verdi, dedi ki: ‘Şu çürümüş 
kemiklere kim hayat verecek! De ki: ‘İlk 
defa yaratan ona hayat verecek; O, her 
yaratmayı bilendir.” (Yasin, 77-79)

“Yalanlayanların vay haline o 
gün, öncekileri helâk etmedik mi! 
Sonra geridekileri de onlara tabi 
kılarız; günahkârlara böyle yaparız, 
yalanlayanların vay haline o gün!” 
(Mürselat, 15-19)

Ey inkârcılar, sizi yoktan var edip 
bu şeklinize koyan Rabb’inizin, insanın 
oluşumu ile ilgili bu ayetlerini hangi 
ilimle yalanlayacaksınız; yalanlaya-
mazsınız. Bu gerçekleri yalanlamaya 
kalkışmak, güneşli bir günde güneşe 
baktığınız, güneş ısı ve ışığı ile sizi 
etkilediği halde ellerinizle gözünüzü 
kapatıp güneş yok demenize benzer.

Ey ateist inkârcılar, siz de biliyor-
sunuz ki, yüce Allah’ı, O’nun indirdiği 
hükümleri inkâr etmenizin hiçbir ilmi 
yönü yoktur. Gelin, kendinizi helake 
sürüklemeden önce Rabb’iniz yüce 
Allah’a yönelip iman edin, Müslüman 
olun ve kurtuluşa ulaşın.

Ey ateist inkârcılar, alın elinize bir 
Kur’an’ı, üzerinde düşünerek okuyun, 
korkmayın siz istemedikten sonra 
Kur’an’ı elinize almakla Müslüman 
olamazsınız ve geleneksel gayri İslâmi 
kültürün etkisinde kalarak Kur’an’ın 
sizi çarpacağından da korkmayın. 
Okuyun Kur’an’ı göreceksiniz ki, 
Kur’an sizlere muazzam bir hayat, 
huzur ve mutluluk bahşediyor ve iki 
cihanda da kurtuluşunuzu sağlıyor.

Ey ateist inkârcılar, Kur’an’ı 
okuduğunuzda bugün yüce Allah’a 
iman ettiklerini iddia edip kendilerini 
İslâm’a nispet ederek Müslüman 
olduklarını söyleyen kişilerin, gerçek-
te yüce Allah’a iman etmediklerini, 
Müslüman olmadıklarını ve gayri 
Müslüm olduklarını göreceksiniz. 
Namaz kılıp oruç tutmalarına rağmen 
İslâm ile ilgileri yoktur.

Ey ateist inkârcılar, bu gayri 
Müslüm halkın, onların önündeki 
hoca kılıklı şeytanın yardımcıları 
hocalarının, şeyhlerinin gayri İslâmi 
durumlarına bakarak Rabb’inize 
iman etmekten, O’na yönelmekten ve 
Müslüman olmaktan kaçmayın. Gelin, 
Müslüman olun ve önce kendinizi, 
sonra kendilerini İslâm’a nispet eden 
gayri Müslüm halkı, içerisinde bulun-
dukları küfür ve şirkten, Rab’lerine 
isyan etmekten kurtarın.

Ey ateist inkârcılar, gelin, İslâm ile 
şere lenin ve çağımızın İslâm davetçi-
leri olun, hayatınızı güzelleştirin, bu 
güzellikleri diğer insanlara ulaştırın.

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

Dileyen de hevasına ve şeytana 
tabi olup inkâr ve küfrüne devam 
eder, ancak sonunda acıklı ve sürekli 
cehennem azabına kendisini kendi 
eliyle sürükler.
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gündem
Demokratik sistemde oy kullanmak, 

Allah’a karşı savaşmaktır
Ey insanlar, Rabb’inize iman 

edin, O’na karşı savaşmayı bırakın 

Günümüzde insanlık, özellikle de 
Türkiye coğrafyasında yaşayan halklar, 
yüce Allah’a karşı topyekûn bir isyan 
ve küfür yarışındadırlar. Bu yarış, kim 
daha çok yüce Allah’a karşı küfür ve 
azgınlığında ileri gidecek mücadelesi-
dir.

İnsanlar, adeta şuurlarını yitir-
mişçesine bir çılgınlık içerisinde yüce 
Allah’a, O’nun indirdiği esaslara karşı 
bir savaşın içerisinde birbirleri ile 
yarışıyorlar. Asıl acı olanı ise, bu küfür 
ve şirk yarışlarında yine yüce Allah’ın 
adını kullanmaları ve O’nun hüküm-
lerini, kendi küfür ve azgınlıkları için 
tevil edip bozmalarıdır. Bunlar, yüce 
Allah’ın ayetlerini etkisiz bırakıp tağuti 
beşeri sistemin yasalarını etkili kılma-
ya çalışan kimselerdir.

“Ayetlerimizi yetersiz kılmaya 
çalışan kimseler, işte onlar, cehennem 
halkıdır.” (Hac, 51)

Tağuti beşeri demokratik sistemle-
ri destekleyip yüce Allah’ın ayetlerini 
hükümsüz bırakmaya çalışanların yeri 
de cehennemden başka değildir.

“Küfür içerisine koşanlar seni 
üzmesin, şüphesiz onlar, hiçbir zarar 
veremezler; Allah dileğiyle, onların 
ahirette bir şansı olmayacaktır ve 
onlar için büyük bir azap vardır.” 
(Al-i İmran, 176)

Ey demokratik tağuti sisteme 
destek olup küfür ve şirk içerisinde 
çırpınıp duran kimseler, gelin, kendi-
nizi acıklı ve ebedi azaptan kurtarmak 
için Rabb’inize iman edip O’na karşı 
isyan ve küfür içerisine girmekten 
vazgeçin, yoksa sonunuz helak olmak 
ve acıklı bir azaba ebediyen girmektir.

İnsanların, Rab’leri yüce Allah’a 
karşı sürdürdükleri savaşın nedenleri

Tağutu reddetmeyip ona destek 
olmak

Yüce Allah (cc), Kendisine iman 
etmenin ilk şartı olarak tağutun, yani 
indirdiği hükümleri tanımayıp kendi-
leri hüküm koyan demokratik beşeri 
sistemlerin reddedilmesini istemiştir.

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

Kelime-i Tevhidin ilk cümlesi olan 
“La ilahe” ifadesi, ancak beşeri tağuti 
demokratik sistemleri tümüyle reddet-
mekle mümkündür. Tağuti demokratik 
sistem, tümüyle reddedilmedikçe “La 
ilahe” demek mümkün olmadığı gibi 

“illallah” demek de mümkün değildir.

Tağuti demokratik sistem, tümüyle 
reddedilmedikçe “La ilahe illallah” 
Kelime-i Tevhidinin söylenmesi 
hiçbir şey ifade etmemektedir. İşte bu 
nedenle yüce Allah (cc), rasullerini her 
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topluma göndermiş, tağutu reddedip 
Zatına iman etmelerini istemiştir.

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

Tağuti demokratik sistemi tümüyle 
reddedip Rab’leri yüce Allah’a iman 
edenler, Hidayete ulaşmış kimseler 
iken, tağuti demokratik sistemleri 
reddetmeyenler, sapıklık içerisinde 
kalmış, tağut yolunda mücadele eden 
kâ ir, müşrik, münafık ve fasıklardır. 
Bunlar, tağuti sistemi reddetmemekle 
tağut yolunda mücadele edip yüce 
Allah’a karşı savaşan şeytanın askerle-
ridirler.

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

Yüce Allah (cc), tağut yolunda 
mücadele edip Allah’ın hükümlerini 
etkisiz kılmaya çalışanları, lanetlemiş, 
onların maymunlar ve domuzlar 
seviyesinde olduklarını bildirmiştir.

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

Allah’ın hükümlerini terk etmek

Yüce Allah’ın hükümlerini bırakıp 
beşeri hükümlerle hükmetmek, küfür, 
fısk ve zulümdür.

“… Kim Allah’ın indirdiği şeyler ile 
hükmetmezse işte onlar kâ irdirler!” 
(Maide, 44)

“… Kim Allah’ın indirdiği şeyler ile 
hükmetmezse, işte onlar zalimlerdir.” 
(Maide, 45)

“…  ve kim, Allah’ın indirdiği şeyler 
ile hükmetmezse, bu nedenle işte onlar 
fasıklardır.” (Maide, 47)

Faizle iştigal edip faizi serbest 
bırakmak Allah ve Rasulü’ne karşı 
savaşmaktır

Yüce Allah’ın indirdiği hükümler 
ile hükmetmeyenlerin, yüce Allah (cc), 
Zatına ve Rasulü’ne karşı savaştıkları-
nı, onların kâ irler olduklarını bildir-
miş, onları, ebediyen cehennemde 
olacakları konusunda uyarmıştır. İşte 
bu konudaki apaçık hükümler.

“… Kim tekrar dönerse işte onlar ateş 
halkıdır, onlar orada ebedi kalacaklar-
dır. Allah, faizi yok eder ve sadakaları 
artırır; Allah, tüm çok günahkâr kâ ir-
leri sevmez.” (Bakara, 275-276)

“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, 279)

Ey beşeri tağuti sistemin destek-
leyicileri, tağuti sistemin yüce Allah’a 
karşı sürdürdüğü savaşta, işlediği 
gayri İslâmi ve gayri insani bütün 
günah, şirk ve küfrüne, -ona destek 
olduğunuz için- ortaksınız.

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



gündem  

Demokratik 
sistemde oy 
kullanmak, 
Allah’a karşı 
savaşmaktır

Ocak
Şubat
Mart

2019 - 58

Kur’ani

mücahede

17

Ey demokratik tağuti beşeri 
sisteme küfür ve şirk içerisinde destek 
olanlar, Rabb’iniz yüce Allah (cc), 
sizlere merhamet etmek istiyor, gelin 
bu merhamet çağrısına kulak verip 
kendinizi kurtarın. Gelin, demokratik 
tağuti sistemin yanında Rabb’inize 
karşı giriştiğiniz bu savaşı terk edip 
Rabb’iniz yüce Allah’a iman edin.

Ey beşeri tağuti sistemin destek-
leyicileri, iman edip destek olduğunuz 
demokratik tağuti sistem ve sizler, 
yüce Allah’ karşı giriştiğiniz bu 
savaşta yenilecek, dünya hayatında 
helak olacak, ahiret hayatında da, 
aşağılanmış bir şekilde cehenneme 
sürüleceksiniz.

“Ancak iman edip salih amel işleyen 
kimseler, Allah’ı çokça hatırlayanlar 
ve zulmedildikten sonra galip gelenler; 
zulmeden kimseler, yakında bilecekler-
dir nasıl bir devrilişle devrileceklerini!” 
(Şuara, 227)

 “Kâ irlere söyle: ‘Yenileceksiniz ve 
cehenneme sürüleceksiniz, orası ne kötü 
bir döşektir!” (Al-i İmran, 12)

Küfürde yarışanlar, topyekûn 
bir helake gidiyorlar

Ey demokratik tağuti beşeri 
sistemin yanında Rab’leri yüce Allah’a 
karşı savaşanlar, sizlerin mücadelesi, 
bu din edindiğiniz demokratik tağuti 
sistemin yüce Allah’a karşı sürdürdü-
ğü savaşta komutayı sizin elinize alma 
mücadelesinden başka bir şey değildir.

Ey demokratik dinin müntesipleri, 
sizlerin mücadelesi, tağuti sistemde 
Allah’ın hükümlerine karşı beşeri 
yasalarla hükmetmeniz, faizi sizin 
kontrol etmeniz, genelevlerini sizin 
işletmeniz, her türlü gayri İslâmi ve 
gayri insani şeytani pislikleri sizlerin 
işletebilmeniz, putlara tapmanız 
içindir.

Ey demokratik dinin müntesipleri 
sizler, bu küfür ve şirkteki yarışınız 
ile kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz. 
Bu küfürde yarışınızla sizler, dünya 
hayatında topyekûn bir helake doğru 
gidiyorsunuz. Gelin, Rabb’inize iman 
edip kendinizi, zalimlere erişecek bu 
helakten kurtarın.

“Bir itneden sakının ki, aranızdan 
yalnızca zalimlere erişmekle kalmaz; 
bilin ki Allah’ın azabı elbette şiddetlidir.” 
(Enfal, 25)

Ey demokratik dinin müntesipleri, 
şayet zerre kadar aklınız, miskal kadar 
imanınız varsa gelin, Rabb’inize ve 
O’nun indirdiği esaslara karşı giriş-
tiğiniz bu küfür ve şirk yarışını terk 
edip tevbe edin, Rabb’inize iman edip 
O’nun indirdiği hükümlere teslim 
olup Müslümanlar olun. Rabb’iniz 
sizi Müslümanca yaşamaya ve Müslü-
manca ölmeye davet ediyor, gelin, bu 
rahmet çağrısını kaçırmayın, küfür ve 
şirkinizi katmerleştirip dönülmez bir 
yola girmeyin.

Ey demokratik dinin müntesipleri, 
gelin, Rabb’inizin iman edenlere yaptı-
ğı çağrıyı siz de uygulayın ve kendinizi 
acıklı ve sürekli cehennem azabından 
kurtarın.

“Ey iman edenler, Allah’tan hakkıyla 
korkun, sakının ve siz, Müslümanlar 
dışında ölmeyin. Ve topluca Allah’ın 
ipine yapışın, tefrikaya düşmeyin, 
Allah’ın üzerinizde olan nimetini 
düşünün;… “ (Al-i İmran, 102-103)

Sizler ne yapıyorsunuz, Batı’nın 
sizlere dayattığı demokratik küfür 
sisteminin yönetimini ele alıp bu 
yarışta demokratça mücadele etmek, 
demokratça yaşamak, demokratça 
yüce Allah’a şirk koşup savaşmak için 
uğraşıyorsunuz, sonra da Müslümanca 
öleceksiniz, öyle mi! Nerede görülmüş!

USER
Vurgu

USER
Yapışkan Not
Allah'a 
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Olsa olsa demokratça yaşayanlar, 
demokratik mücadele verenler ve o 
uğurda ölenler, açık bir şekilde Allah’a 
ve Rasulü’ne karşı savaş açtıkları 
için kâ ir olarak ölecekler, durumu-
nuza göre müşrik olarak öleceksiniz, 
durumunuza göre fasık olarak ölecek-
siniz, durumunuza göre münafık 
olarak öleceksiniz. Topyekûn hepinizin 
sonu da, cehennemden başka bir yer 
değildir.

Tağuti sisteme karşı Tevhidi 
duruşumuz hep aynıdır, aynı olacaktır

Müslümanlar olarak 1980 önce 
ve sonrasında, sistemin zorbalığında 
sınır tanımaz bir duruma çıktığı 
1990 sonrası ve 28 Şubat döneminde 
Kemalistlere Tevhidi duruşumuz ne 
idiyse bugün putperest Tayyipçilere 
karşı Tevhidi duruşumuz da aynıdır.

Biz Müslümanlara göre putperes-
tin Kemalist ya da Tayyibist olması 
arasında bir fark yoktur, her ikisi 
de kâ ir, putperest, Allah ve İslâm 
düşmanıdırlar. Şu var ki, Kemalistler, 
İslâm’a karşı küfürlerini açıkça 
ortaya koyuyorlardı, Tayyibistler ise 
haince, gizlice, münafıkça İslâm’ı içten 
çökertmeye çalışıyorlar. Bu nedenle 
Tayyibistlere olan İbrahim’i kin ve 
düşmanlığımız, Kemalistlere oranla bir 
derece daha fazladır.

Kemalistler, küfürlerinde açık ve 
mert idiler, Tayyibistler ise sinsi, hain, 
istismarcı ve ikiyüzlü münafıktırlar.

Yüce Allah (cc), Kemalistleri, İslâm 
düşmanı olan Tayip ve Feto eliyle 
ayette belirtildiği üzere zalimlerin bir 
kısmını bir kısmının eliyle çökertti. 
Yüce Allah, Feto zalimini de yine bir 
zalimin eliyle temizledi, şimdi sıra 
asıl zalimde, Allah onu da inşaAllah 
Müslümanlar eliyle yerle bir edecektir.

“Böylece kazanmış olduklarından 
dolayı zalimlerin bir kısmını diğer bir 
kısmının peşine takarız.” (En’am, 129)

İMAN YA DA KÜFRÜ SEÇME 
KONUSUNDA KARAR VE SEÇİM 
SİZLERİN!

Dilediğinizi seçme hürriyetine 
sahipsiniz, ama son pişmanlığın da 
fayda vermeyeceğini de bilin.

Selam, Hidayet’e tabi olanların, 
demokratik dini terk edip yüce Allah’a 
yönelenlerin üzerine olsun. Selam, 
Müslümanların yanında, İslâm’a 
destek olanların üzerine olsun.

Es-selamu aleykum ve rahme-
tullahi ve berekatuhu!
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yorum
Kutsal Değerlere Saldıranlar Helak Edilirler

Tarihi süreçte, azgınlıklarında 
haddi aşan diktatörler, yüce Allah’ı 
inkârda sınır tanımayan inkârcılar, 
Rab’lerinin gönderdiği rasulleri 
inkâr edip onlara saldıran azgınlar 
ortaya çıkmıştır.

Tevhidi esasları inkâr edip 
azgınlaşan, gönderilen rasulleri 
inkâr edip onlara saldıran her 
kavim helak edilmiştir; bunun tek 
istisnası, Kur’an’da Fil sahipleri 
diye anılan ve tarihi bilgilerde adı 
Ebrehe olan kişidir.

“Görmedin mi Ad’e Rabb’in 
nasıl yaptı, sütunlar sahibi İrem’e 
ki o, beldeler içinde onun benzeri 
yaratılmamıştı ve Semud’a ki 
o, vadide kayaları deliyordu ve 
kazıklar sâhibi Fir’avn’e! Onlar 
beldeler içinde tuğyan etmişlerdi; 
böylece orada fesadı çoğaltmışlardı. 
Bu yüzden Rabb’in onların üzerine 
azap kırbacını indirdi.” (Fecr, 6-13)

Ebrehe, Yemen’e çıkarma yapan 
Habeş ordusunun komutanların-
dan biri idi; Habeş kralı tarafından 
Yemen’e vali olarak atanan Ebrehe, 
daha sonra Yemen kralı oldu.

Ebrehe Yemen’e tamamen 
hâkim olduktan sonra Arabistan’da 
Hrıstiyanlığı yaymaya ve Arapların 
elinde kalan kara ticaret yolunu 
ele geçirmeye çalıştı. Bunun için 

Mekke’deki Kâbe’ye alternatif bir 
mescidi, Yemen Necran’da (Uhdud 
olayının olduğu yerde) inşa etti ve 
bütün Arapların kıble olarak bu 
kiliseye yönelmelerini istedi.

Ebrehe’nin asıl amacı, Arapları 
kızdırıp Kâbe’ye saldırmak, 
böylece kara ticaretini ele geçir-
mekti; bu nedenle böyle bir plan 
yapmıştı. Bazı rivayetlere göre bir 
grup Kureyş’li genç tarafından bu 
kilise kundaklandı, bunun üzerine 
Ebrehe, 570/571 yılında, 60 bin 
asker ve elindeki illerle Mekke’ye 
yürüdü.

Ebrehe, asker ve illerden 
oluşan ordusuyla Kâbe’yi yıkmak 
için saldırıya geçmiş, ancak 
ona karşı çıkacak bir güç yoktu. 
Mekke ileri gelenleri, Ebrehe’ye 
karşı çıkmak yerine Kâbe’den 
uzaklaşmış dağlara sığınmışlardı. 
Böylece Kâbe, insan unsuru olarak 
tamamen savunmasız kalmıştı.

Mekke ileri gelenlerinin saldı-
rıya karşılık vermemeleri üzerine 
yüce Allah (cc), Kendi kutsalını 
korumuş, Kâbe’ye saldırmaya 
kalkışan Fil sahiplerini, Ebrehe ve 
ordusunu, kendilerine bir Rasul 
göndermediği halde kuşları görev-
lendirip biçilmiş ekin gibi yere 
sererek helak etmiştir.
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“Görmedin mi Rabb’inin il 
sahiplerine nasıl yaptığını! Onları 
düzenlerinde yanılmış kılmadı 
mı? Sürü sürü kuşları onların 
üzerine gönderdi; tescil edilmiş 
taşları onlara atıyorlardı. Nihayet 
onları, yenmiş ekin sapı gibi kıldı.” 
(Fil, 1-5)

Allah’ın arzında, azgınlaşıp 
haddi aşanlar, helak edilirler

Kâinatta her şey bir denge 
üzerine kurulmuştur; bu denge 
ya kendi içerisinde yüce Allah’ın 
belirlediği esaslar dâhilinde kendi-
liğinden ya da Kâinatın sahibi olan 
yüce Allah (cc) tarafından sağlanır.

Kâinatın, kimi bozulmalara ve 
bozgunculara karşı kendi kendisini 
dengelemesi, ifsada karşı düzeni 
sağlamaya çalışan güçler tarafın-
dan yapılmaktadır. Bu güçler, kâinat, 
hayat ve insan bütünlüğünün yüce 
Allah (cc) tarafından sağlandığına 
iman edenlerdir.

İman edenler, kâinatta kurulu 
düzenin kimilerince ifsat edilmesi 
durumunda devreye girerek 
yaratıcının emirleri doğrultusunda 
kâinata düzen vermeye çalışırlar. 
Yeryüzünden itne kalkıncaya ve 
din yalnızca yüce Allah’a ait olunca-
ya kadar mücadeleyi şiar edinen 
Müslümanlar, Rab’lerinin yardımı 
ile bozgunculara karşı mücadele 
ederler.

“Onlarla savaşın, ta ki itne 
kalmayıncaya ve din tamamen 
Allah’ın oluncaya kadar! Eğer ( itne-
lerine) son verirlerse muhakkak ki 

Allah, ne yaptıklarını görmektedir.” 
(Enfal, 39)

Yüce Allah (cc), yarattığı kâinatı 
ve insanları başıboş bırakmamış, 
onların uyacakları kuralları en 
güzel şekilde düzenlemiş, yeryü-
zündeki düzeni sağlama görevini, 
halife olarak yarattığı ve bildirdiği 
ilahi hükümler doğrultusunda 
hareketi şiar edinen insanlara 
vermiştir. Yeryüzünde bozgunculuk 
yapanlar, başka insanlar tarafından 
defedilerek düzen sağlanacaktır.

“Onlar, sadece ‘Rabb’imiz 
Allah’tır’ dediler diye haksız yere 
yurtlarından çıkarıldılar. Şayet 
Allah, insanların bir kısmını bir 
kısmı ile defetmeseydi, manastırlar, 
sinagoglar ve namaz kılınan ve 
orada Allah’ın ismi çok anılan 
mescitler yıkılırdı. Allah, elbette 
yardım eder, o kendisine yardım 
eden kimseye! Şüphesiz Allah 
kuvvetlidir, üstündür.” (Hac, 40)

Yüce Allah (cc), kâinatın 
ve yeryüzü düzeninin, elbette 
bozguncular tarafından bozulması-
nı istemez. Bu nedenle yeryüzünü 
ifsat eden bozguncuları ya insanlar 
eliyle defetmiş ve yeryüzünde 
düzeni sağlamış ya da başka güçle-
ri devreye sokarak ifsadı önlemiştir. 
Yüce Allah (cc), hiç kimseye muhtaç 
değildir, yeryüzünde  bozguncu-
luğa karşı tavır alan hiç kimse 
kalmasa bile yeryüzü düzenini 
bizzat Kendisi sağlayacaktır.

“Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsı-
nız, Allah, O’dur ki zengindir, hamde 
edilendir.” (Fatır, 15)
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Sünnetullah, günümüzde de 
geçerli ve zalimler, er-geç helak 
edileceklerdir

Azgınlıklarında haddi aşan yerli 
ve yabancı inkârcı azgınlar, son 
zamanlarda çirkin dillerini Kur’an’a 
uzatmaya cesaret edebilmişlerdir. 
Türkiye’de, emperyalizmin kuklası 
Erdoğan tarafından dile getirilen 
İslâm’ın güncellenmesi küfür ve 
şirk iddiası, emperyalizmin kolla-
rını oluşturan Fransa başta olmak 
üzere, İsrail ve diğer Batılı ülkeler 
tarafından da Fransa’da yapılan 
bir toplantıda iğrenç emellerini 
dillendirebilmişlerdir.

İslâm’ın yeniden yorumlan-
ması adı altında İslâmi esasları 
güncelleştirip bozacağına ABD, 
İsrail ve İngiliz efendilerine söz 
veren, İslâm’a olan kinini kusarak 

“İslâm’ı, 14 asır önceki hükümlerle 
uygulayamazsınız” diyen Erdoğan. 
Bu azgınlığının bedelini, dünya ve 
ahirette elbette Rabb’ine en ağır 
şekilde verecektir.

Tarihi süreçte azgınlıklarında 
sınır tanımayanlar, kahrolası 
dillerini, yüce Allah’ın kutsallarına 
uzatmışlar, ancak yüce Allah (cc), 
onları dünyada en ağır şekilde 
helak etmiştir. Ahirette ise çok 
daha büyük ve acıklı bir azap onları 
beklemektedir.

Erdoğan ve onunla beraber 
İslâm’a saldıran, ABD, İsrail, Fransa 
gibi küfrün merkezlerinde topla-
nan İslâm düşmanları, yüce Allah’ın 
koruyacağını vadettiği Kur’an’ı, o 

iğrenç dillerine dolayıp hükümleri 
üzerinde oyunlar oynamaya kalkış-
mışlardır.

Kâ irler ve onların yerli işbirlik-
çisi Erdoğan, unutmasınlar ki, bu 
dinin sahibi olan yüce Allah (cc), 
koruduğu Kitabı’nı üç-beş çapul-
cuya bırakmayacağını ve Kitabı’nı 
onlara bozdurmayacağını, tarihi 
süreçteki zalimleri helak ederek 
göstermiş, onlar da bu helakten 
er-geç nasipleneceklerdir inşaAl-
lah.

“Semud ve Ad, Kıyameti yalanla-
dılar, bu yüzden Semud, azgınlığı 
ile helâk edildi. Amma Ad, uğultulu, 
azgın bir kasırga ile helâk edildi. 
Onu, yedi gece, sekiz gün onların 
üzerine saldı; o kavmi orada içi boş 
hurma kütükleri gibi ardı ardına 
serilmiş görürsün. Görüyor musun 
onlardan hiç geri kalanı! Fir’avn 
ve ondan önceki kimseler ve altüst 
olmuş kentler de hataları ile geldiler, 
Rab’lerinin elçisine isyan ettiler. O 
da onları, şiddetli bir yakalayışla 
yakaladı.” (Hakka, 4-10)

“Dediler ki: ‘Doğrusu biz, günah-
kâr bir kavme gönderildik; onların 
üzerine çamurdan taşlar salalım 
haddi aşanlar için Rabb’inin katın-
da işaretlenmiştir.(Zariyat, 32-34)

Risalet tarihi boyunca, yeryü-
zünü ifsat eden nice zalim ve 
bozguncular helak edilmişlerdir. 
Bu Sünnetullah’tır; zalim despotlar 
ve bozguncular yeryüzünde var 
oldukça Sünnetullah yine cari 
olacak, bozguncular ve destekçileri 
topyekûn helak edileceklerdir.
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Zalimlerin dünyada helak 
edilmeleri, inşaAllah biz Müslü-
manlar eliyle olacaktır. Yüce 
Allah (cc), Tevhidi esaslara uygun 
mücadele eden kullarına, her 
dönemde yardım etmiş onları 
desteklemiştir. İfsada ve bozguncu-
lara karşı yeryüzünde düzeni sağla-
maya çalışan Risalet önderlerinin 
ve Mü’minlerin zayıf kaldıkları 
durumlarda yüce Allah (cc) onlara 
yardım etmiş, onlar vasıtasıyla 
ifsadı durdurmuş, yeryüzü düzeni-
ni korumuştur.

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

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

Kâ irler ve onların yerli işbirlik-
çileri Erdoğan ve benzerleri, tarihi 
süreçte layık oldukları helakı çeşitli 
şekillerde görmüşler, bu, inşaAllah 
günümüzde de mümkün olacaktır.

Allah düşmanları helak 
olmaya mahkumdurlar

Şayet yeryüzünde ıslah eden, 
Tevhidi esasları insanlara ulaştı-
ran Mü’minler, aralarında bir 
yapılanmaya gidip cemaatleşerek 
Allah’ın Kitabı’na dil uzatanlara 
hak ettikleri helakı yaşatmazlarsa 

bu durumda yüce Allah (cc), Fil 
suresinde bildirildiği üzere başka 
güçlerle bozguncuları helak edecek, 
onların iğrenç planlarına fırsat 
vermeyecektir.

Erdoğan, Rabb’ine karşı azgın-
lığında sınır tanımayıp “İslâm’ı, 14 
asır önceki hükümlerle uygula-
yamazsınız” sözü ile haddi iyiden 
iyiye aşmış, azgınlık, inkâr ve 
küfür ve azgınlığını açıkça ortaya 
koymuş, yüce Allah’ın hükümle-
rine dil uzatarak Rabb’ine karşı 
bir savaş başlatmıştır. Ancak bu 
savaşta helak olacak olan Erdoğan 
ve taifesidir.

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

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

Bütün zorba diktatörler, kendi-
lerini üstün görmüşler, azgınlıkla-
rında haddi aşarak Rab’lerine isyan 
etmişlerdir. Zorbaların isyanları, 
kendi sonlarını hazırlamış, aşağılık 
bir şekilde helaklarını çabuklaştır-
mışlardır. Bu son, tüm dönemlerin 
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en zorba diktatörü Erdoğan’ı da 
bulacak ve hak ettiği o alçaltıcı 
azabı inşaAllah dünyada tadacaktır.

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

“Onlardan önce nice nesilleri 
helâk ettik; onlar, bunlardan daha 
şiddetli beldelere saldırıyorlardı, 
kaçacak yerleri oldu mu? Şüphesiz 
bunda, kalbi olan yahut kulak veren 
ve ona şahit olan kimse için bir öğüt 
vardır.” (Kaf, 36-37)

Yüce Allah’ın azabı, Müslüman-
lar eliyle ya da Fil suresinde geçtiği 
üzere, başka bir şekilde geldiği 
zaman Erdoğan’ı, yüce Allah’ın 
aşağılatıcı azabından ne etrafına 
ördüğü etten duvar güvenliği, ne 
hizmette kusur etmediği efendisi 
ABD, Haçlılar ve dostu Rusya ve 
ne de arkasındaki bilinçsiz halk 
sürüsü kurtaracaktır. Biiznillah o 
azap da uzak değildir.

“… zulmeden kimseler, yakında 
bileceklerdir nasıl bir devrilişle 
devrileceklerini!” (Şuara, 227)

Yüce Allah (cc), kâ irleri 
uyarıp tehdit ediyor

Yüce Allah (cc), her dönemde, 
bir önceki dönemin azgınlarına 
verdiği helakı rasulleri yoluyla 
bildirmiş, azgınlık ve küfürlerinde 
haddi aşmaları durumunda o 
dönemin zorbalarını da en ağır 
şekilde  helak edeceği konusunda 
uyarmıştır.

“Andolsun zulmetmelerinden 
dolayı sizden önceki nesilleri helak 
ettik; apaçık belgelerle rasulleri 
onlara gelmişti ve iman etmediler; 
işte böyle günahkârlar toplumunu 
cezalandırırız.” (Yunus, 13)

Yüce Allah (cc), Kitabı’ndaki 
uyarılarla günümüzün zalimlerini, 
azgınlık ve küfürlerinden dönme-
leri için uyarmakta, azgınlıklarında 
haddi aşmaları halinde bunları da, 
önceki zalimlerin akıbetine uğrata-
cağını haber vermektedir.

“Andolsun Biz, öğüt için Kur’an’ı 
kolaylaştırdık, yok mu hiç öğüt 
alan! Ad yalanladı, bak nasıl oldu 
azabım ve uyarılarım! Şüphesiz 
Biz, onların üzerine uğursuzluğu 
sürekli bir günde dondurucu bir 
kasırga gönderdik. İnsanları söküp 
atıyordu; onlar, tıpkı köklerinden 
sökülmüş hurma kütükleri gibiydi. 
Bak, nasıl oldu azabım ve uyarıla-
rım!” (Kamer, 17-21)

Rab’lerinin, kendilerine yaptığı 
uyarıları dinlemeyip küfür ve 
azgınlıklarına devam edenler 
bilsinler ki yüce Allah (cc), ahine 
sadıktır ve o vadettiği tehditlerini, 
er-geç yerine getirecektir. Zalimler 
için hiçbir zaman bir kurtuluş 
olmamıştır, bugün de olmayacak ve 
yüce Allah’ın Kitabı’na iğrenç dille-
rini uzatanlar, Rab’lerinin gazabını 
göreceklerdir.

“Şüphesiz sizden önce de yasalar 
geçmiştir; o halde dolaşın da bakın, 
yalanlayanların akıbeti nasıl oldu!” 
(Al-i İmran, 137)
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Rabb’inin kendisine yaptığı 
uyarıları dinlemeyip yüce Allah’ın 
Kitabı’na dil uzatarak küfür ve 
azgınlığında sınır tanımayan 
Erdoğan, yüce Allah’ın gazabından 
kurtulamayacak, tarihsel süreçteki 
benzerleri gibi en zelil bir şekilde 
dünya ve ahirette hak ettiği cezayı 
görecektir.

“Ne zaman ki, kendilerine 
hatırlatılan şeyi unuttuklarında, 
kötülükten men edenleri kurtardık; 
zulmedenleri de fasık olmaları 
nedeniyle çetin bir azap ile yakala-
dık.” (A’raf, 165)

Uyarılara kulak vermeyip inkâr 
edenlerin sonu, elbette  öncekilerin 
sonlarından farklı olmayacaktır. Bu 
Sünnetullahtır ve Sünnetullahta bir 
değişiklik yapmayacağını bildiriyor. 
Bu nedenle bu yasa, günümüz-
de haddi aşarak yüce Allah’ın 
Kitabı’na, dinine iğrenç dillerini 
uzatan Erdoğan ve hizmette kusur 
etmediği efendileri emperyalistler 
için de geçerli olacak ve hak ettikle-
ri dünyevi helakı en acı bir şekilde 
göreceklerdir.

 “Önceden geçenler arasındaki 
Allah’ın sünnetidir; Allah’ın sünne-
tinde değişme bulamazsın.” (Ahzab, 
62)

O halde kendilerine yapılan 
uyarılara kulak vermeyip küfür 
ve azgınlık içerisinde Allah’ın 
Kitabı’na dil uzatma cüretini 
gösteren Erdoğan ve efendileri, 
Sünnetullahın kendileri için de 
cari olacağını bilmelidirler. Bu son, 

zalimlerden uzak değildir.

“Ne zaman ki emrimiz geldi, 
oranın üstünü altına getirdik, 
istif edilmiş tescil edilmiş taşları 
oranın üzerine yağdırdık. Rabb’i-
nin indinde işaretlenmiştir; 
bunlar, zalimlerden uzak değildir.” 
(Hud, 82-83)

Üç günlük dünya hayatı salta-
natı için Kur’ani uyarılardan yüzçe-
viren, yüce Allah’a iman etmiş 
görünüp O’nun Kitabı’na ve dinine 
dil uzatan Erdoğan ve emperyalist 
zalimler için kurtuluş yoktur, bu 
dünya hayatının azabı dışında bir 
de ahiret azabı vardır.

“Şüphesiz Allah’a verdikleri sözü 
ve yeminlerini az bir değere satan 
kimselerin, işte onlar için ahirette 
bir pay yoktur. Allah onlarla konuş-
mayacak ve kıyamet günü onlara 
bakmayacak ve onları temizleme-
yecek ve onlar için acıklı bir azap 
vardır.” (Al-i İmran, 77)

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

Muhakeme olmak, muhakeme 
olunan yeri üstün kabul edip ondan 
sorunun adilane olarak çözümünü 
talep ederek adalet beklemektir. Bir 
sorununu mahkemeye taşıyan kimse, 
bu davranışı ile mahkemeyi, Hakkı 
batıldan ayıran, adaletsizlikleri 
gideren adil bir furkaniyet merkezi 
olarak görür, oranın adalet dağıttığına 
şahitlik yapmış olur.

Yüce Allah (cc), adaletin tesis 
edilmesi, kişilerin, kendi ne islerine 
karşı olsa bile adil davranmalarını, 
adaletin ayakta tutulmasını emreder. 
Bu nedenle adaleti ancak Rab’lerine 
gerçekten iman etmiş, yüce Allah’ın 
hükümlerine göre hareket etmeyi şiar 
edinmiş adil olan kimseler yapabilirler.

Rab’lerine iman etmeyen, , yüce 
Allah’ın hükümlerini tanımayan, 
kendileri bizzat batıl içerisinde 
bulunan, Rab’lerine karşı tuğyan içeri-
sinde olan kişi, kurum ve devletlerin 
adil olmaları, adalet yapmaları hiçbir 
şekilde mümkün değildir.

Yüce Allah (cc), Kendisine karşı 
isyan ve tuğyan içerisinde bulunan 
kişi, kurum ve devletleri tağut 
olarak nitelendirmiş, bunlara değil 
muhakeme olmak, bunlara en küçük 
bir meyil duymanın bile insanın ateşe 
gireceğini ve bunların reddedilmesini 
Zatına iman etmenin temeli olduğunu 
bildirmiştir.

“Dinde zorlama yoktur, doğruluk 
sapıklıktan elbette seçilip belli olmuş-

tur; kim tağutu inkâr eder ve Allah’a 
iman ederse, muhakkak ki o, kopmayan, 
sağlam bir kulpa yapışmıştır, Allah 
işitendir, bilendir.

Allah, iman edenlerin velisidir, 
onları karanlıklardan nura çıkarır; 
kâ ir kimselerin evliyası tağuttur; 
o, onları nurdan karanlıklara çıkarır, 
işte onlar ateş halkıdır, orada ebedi 
kalacaklardır.” (Bakara, 256-257)

Reddedilmesi, yüce Allah’a iman 
etmenin esası olan tağutun mahke-
meleri, insanlara adalet dağıtmaz, tam 
aksine onları, İslâm’ın aydınlığından 
kendi küfür karanlıklarına çeker. Bu 
nedenle kimi gerekçe ve nedenlerle 
tağutu adalet dağıtan bir yer olarak 
tanıyıp onun, bir sorunun çözümünü 
gidereceğine inanıp ondan adalet 
beklemek, ancak yüce Allah’a gereğin-
ce iman etmeyenlerin yapabilecekleri 
bir davranıştır.

Tağuti mahkemelere iradi 
olarak başvurup hak aramak, iman 
etmemektir

Yüce Allah (cc), tağuta muhakeme 
olmayı kesinlikle yasaklamış, tağuta 
muhakeme olmak isteyenlerin, yüce 
Allah’a iman etmediklerini bildirmiştir.

“Görmedin mi onları ki, sana 
indirilen ve senden önce indirilen 
şeylere iman ettiklerini zannediyorlar 
da, tağutun hakem olmasını istiyorlar. 
Gerçekten onu inkâr etmeleri emredil-
mişti; şüphesiz şeytan onları, uzak bir 
sapıklıkla dalalete düşürmek istiyor.” 
(Nisa, 60)
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“Bakın, iyi bilin ve Rabb’ine andolsun 
ki, aralarında tartıştıkları işlerde seni 
hakem yapıncaya, sonra ne islerinde bir 
sıkıntı olmadan hüküm verdiğin şeye 
tam bir teslimiyetle teslim oluncaya 
kadar iman etmiş olamazlar.” (Nisa, 65)

Yüce Allah’ın hükmü, çok net ve 
açıktır; tağut, tamamen reddedilecek, 
tağuti sistemden hiçbir şekilde adalet 
beklenmeyecektir. Bu apaçık hükme 
rağmen yüce Allah’ın hükümlerini 
kendi ne islerine göre eğip bükerek, 
tağutu hüküm ve adalet mercii görüp 
sorunlarının çözümünü tağuta götüren 
kimseler, Rab’lerine iman etmemiş 
kimselerdir.

İslâmi esaslar, bugün vaz’ edilmiş 
bir kurallar bütünü değildir; Hz. Adem 
(as)’dan bugüne kadar gelen süreçte, 
ilahi yasa ortaya konulmuş ve iman 
edenlerden buna göre hareket etmele-
ri istenmiştir.

Risalet tarihi boyunca yüce Allah’ın 
indirdiği esaslara iman edenler, her 
dönemde zulme uğramışlar, malları 
ellerinden alınmış, haksızlıklarla karşı 
karşıya gelmişlerdir. Başta Risalet 
önderleri olmak üzere iman edenler, 
hiçbir dönemde haklarını aramak 
için, karşı olup inkâr ettikleri tağuta 
müracaat etmemişler, onlardan adalet 
beklememişlerdir. Onlar, başlarına 
gelenlere sabretmişler, ancak Rab’le-
rinden yardım istemişlerdir.

Yüce Allah (cc), geçmiş dönem-
lerde iman edenlerin durumlarını 
bizlere bildirmiş ve ilahi adaleti gereği 
herkesin aynı süreçten geçeceklerini 
açıklamıştır.

“Yoksa sizden önce geçen kimselerin 
örneği size gelmeden cennete girece-
ğinizi gerçekten zannediyor musunuz? 
Onlara, sıkıntı dokundu, zor durumda 

kaldılar ve sarsıldılar ki, hatta Rasul ve 
onunla birlikte iman edenler: ‘Allah’ın 
yardımı ne zaman?’ dediler. İyi bilin 
ki, şüphesiz Allah’ın yardımı yakındır.” 
(Bakara, 214)

Yüce Allah (cc), ilahi adaleti gereği 
kulları arasında bir ayırım yapmaz, 
önceki ümmetlere uyguladığı yasayı 
aynen sonradan gelenlere de uygula-
yacak, böylece onların iman ve tesli-
miyetlerine kendilerini şahit tuttuktan 
sonra onlardan razı olacaktır.

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

Yüce Allah (cc) indinde hiç kimse-
nin bir üstünlüğü olmadığı gibi hiç 
kimsenin de bir derece düşüklüğü 
sözkonusu değildir O’nun yanında 
herkes, yaptığına göre bir değer 
kazanır ya da alçalır. Yüce Allah (cc), 
insanlar arasında bir ayırım yapmadığı 
gibi dönemler arasında da herhangi 
bir ayırım yapmaz.

Rasulullah (as), her dönemde iman 
edenlerin durumlarını dile getirirken 
şöyle buyurmuştur. “Allah indinde en 
şere liniz takvaca en ileri olanınız-
dır; Arap’ın Arap olmayan (acem) 
üzerine bir üstünlüğü yoktur, 
Arap olmayanın da Arap üzerine 
bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili 
olanın beyaz derili üzerine bir 
üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah 
derili üzerine bir üstünlüğü yoktur; 
üstünlük sadece takva iledir.”

Yüce Allah (cc), kullarını yaptık-
larına göre değerlendirir ve yaptıkla-
rına göre onlara karşılığını verir. Bu 
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bilinçte olan iman edenler, tarihin her 
döneminde tağuta karşı onurlu bir 
tavır almışlar ve hiçbir şekilde tağuta 
sığınıp ondan adalet beklememişlerdir.

Günümüzde bazı kimseler ve 
bel’am denilen kişiler, sanki onlar için 
ayrı bir kitap indirilmiş gibi, dillerini 
eğip bükerek bazı konularda tağuta 
muhakeme olunacağını iddia edip 
insanlara bunu telkin etmektedirler.

Yüce Allah’ın, en güzel örnek olarak 
verdiği son Rasul Hz. Muhammed (as) 
döneminde Müslümanlar, çok büyük 
zorluklarla karşılaşmışlar, malları 
müşrikler tarafından yağma edilmiştir. 
Bu durumlarına rağmen Rasulullah 
(as) başta olmak üzere hiçbiri, yoksul 
ve kimsesiz insanları korumak, zulüm 
ve adaletsizliği kaldırmak için kurul-
muş olan Hılf ’ul Fudul Erdemliler 
Hareketi’ne başvurmamış, bu konuda 
Rasulullah (as)a bir şey dememiş ve 
oraya başvurmayı akıllarının köşesin-
den bile geçirmemişlerdir.

Hılf ’ul Fudul, (Erdemliler 
Hareketi) nedir!

Hılf’ul Fudul Erdemliler Hareketi, 
zulmün ayyuka çıktığı, güçlünün zayıfı 
ezdiği Mekke Site Devletinde, özellikle 
yabancı ve korumasız kimselerin mal, 
can, ırz ve namus güvenliği kalmamış, 
her türlü zulüm ve adaletsizlik açıktan 
açığa yapılır hale gelmişti.

Hılf ’ul Fudul Erdemliler Hareketi 
kurucuları arasında, Mekke’nin ileri 
gelen kabilelerinden Haşimoğulları, 
Muttaliboğulları, Esed ibnu Abdiluzza, 
Zühre ibnu Kilab ve Teym ibnu Mürre 
gibi soylu ve saygın aşiretler vardı. 
Haşimoğulları, Muttaliboğulları, aynı 
zamanda Rasulullah (as)’ın akrabaları 
idiler.

Aşiret ve soylarına çok önem 
veren Mekke’liler, kendilerinden olan 
akrabalarını koruma konusunda da 
oldukça hassas ve duyarlı kimselerdi. 
Bütün bu gerçeklere rağmen Rasulul-
lah ve onun yanında bulunan Müslü-
manlar, mallarının yağma edilmesine, 
birçok sıkıntı ve eziyet görmelerine 
rağmen o gün hâlâ varlığını sürdüren 
Hılf ’ul Fudul Erdemliler Hareketine 
başvurmamışlardır.

Rasulullah (as) ve Müslümanlar, 
yüce Allah’a iman etmeyen zalimler-
den medet umulmayacağını, onlardan 
adalet beklenmeyeceğini biliyorlardı. 
Bu nedenle onca zulüm ve işkence-
lere, mallarının yağma edilmesine 
rağmen yalnızca Rab’lerine tevekkül 
edip sabrediyorlardı. Onlar, zalimlere 
meyletmenin sonucunun ateş olduğu-
nu biliyorlardı.

“Öyleyse emrolunduğun gibi, seninle 
beraber tevbe eden kimselerle doğru 
ol; haddi aşmayın, şüphesiz O, yaptı-
ğınız şeyleri görmektedir. Zulmeden 
kimselere güvenmeyin, yoksa size ateş 
dokunur, sizin Allah’tan başka dostla-
rınız yoktur, sonra size yardım edilmez.” 
(Hud, 112-113)

Kur’an, aynı Kur’an, içindeki 
hükümler de aynı hükümler olduğuna 
göre ilk iman edenler, tüm zorluk 
ve sıkıntılarına rağmen zalimlerden, 
tağuttan medet ummuyor, onları 
reddediyorlardı, aynı şekilde 
günümüzde Kur’an’a iman edenler 
de, aynı hassasiyetle hareket etmek 
zorundadırlar. İman etmek bunu böyle 
yapmayı zorunlu kılar.

Tağuta muhakeme olmak 
isteyenlerin durumu

Yüce Allah (cc) Kur’an’da, tağuta 
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muhakeme olmayı çok açık ve net bir 
şekilde yasaklamış, böyle bir talepte 
bulunanların, iman etmiş olamaya-
caklarını bildirmiştir. Aynı şekilde 
hem Risalet tarihinde hiçbir Rasul ve 
onlarla beraber iman edenler, hem 
de son Rasul Hz. Muhammed (as) ve 
onunla beraber bulunanlar, hiçbir 
şekilde tağuta muhakeme olmamışlar-
dır, olmayı talep etmemişlerdir.

Günümüzde bel’amlar ve bazı 
kimseler, aynı Kur’an’ı okumalarına, 
iman ettiklerini sözel olarak iddia 
etmelerine rağmen, ellerinde Kur’ani 
hiçbir delil bulunmadığı halde bazı 
maslahatlar ileri sürerek tağuta 
muhakeme olunabileceğini iddia 
etmektedirler. Bu, çok açık bir şekilde 
Hakkı batılla bulayarak gerçekleri 
gizlemektir.

Tağuta muhakeme olunabileceğini 
ileri sürenlere bakıldığında bunların, 
Tevhidi anlamda bir imana sahip 
olmadıkları, söz iil ve davranışlarında 
Risalet önderlerini örnek edinme-
dikleri açık bir şekilde görülecektir. 
Bunlar, dünya hayatlarında Allah için 
hiçbir sıkıntı çekmeyi düşünmeyen, 
rahat bir yaşantı içerisinde bulunan 
kimselerdir. Bu nedenle Allah yolunda 
bir çaba göstermiyor, rahatlarının da 
bozulmasını istemiyor, en küçük bir 
sıkıntılarında tağuttan adalet bekleyip 
ona başvuruyor ya da başvurmak 
istiyorlar.

Kıyamet günü Kur’an ortaya 
konulup ondan hesaba çekildiklerin-
de, Rasulullah (as) bunlar hakkında 
şahitlik yaptığında yalancı oldukları 
söylenecek, yüce Allah’ın üzerine iftira 
attıkları için de içerisinde ebediyen 
kalmak üzere acıklı azaba atılacaklar-
dır.

“Yer, Rabb’inin nuru ile parlar, Kitap 
konulur, nebiler ve şahitler getirilir ve 
aralarında Hak ile hükmedilir ve onlara 
zulmedilmez.” (Zümer, 69)

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

‘Bugün yapmış olduğunuz şeylerin karşı-
lığını göreceksiniz!’ İşte Kitabımız, size 
karşı Hakkı açıkça konuşuyor, muhak-
kak biz, yapmış olduğunuz şeylerin 
nüshasını alıyorduk.” (Casiye, 28-29)

Tüm bu Kur’ani gerçeklere rağmen 
tağuta muhakeme olmak isteyenler, 
buyursun gitsinler, sonunda da hak 
ettikleri karşılığı alsınlar.

Tutuklama gibi durumlarda 
tağuti mahkemelere ifade verilebi-
lir mi!

Kur’an’ı tek ölçü, içerisindeki 
hükümleri tartışılmaz doğrular olarak 
kabul edip iman edenler, her söz ve 
davranışlarında iman ettikleri bu 
hükümleri esas alırlar. Bu nedenle 
tağuta muhakeme olmayı iradi olarak 
reddeden Müslümanların, tutuklama 
gibi zorlama durumlarda yine Kur’an’ı 
esas alarak nasıl hareket edecekleri 
Kur’an’da apaçık örnekleri ile açıklan-
mıştır.

Rasullerin hiçbiri ve onlarla 
beraber iman edenler, onca zulüm 
görmelerine rağmen tağuta iradi 
olarak başvurmamışlardır. Ancak 
onlar, tağutun onları sorgulamak için 
muhakeme etmesi durumunda tağuta 
karşı savunmalarını yaptıklarına 
dair Kur’an’da birçok örneklik bulun-
maktadır. İşte rasullerin tağuta karşı 
yaptıkları savunma örnekleri.

Hz. İbrahim (as)

Hz. İbrahim (as), gerek Kral’ın 
kendisini çağırıp sorgulaması, gerekse 
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putları yerlebir etmesi eyleminden 
sonra kavminin onu muhakeme etmesi 
karşısında savunmasını yapmıştır. O, 
bu savunması sonucunda yakılma 
cezasına çarptırılmıştır.

Yüce Allah’ın kendisine mülk verdi-
ği bir kimse -ki, kendisine mülk yani 
egemenlik verilmiş olması ve insanları 
cezalandırma yetkisinin bulunması 
nedeniyle Kral olduğu anlaşılmaktadır- 
Hz. İbrahim (as)’ı sorguluyor, o da ona 
karşı savunma yapıyor.

“Görmedin mi Rabb’i hakkında 
İbrahim’le tartışan kimseyi ki Allah, 
gerçekten ona mülk vermişti! İbrahim: 

‘Benim Rabb’im O’dur ki yaşatır, öldürür’ 
dediği zaman (o), ‘Ben de yaşatır, 
öldürürüm’ dedi. İbrahim dedi ki: 

‘Bak, şüphesiz Allah, güneşi doğudan 
getirir, haydi sen de onu batıdan 
getir!’ kâ ir kimse şaşırıp kaldı. Allah, 
zalimler toplumuna hidayet vermez.” 
(Bakara, 258)

Putları kıran Hz. İbrahim (as), 
kavmi tarafından tutuklanıp sorguya 
çekilmiş, o da onlara karşı savunma 
yapmış ve muhakeme sonucunda 
yakılma cezasına çarptırılmıştır.

Hz. İbrahim (as)’ın eylemi

- Nihayet onların büyüğü hariç 
onları paramparça etti; belki ona 
müracaat eder¬ler.

- Dediler ki: ‘Kim yaptı bunu ilahla-
rımıza elbette o zalimlerden biridir.

- Dediler ki: ‘Onlar hakkında 
konuşan bir delikanlı duymuştuk, ona 
İbrahim deniliyormuş!’

- Dediler ki: ‘Öyleyse getirin onu 
insanların gözü önüne, belki şahitlik 
ederler. (Enbiya, 58-61)

Hz. İbrahim (as) tutuklanır ve 
kavminin ileri gelenleri tarafından 
muhakeme edilir.

İddianame ve savunma

Muhakeme başlar ve Hz. İbrahim 
(as)’a, gerçekleştirdiği olayı sorarlar.

- Dediler ki: ‘Sen mi yaptın bunu 
ilahlarımıza ey İbrahim?’

- (İbrahim) dedi ki: ‘Belki o büyük-
leri yapmış, artık onlara sorun, eğer 
konuşurlarsa.’

- Bunun üzerine kendi ne islerine 
döndüler; sonra dediler ki: ‘Hakikaten 
sizler zalimlersiniz. Sonra tersine 
eski kafaları üzerine döndürüldüler: 

‘Muhakkak sen de bilirsin ki bunlar 
konuşmazlar.

- Dedi ki: ‘O halde siz Allah’ı bırakıp 
da size fay¬da ve zarar vermeyen şeyle-
re mi tapıyorsunuz; of size ve Allah’tan 
başka taptığınız şeylere; akletmeyecek 
misiniz siz!’ (Enbiya, 62-67)

Karar

Hz. İbrahim (as) ve muhakeme 
heyetinin, karşılıklı soru ve cevapların-
dan sonra karar açıklanır, Hz. İbrahim 
(as), yakılacaktır.

- Dediler ki: ‘Eğer yapacaksanız onu 
yakın, ilahlarınıza yardım edin.

- Biz: ‘Ey ateş, serin ve esenlik ol’ 
dedik. 

- Ona, tuzak kurmak istediler, fakat 
Biz onları hüsrana uğrayanlar kıldık.” 
(Enbiya, 68-71)

Hz. İbrahim (as), eylemini yapmış, 
aranıp tutuklanmış, muhakeme 
edilmiş, iddianame yüzüne karşı 
okunmuş, o da savunmasını yapmış ve 
mahkeme heyeti kararını açıklamıştır, 
cezası yakılmak.
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Hz. İbrahim (as)’ın örnekliğinde 
bir muhakemedeki tüm aşamalar 
uygulanmıştır.

Hz. Yusuf (as)

Yüce Allah’ın, Müslümanlar için 
en güzel kıssa olarak verdiği Hz. Yusuf 
(as)’ın, kıssasında, bir muhakemenin 
bütün aşamaları gerçekleşmiştir. Bu 
aşamalar şöyledir: 

Hz. Yusuf (as), bir iftira ile 
suçlanmış, o da buna karşı savunma-
sını yapmıştır. Önce takipsizlik kararı 
verilen Hz. Yusuf (as)’a, daha sonra 
hiçbir delil olmadan cezalandırılmıştır. 
Bu da gösteriyor ki Müslümanların, bir 
iftiraya uğrayıp tutuklanmaları halin-
de savunma yapabileceklerdir. 

Hz. Yusuf (as)’ın kötü bir eyleme 
zorlanması

Hz. Yusuf (as), kötü bir iile 
zorlanmış, ancak o, iffetinden bundan 
kaçınmıştır.

“Ve o (Yusuf), kendisinin evinde 
(kaldığı) kadın, onu arzuladı ve kapıları 
kilitledi ve dedi ki: ‘Haydi gel seninim’ 
(Yusuf) dedi ki: ‘Allah’a sığınırım, 
doğrusu o, benim rabbim(efendim)dir, 
beni güzel barındırdı, şüphesiz zalimler 
i lâh olmazlar!

Andolsun, kadın ona niyetlenmişti, 
şayet gerçekten Rabb’inin burhanını 
görmeseydi o da ona niyetlenmişti. 
Böylece ondan kötülüğü ve fuhşu çevir-
dik; gerçekten o, muhlis kullarımızdan-
dı.” (Yusuf, 23-24)

İftiraya uğrama

“Kapıya ikisi koştular ve kadın, 
onun gömleğini arkadan çekip yırttı 
ve kapının yanında beyini buldular; 
Kadın dedi ki: ‘Senin ailene kötülük 
yapmak isteyen kimsenin cezası nedir? 

Şüphesiz ancak hapsetmek yahut acıklı 
bir azaptır.” (Yusuf, 25)

Muhakeme ve Hz. Yusuf (as)’ın 
Savunması

Menfur bir olayla karşı karşıya 
kalan Hz. Yusuf (as), kadının eşi 
tarafından mahkemeye verilmiş, o da 
buna karşı savunmasını yapmıştır.

“(Yusuf) dedi ki: ‘O, benim nefsimi 
arzulamıştı ve onun ailesinden bir 
şahit, şahitlik etti: ‘Şayet onun gömleği 
önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor 
ve o (Yusuf) yalan söyleyenlerdendir ve 
şayet onun gömleği arkadan yırtılmışsa, 
o halde kadın yalancı ve o (Yusuf) doğru 
söyleyenlerdendir.” (Yusuf, 26-27)

Takipsizlik kararı

Olay yeri incelemesi yapılır ve 
deliller toplanır, olayda Hz. Yusuf 
(as)’ın bir suçu olmadığı görülür ve 
takipsizlik kararı verilerek dava, Hz. 
Yusuf (as) lehine sonuçlanır.

“Ne zaman ki onun gömleğinin 
arkadan yırtıldığını gördüler (adam 
kadına) dedi ki: ‘Şüphesiz o, sizlerin 
hilenizdendir, doğrusu sizlerin hilesi 
büyüktür.’ Yusuf, bundan yüzçevir, sen 
de günahına istiğfar et, doğrusu sen, 
günahkârlardan oldun.” (Yusuf, 28-29)

İftira sonucunda hiçbir yasal 
gerekçe olmadan tutuklama

Mahalle baskısı ve kötü kimselerin 
boş durmamaları üzerine Hz. Yusuf 
(as), bir türlü müfterilerin ellerinden 
kurtulamaz. Kendisine yapılan menfur 
tekli leri kabul etmeyen Hz. Yusuf 
(as), suçsuz olduğu halde tutuklanıp 
cezaevine atılır.

“Kadın dedi ki: ‘İşte bu sizlerin, kendi-
si hakkında beni kınadığınız kimsedir ve 
andolsun onun nefsini arzuladım, fakat 
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o mani oldu ve andolsun ona emretti-
ğim şeyi yapmazsa elbette hapse atıla-
cak ve mutlaka küçük düşürülenlerden 
olacaktır.

 (Yusuf) dedi ki: ‘Rabb’im, hapis-
hane bana onun beni çağırdığı şeyden 
daha sevimlidir ve onların hilesini 
benden uzaklaştırmazsan onlara 
meyleder ve cahillerden olurum. Rabb’i, 
bunun üzerine onu kabul etti, onların 
tuzaklarını ondan böylece uzaklaştırdı, 
şüphesiz O, İşiten’dir, Âlim’dir. Sonra 
delilleri görmelerinin ardından bir 
süreye kadar onu hapse atmak onlara 
uygun göründü.” (Yusuf, 32-35)

Hz. Yusuf (as), muhakemede 
takipsizlik kararı çıkmasına rağmen 
müfteriler, kendilerini temize çıkarma 
adına onu hapsetmeyi yeğlediler.

Temize, bir üst mahkemeye 
başvurma

Müslümanlar, tağuti sistemin 
kendi aleyhlerinde verdiği cezaları, Hz. 
Yusuf (as)’ın örnekliğinden hareketle 
bir üst mahkemeye temize götürebi-
lirler. Hz. Yusuf (as), Aziz’in hanımının 
iftirasını, Mısır Melik’ine götürerek üst 
mahkemeye başvurmuştur.

Ayetlere bakıldığında olayın tarafı 
anlatılırken Aziz’in Hanımı ifadesi 
geçmektedir, Hz. Yusuf (as)’ı yanına 
çağıranın ise Melik olduğu görülmek-
tedir. Bu da gösteriyor ki Aziz, Melik’in 
altında bir konuma sahip yani sadra-
zam denilebilecek birisidir.

Hz. Yusuf (as), iftiraya kurban 
gitmiş, Aziz’in mahkûm ettiği Hz. Yusuf, 
durumunu Mısır Melik’ine yani bir üst 
mahkemeye götürmeye kararlıdır. 
kendisi cezaevinde olduğundan Mısır 
Melik’ine ulaşamayan Hz. Yusuf (as), 
bu nedenle konuyu aracılar vasıtası ile 

Melik’e ulaştırmaya çalışır ve aracılara 
(avukata) durumunu söyler, ancak 
aracı (avukat) konuyu ihmal eder.

“Ve o ikisinden gerçekten onun 
kurtulacağını sandığı kimseye dedi ki: 

‘Rabbinin (efendinin) yanında beni an, 
ancak rabbine (efendisine) söylemeyi 
şeytan ona unutturdu, böylece birkaç 
sene daha hapiste kaldı.

Melik dedi ki: ‘Doğrusu ben, 
(rüyamda) görüyorum ki, yedi besili 
ineği yedi zayıf inek onları yiyor ve yedi 
yeşil başak, sonradan kuruyor. Ey ileri 
gelenler, eğer sizler, rüyayı yorumlayan 
kimseler iseniz rüyamı bana yorumla-
yın.” (Yusuf, 42-43)

Üst mahkemece yeniden yargı-
lama ve savunma

Yüce Allah (cc), koruması ve 
gözetimi altında bulundurduğu Hz. 
Yusuf (as)’ın durumunu bir şekilde 
Mısır Melik’ine ayan ettirir, böylece 
Melik, Hz. Yusuf (as)’ın durumundan 
haberdar olur ve onunla ilgilenir.

“Melik dedi ki: ‘Onu bana getirin!’ ne 
zamanki elçi ona (Yusuf’a) geldi, dedi 
ki: ‘Rabbine (Efendine) dön, böylece 
ona sor, kadınların durumu neydi, onlar 
ki ellerini kesmişlerdi, şüphesiz Rabb’im, 
onların düzenlerini bilir.” (Yusuf, 50)

Üst mahkeme konumunda olan 
Mısır Melik’i, Hz. Yusuf (as)’ın talebi 
üzerine davayı açar ve kadınları sorgu-
ya çekerek Hz. Yusuf (as)’ın uğradığı 
iftiranın aslını öğrenir.

“(Melik) dedi ki: ‘Yusuf’un nefsini 
arzuladığınız zaman ne konuştunuz?’ 
Dediler ki: ‘Haşa, Allah için onun 
hiçbir kötülüğünü bilmiyoruz’ Aziz’in 
hanımı dedi ki: ‘Şimdi Hak ortaya çıktı, 
ben onun nefsini arzulamıştım ve o, 
gerçekten doğru söyleyenlerdendir. Bu, 
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o bilsin ki gerçekten ben, gıyabında 
ona ihanet etmedim ve şüphesiz Allah, 
hainlerin düzenine yol vermez. Ben 
nefsimi temize çıkarmam, şüphesiz ne is, 
elbette kötülüğü emredicidir, Rabb’i-
min merhamet ettiği şey müstesna! 
Gerçekten Rabb’im ğafurdur, rahimdir.” 
(Yusuf, 51-53)

Üst mahkeme konumundaki Melik, 
sorguladığı kadınların şehadetleri ile 
Hz. Yusuf (as)’ın masum olduğunu 
öğrenir ve Hz. Yusuf (as) lehinde 
kararını verip onu tahliye eder.

Son karar ve tahliye

Kadınların itira ları ile Hz. Yusuf 
(as)’ın masumiyeti anlaşılınca üst 
mahkeme yani Melik, kararı Hz. Yusuf 
(as)’ın yüzüne okumak için onu yanına 
getirtir ve tahliye eder.

“Melik dedi ki: ‘Onu bana getirin, 
onu kendime özel kılayım,’ ne zamanki 
onunla konuştu dedi ki: ‘Gerçekten sen 
bugün yanımızda nüfus sahibi, güveni-
lirsin.” (Yusuf, 54)

Yüce Allah’ın kontrolünde olan 
Hz. Yusuf (as)’ın, herhangi bir şekilde 
tutuklanması örnekliği, savunma 
yapması, zindana haksız yere atılması 
ve durumunu bir aracı yani avukat 
aracılığı ile gerektiğinde üst mahke-
meye başvurması, Müslümanlar için 
yol göstericidir.

Üst mahkemeye müracaat nedir

Üst mahkeme, iki taraf arasında 
bir karar veren, haksız tarafı mahkûm 
eden bir mercii değil, alt mahkemenin 
verdiği kararları inceleyen, onun, 
yasal prosedüre uygun yargılama 
yapıp yapmadığını denetleyen bir üst 
organdır.

Alt mahkemenin verdiği bir kararı, 
üst mahkemeye taşıma, normal bir 
muhakemeye müracaat etme gibi 
değil, devam eden mahkeme sürecinde 
yargılama içerisinde yanlış yapılan bir 
durumun düzeltilmesini istemedir.

Üst mahkemeye başvurma, iki 
farklı kişi arasındaki bir sorunun 
çözülmesini talep etme değildir. 
yani üst mahkemeye başvuran 
kimse, kendisine haksız bir ceza 
veren mahkemeyi şikâyet edip onun 
cezalandırılmasını istemiyor, zaten bu 
mümkün de değildir. 

Mahkûmun istediği şey, birbirleri-
nin devamı olan mahkemelerin kendi 
yasalarına uygun hareket etmelerini 
talep etmesidir. Bu nedenle imani 
olarak normal tağuti bir mahkemeye 
başvurma gibi herhangi bir risk 
taşımamaktadır.

Yüce Allah’ın koruma ve gözetimin-
de bulunan Hz. Yusuf (as)’ın, davayı bir 
üst mahkemeye taşıması, kendisine 
iftira eden kadının cezalandırılmasını 
talep etme değil, sadece kendisinin 
mahkûmiyetine neden olan yanlış 
kararın düzeltilmesine yöneliktir.

Hz. Musa (as)

Gayri iradi, zorunlu olarak tağuta 
ifade verme ile ilgili Kur’ani bir örnek 
de Hz. Musa (as)’ın, Fir’avn ve ileri 
gelenleri tarafından muhakeme 
edilmesidir. Bu muhakemede de bir 
muhakeme sürecinde var olan hemen 
tüm aşamalar bulunmaktadır.

Hz Musa (as) da, Fir’avn ve ileri 
gelenleri tarafından muhakeme 
edilmiş, suçlanmış, yargılanmış, kendi-
si savunma yaptığı gibi bir avukat 
tarafından da savunulmuştur.
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Muhakeme süreci, iddianame, 
savcının ceza talebi ve savunma

Azgın bir diktatör olan Fir’avn 
bile, istediği şekilde hareket etmiyor, 
ileri gelenlerini toplayıp Hz. Musa 
(as)’ı yargılıyor, mahkemeden çıkacak 
karara göre onu cezalandıracağını 
söylüyor.

Hz. Musa (as)’ın eylemi

Hz. Musa (as), Rabb’i tarafından 
kendisine verilen görevi yerine getire-
rek Fir’avn ve ileri gelenlerine Hakkı 
ulaştırmaya çalışıyor. Onun bu kutlu 
hareketi ve Tevhidi esaslara daveti, 
Fir’avni düzende suç addediliyor, bu 
nedenle de yargılanıyor.

“Andolsun ayetlerimizle ve apaçık bir 
yetki ile Musa’yı  gönderdik, Fir’avn’e, 
Haman’a ve Karun’a, ancak dediler ki: 

‘Yalancı bir sihirbazdır.’ İşte ne zamanki 
tarafımızdan Hak ile onlara varınca, 
dediler ki: ‘Öldürün, onunla beraber 
iman eden kimselerin oğullarını ve 
kadınlarını hayatta bırakın; kâ irlerin 
düzeni, yanılmaktan başka bir şey 
değildir.” (Mü’min, 23-25)

İddianame ve savcının talebi

Fir’avn, (savcı) talebini söylüyor ve 
Hz. Musa (as)’ın öldürülmesini talep 
ediyor.

“Fir’avn dedi ki: ‘Beni bırakın Musa’yı 
öldüreyim de Rabb’ini çağırsın; doğrusu 
ben, dininizi değiştirecek yahut yeryü-
zünde fesat çıkaracak diye korkuyorum.” 
(Mü’min, 26)

Hz. Musa (as)’ın savunması

Savcı konumunda olan Fir’avn, 
talebini açıklamış, Hz. Musa (as)’ın 
buna karşı savunmasının ne olacağını 
öğrenmek istemektedir. O güne kadar 
ne istediğini, ne yaptığını sürekli dile 

getiren Hz. Musa (as), savcı konumun-
daki Fir’avn’ın talebine karşı yalnızca 
onlardan beri olduğunu ve Rabb’ine 
sığındığını açıklıyor.

“Ve Musa dedi ki: ‘Şüphesiz ben, 
hesap gününe iman etmeyen, büyüklük 
taslayanların hepsinden benim de 
Rabb’im ve sizin de Rabb’inize sığındım.” 
(Mü’min, 27)

Avukatın savunması

Yüce Allah (cc), elbette kendisine 
sığınanların koruyucusu ve yardım-
cısıdır. Bu nedenle yüce Allah (cc), 
Hz. Musa (as) hakkındaki son karar 
açıklanmadan önce onu savunacak 
Mü’min bir kimseyi devreye sokuyor.

“Elbette Biz, rasullerimize ve iman 
eden kimselere dünya hayatında ve 
şahitlerin duracakları günde mutlaka 
yardım ederiz.” (Mü’min, 51)

Hz. Musa (as)’ı savunan ve 
anlaşılan o ki, Fir’avn’ın ileri gelenleri 
arasında oldukça önemli bir yere sahip 
olan ve o güne kadar imanını gizleyen 
bir kimse, söz alıp mahkûm edilen Hz. 
Musa (as)’ı savunuyor. Bu, günümüz 
ifadesi ile bir avukatın, haksız yere 
suçlanan bir mahkûmu savunması 
gibidir.

 “Fir’avn ailesinden imanını gizle-
yen Mü’min bir Adam dedi ki: ‘Rabb’im 
Allah’tır’ diyen bir adamı, gerçekten 
öldürecek misiniz? Gerçekten Rabb’iniz-
den delillerle size geldi, şayet o yalancı 
ise, yalanı onun aleyhinedir ve şayet o 
doğru söylüyorsa, size o vadettiklerinin 
bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, 
o haddi aşan, yalancı kimseyi hidayete 
iletmez. (Mü’min, 28)

Hz. Musa (as)’ın savunmasını 
yapan Mü’min avukat, Hz. Musa 
(as)’ın, o güne kadar yaptığı davetin 
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adeta özeti denilebilecek uzun bir 
savunma yapıyor. Müslümanları 
savunan kimseler, o Müslümanların 
ortaya koydukları temel ilkelere aykırı 
bir savunma yapmamalı, tam aksine 
Müslümanların ortaya koydukları 
gerçekleri dile getirmelidirler.

 “Ey kavmim, bugün mülk sizin-
dir, yeryüzünde üstünsünüz, şayet 
Allah’tan bir felaket bize gelirse artık 
kim bize yardım edecek!’ Fir’avn 
dedi ki: ‘Ben size gördü¬ğüm şeyden 
başkasını göstermiyorum ve ben doğru 
yoldan başkasına sizi iletmiyorum.’ 
(Mü’min, 29)

Hz. Musa (as)’ı savunan Mü’min 
kimse, zaman zaman Fir’avn ile 
karşılıklı diyaloga da giriyor. Bu da 
gösteriyor ki bu Mü’min, oldukça 
nüfus sahibi, itibarlı bir kimsedir ki, 
yaptığı savunma ile Fir’avn’ı ve ileri 
gelenlerini, adeta yerden yere vuruyor.

“İman eden o kimse dedi ki: ‘Ey 
kavmim, şüphesiz ben, üzerinize o 
toplulukların gününün bir benzerinden 
korkuyorum; Nuh kavminin, Ad ve 
Semud’un ve on¬lardan sonraki kimse-
lerin durumunun benzeri; Allah kullara 
zulmet¬mek istemez ve ey kavmim, 
doğrusu ben, sizin için o çağırma 
gününden korku¬yorum, O gün, arkanı-
zı dönüp kaçarsınız, sizi Al¬lah’tan 
koruyacak yoktur ve Allah kimi dalalete 
düşürürse, artık ona hidayet eden biri 
olmaz.” (Mü’min, 30-33)

Hz. Musa (as)’ın yargılama süreci 
de bir mahkemedeki bazı aşamaları 
aynen yansıtmıştır ve mahkeme 
sonucunda elbette yüce Allah’ın takdir 
ettiğinden başka olmayacaktır. Müslü-
manların yargılanmaları sonucunda 
ceza da alsalar, takipsizlikle de 
sonuçlansa ancak yüce Allah’ın takdir 

ettiğidir. Hz. Yusuf (as)’ın, hapsedilme-
si ve tahliyesi bu konuda çok güzel bir 
örnektir.

“Böylece Allah, yaptıkları planla-
rın kötülüklerinden onu korudu” 
(Mü’min, 45)

Sonuç olarak tağuta muhakeme 
konusu, Kur’an’da apaçık bir şekilde 
yapılan uyarılar ve verilen örnekler 
gibidir. Hiçbir Müslüman, iradi olarak 
tağuta başvurup ondan adalet bekle-
mez, böyle yapanların iman iddiaları 
boş bir iddiadan başka bir şey değildir. 
ancak tutuklanma durumunda verilen 
rasul örneklerinde de görüldüğü üzere, 
sonuna kadar savunma yapılabilir, bu 
konuda yetersiz ve çaresiz kalanlar, 
avukat tutabilir, gerektiğinde üst 
mahkeme olan Yargıtay’a başvurula-
bilir.

Yüce Allah (cc), her konuda olduğu 
gibi tağuta muhakeme konusunda da 
ayetleri ile hükümlerini bildirmiş, rasul 
örneklerini vermiştir. Artık bundan 
sonra dileyen Rabb’inin hükümlerine 
göre hareket eder, dileyen heva ve 
hevesine göre hareket eder.

“O ayetler Allah’ındır, sana Hak ile 
onu okuyoruz; o halde Allah’tan ve 
O’nun ayetlerinden sonra hangi söze 
iman edecekler!” (Casiye, 6)

“Onlar bundan sonra artık 
hangi hadise/söze iman edecekler!” 
(Mürselat, 50)
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tefsir
A’raf Suresi-2

28 ~ 72 Ayetler
Ataların yolunu devam 

ettirenler

Kendilerine gelen doğru-
ları kabul etmek istemeyen, 
düşünmekten mahrum kimseler, 
düşünüp araştırmadıkları için 
üzerinde bulundukları atalarının 
yolunu doğru zannedip ona 
uyarlar, onun dışında bütün 
yeniliklere kendilerini kapatırlar. 
İşin kötüsü atalarının yolunun 
kendilerine yüce Allah (cc) 
tarafından bildirildiğini zannet-
meleridir.

28- İğrenç bir iş yaptıkları 
zaman derler ki: ‘Babalarımızı 
onun üzerinde bulduk ve Allah 
onu bize emretti,’ de ki: ‘Şüphe-
siz Allah, iğrenç bir işi emretmez, 
Allah’a karşı bilmediğiniz şeyler 
mi söylüyorsunuz!’

Tarihi süreçte, yüce Allah’ın 
indirdiği ilahi mesaja karşı inkâr-
cılar, nasıl bir tavır takınmışlarsa 
günümüzde de bu aynen devam 
etmektedir. İnsanlar, zaman içeri-
sinde tahrifata uğramış bütün 
nakilleri, sırf atalarından kendile-
rine ulaşmış diye, hiçbir araştırma 
yapma gereği duymadan aynen 
kabul etmektedirler. Bu yaptıkları 
kabullenme yetmiyormuş gibi 

bunun Allah tarafından kendileri-
ne emredildiğini zanetmektedir-
ler.

“İşte böyle, senden önce bir kente 
uyarıcı birini göndermiş olmaya-
lım ki, oranın zenginleri dediler 
ki: ‘Doğrusu biz babalarımızı bir 
din üzerinde bulduk ve gerçekten 
biz, onların izleri üzerinde ilerle-
yenleriz.’ Dedi ki: ‘Şayet size, atala-
rınızı o üzerinde bulduğunuz şeye 
hidayet ile gelmişsem!’ dediler ki: 

‘Doğrusu biz gönderildiğiniz o şeyi 
inkâr ediyoruz. (Zuhruf, 23-24)

Tevhid şirk mücadelesinde, 
Risalet önderlerinin ve Tevhid 
erlerinin karşısına çıkanlar, 
çoğunlukla kendilerini doğru bir 
din üzerinde zannedenler olmuş-
lardır. Onlar, hiçbir araştırma 
yapmadan, hiçbir bilgiye dayan-
madan, bulundukları şirk ve küfür 
halini doğru sanmışlar, bu neden-
le de kendilerine gönderilen ilahi 
mesajı reddetmişlerdir.

Atalarının yoluna, geleneksel 
din anlayışına tabi olanlar, küfür 
ve şirklerinde o derece ileri 
gitmişler ki, yüce Allah’ın üzerine 
iftira atmaktan çekinmemişler, 
bulundukları sapıklığın O’nun 
tarafından kendilerine bildirildi-
ğini iddia etmişlerdir.
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“Onlar, Rahman’ın kulları olan 
melekleri dişi yaptılar, onların 
yaratılışlarına şahit mi oldular! 
Onların şahitlikleri yazılacak 
ve sorulacaklardır. Ve dediler 
ki: ‘Rahman dileseydi, biz onlara 
tapmazdık,’ onların bunda bir bilgi-
leri yoktur, şüphesiz onlar, sadece 
yalan uyduruyorlar. Yoksa bundan 
önce onlara bir kitap verdik de 
artık ona mı tutunuyorlar! Aksine, 
dediler ki: ‘Şüphesiz biz atalarımızı 
bir din üzerinde bulduk ve elbette 
biz, onların izlerinde hidayet 
bulanlarız.” (Zuhruf, 19-22)

Günümüzde, geleneksel 
inkârcı mantığın tüm iddiaları 
aynen devam etmektedir. İnsanlar, 
geleneksel kültürden hareketle 
atalarından gelen din anlayışını 
yüce Allah’ın gönderdiği din 
olarak algılamaktadırlar. Bunlar, 
ellerinde bulunan Kur’an’a 
bakma gereği duymadan, sokak 
kültüründen ibaret dedikoduları 
dinden zannetmekte, bunun 
da yüce Allah’ın emri olduğunu 
düşünmektedirler. Oysa ‘Allah 
kötülüğü emretmez.’

Kur’an’da, yüce Allah’ın razı 
olduğu din açıkça belirtilmiş, 
uygulaması ise en güzel örnek 
rasullerin hayatlarında ortaya 
konulmuştur. Kur’an ve rasullerin 
hayatlarından bihaber kimseler, 
atalarından kalan din anlayışını 
en doğru kabul etmektedirler.

Kendilerine Kur’an anlatıldı-
ğında, adeta yepyeni bir din ile 

karşılaşıyorlarmış gibi, şiddetli 
bir şekilde tepki gösterenler: “Biz 
bunları daha önce hiç duymadık, o 
kadar âlim var, yalnız siz söylüyor-
sunuz, hem siz kimsiniz ki bunları 
söylüyorsunuz!” diyerek Hakkı 
reddederler. Kur’an, bu kimse-
lerin durumunu şöyle ortaya 
koymaktadır.

“Biz bunu öteki millette/dinde 
işitmedik, şüphesiz bu, ancak eski 
bir şeydir.” (Sad, 7)

Rasulullah (as)’dan sonra 
ortaya çıkan hizipler, mezhep-
ler, tarikatlar, parti, dernek ve 
vakı ların tümü, geleneksel 
çarpık anlayışın bir sonucudur 
ve kesinlikle İslâm ile uzaktan 
yakından bir ilgileri bulunma-
maktadır. Bunların, kendilerini 
İslâmi göstermek için Allah’ın 
ayetlerini çarpıtarak kendilerine 
delil göstermeleri, yüce Allah (cc) 
üzerine atılmış bir iftiradan başka 
bir şey değildir.

“Yalan söyleyip Allah’ın üzerine 
iftira atan yahut Hak ile kendisine 
gelen şeyleri yalanlayan kimseden 
daha zalim kimdir! Kâ irlerin 
dönüş yeri cehennem değil midir!” 
(Ankebut, 68)

Kur’an, her konuda araştırma 
yapmayı, düşünerek hareket 
etmeyi emrettiği gibi, din 
konusunda da araştırma yapılma-
sını, körü körüne inanılmamasını 
emretmektedir.
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Hayatını vahye göre düzenle-
meyen, düşünce, söz ve iillerinde 
Kur’an’ı, Rasulün, en güzel örnek-
liğini almayan bir kimse, açık bir 
şekilde sapmış, küfre ve şirke 
düşmüştür. Bu kişinin, bulunduğu 
halinin İslâmi olduğunu iddia 
etmesi ise, kendisini kandırma-
sından, yüce Allah’ın üzerine iftira 
atmasından ve küfre girmesinden 
başka bir şey değildir.

29- De ki: ‘Rabb’im, adaleti 
emretti her mescitte yüzlerinizi 
O’na doğrultun ve O’na davet 
edin; dini O’na has kılın; ilkin 
sizi yarattığı gibi O’na dönecek-
siniz.

Dini, yüce Allah’a has kılarak 
dosdoğru bir şekilde Rab’lerine 
kulluk edenler, hidayet üzerinde 
bulunanlardır. Heva ve hevesleri-
ni, başkalarının istek ve arzularını, 
kanun ve kurallarını hayatlarının 
esası olarak alanlar, şeytana tabi 
olup sapmışlardır.

30- Bir grubu hidayete iletti, 
bir grubun da, üzerine sapıklık 
hak oldu; gerçekten onlar, 
şeytanları Allah’tan başka 
veliler edindiler ve şüphesiz 
onlar, hidayette olduklarını 
düşünüyorlar.

Tevhidi esaslara iman edip 
Kur’an’a uyanlara, yüce Allah (cc) 
hidayeti nasip eder, imanlarına 
şirk bulaştırıp Kur’an dışı kural-
lara uyanlar sapıklığa düşerler. 
Bunların, kendilerini doğru yol 

üzerinde sanmaları kendi kurun-
tularından başka bir şey değildir.

Hangi gerekçe ile olursa olsun, 
Kur’an dışı kaynaklara başvuran-
lar, şeytana tabi olmuş kimselerdir. 
Çünkü şeytan (aleyhillane), doğru 
yol üzerine oturmuş, insanları 
saptırmakta, onların vahyi net 
olarak anlayıp Rab’lerine iman 
etmelerini engellemektedir.

Kur’an, insanlara şahsiyet 
kazandırır

Kur’an, hayatı düzenleyen, 
insanların nasıl hareket edecekle-
rini açık bir şekilde belirten, neleri 
yapıp nelerden kaçınacaklarını 
bildiren bir Kitap’tır. Yüce Allah 
(cc), Kur’an’da hiçbir şeyi eksik 
bırakmamış, adabı muaşeret 
kuralları da dâhil, tüm hükümleri-
ni bildirmiştir.

31- Ey Âdemoğulları, her 
mescid yanında süslerinizi 
alın; yiyin, için ve israf etmeyin; 
şüphesiz O, müsri leri sevmez.

Kur’an, her konu ve alanda 
insanların, mükemmel bir şekilde 
yetişmelerini, onurlu, şahsiyetli 
birer birey olmalarını istemekte-
dir. Bu nedenle onların, Rab’lerine 
karşı görev ve sorumluluklarının 
ne olduğunu bildirir, sosyal hayat-
taki davranışlarını, birbirleriyle 
olan ilişkilerini düzenler, bireysel 
olarak dikkat edecekleri hususları 
belirtir.
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Sosyal hayatta, toplumsal 
ilişkilerde uyulacak kuralları da 
koyan yüce Allah (cc), insanlara 
karşı nezaket kurallarına uyulma-
sını, toplum içerisinde kılık kıyafe-
tin temiz ve bakımlı tutulmasını, 
çevreyi rahatsız edecek hareket-
lerden kaçınılmasını, konuşmada, 
yürümede ölçülü hareket edilme-
sini, küfürlü konuşulmamasını, 
saldırgan bir tutum takınılmama-
sını, insanların mallarının haksız 
yere alınmamasını istemektedir.

“Bir nefsi öldürmeyin; ki Allah, 
haklı bir sebep dışında haram 
kılmıştır ve kim, mazlum olarak 
öldürülürse, artık elbette onun 
velisini yetkili kıldık, ancak o da 
öldürmede aşırı gitmesin, zira ona 
yardım olunmuştur.

Yetimin malına yaklaşmayın; o 
kimse, erginlik çağına erişinceye 
kadar en güzel bir tarz müstesna, 
ahde vefa gösterin, şüphesiz 
ahitten sorulacaktır. Ölçtüğünüz 
zaman ölçüyü tam yapın, doğru 
terazi ile tartın; bu, daha hayırlıdır 
ve tevili daha güzeldir.

Kendisi hakkında senin ilmin 
olmayan şeyin ardına düşme, 
şüphesiz kulak, göz ve gönül 
işte onların hepsi ondan mesul 
olur. Yeryüzünde şımararak 
yürüme; zira sen, yeri yaramazsın, 
boyca da dağlara ulaşamazsın!” 
(İsra, 33-37)

Mescitlere gidişte, temiz ve 
bakımlı olunmasını isteyen yüce 

Allah (cc), insanlarla yüksek sesle 
konuşulmamasını, kibirli hareket 
edilmemesini, söz verildiğinde 
yerine getirilmesini, ticari hayat-
ta, insanların haklarına riayet 
edilmesini de istemektedir.

“İnsanları hor görüp yukarıdan 
bakma ve yeryüzünde şımararak 
yürüme, şüphesiz Allah, her 
kendini beğenip övünen kimseyi 
sevmez. Yürüyüşünde doğru ol, 
sesinde yumuşak ol; şüphesiz 
seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.” 
(Lokman, 18-19)

Toplumsal davranışlara, insan-
ların dikkatlerini çeken yüce Allah 
(cc), birey olarak kişiliğin olgun-
laşması konusunda da insanların 
dikkat edecekleri hususları bildi-
rir. İnsana, şahsiyetli bir kişilik 
kazandıran yüce Allah (cc), nasıl 
iman edileceği konusunda da yol 
göstermiş, Kendisine şirk koşul-
masını kesinlikle yasaklamıştır.

Hüküm koymak, yalnızca 
yüce Allah’a mahsustur

32- De ki: ‘Kim haram etti 
Allah’ın güzelliklerini! O ki, 
kulları için hoş, güzel rızıkları 
çıkardı!’ De ki: ‘O, iman eden 
kimselere dünya hayatında 
da, kıyamet gününde de onlara 
mahsustur.’ işte böyle, bilen bir 
topluluk için ayetleri ayrıntılı 
olarak açıklıyoruz.

Hüküm koymak yalnızca yüce 
Allah’a mahsustur; O’nun dışında 

-rasul de olsa- hiç kimse, hüküm 
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koyamaz, O’nun koyduğu hükmü 
değiştiremez, kaldıramaz.

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

Yüce Allah’ın hüküm koyduğu 
bir konuda, insanların hüküm 
koyması, yüce Allah’ın koyduğu 
hükmü iptal etmesi anlamına 
geldiği gibi, Allah’ın adı kullanı-
larak hüküm konulması da yüce 
Allah’ın üzerine iftira atmaktır.

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

Hangi neden ve gerekçe 
ile olursa olsun, helal haram 
konusunda hüküm koyanlar, 
dönülmez bir sapıklık içerisine 
girerler. Özellikle günümüzde 
bazı kimseler, ellerinde Kur’ani 
hiçbir delil olmadan, Allah’a 
iftara ederek, Allah adına hüküm 
koymakta, insanları bu koydukları 
hükümlerle saptırmaktadırlar.

“Evlatlarını ahmakça, bilgisizce 
katleden kimseler elbette hüsrana 
uğradılar ve Allah’ın kendilerini 
rızıklandırdığı şeyleri, Allah’ın 
üzerine iftira atarak haram 
kılanlar, elbette dalalettedirler 
ve hidayette olmayanlardır!” 
(En’am, 140)

Kur’an’da Mü’minlerin, neler 
yapıp nelerden kaçınacağı çok 
açık bir şekilde bildirilmiş, 
İslâm’ın nasıl yaşanacağı, Mü’min-
lerin, şirk ve küfür toplumları 
içerisinde nasıl hareket edecekle-
ri bildirilmiş, bu konuda Rasul’ün, 
en güzel örnek olarak alınması 
emredilmiştir. Bunun dışındaki 
her hareket, apaçık bir sapıklıktan 
başka bir şey değildir.

“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 ve Sünnetten hiçbir 
delilleri olmadan hevalarından 
helal ve haram koyanlar, Hz. 
Muhammed (as) ve diğer rasulle-
rin, kendi toplumları içerisindeki 
yaşayışlarını, şirk toplumları ile 
ilişkilerini görmezden gelmekte-
dirler. Bunlar, yüce Allah’ın buyur-
duğu üzere İslâm dairesinden 
çıkmışlar, hidayet bulmadan sapıp 
gitmişlerdir.

Hiçbir şey Allah’a gizli değil-
dir

İman, yüce Allah’ın Ulûhiyet, 
Rububiyet ve Meliklik sıfatlarında 
hiçbir benzeri bulunmadığına, 
mülkünde, O’nun izni olmadan 
hiçbir şeyin olamayacağına, her 
şeyi görüp gözettiğine, kullarının 
her halini bildiğine, bütün güç ve 
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kuvvetin yalnızca O’nda bulun-
duğuna, kulları üzerinde yalnızca 
O’nun söz sahibi olduğuna 
kesinlikle ve görüyormuşçasına 
inanmaktır.

İman eden bir kimse, her söz 
ve davranışını buna göre düzenle-
mek zorundadır. İman eden kimse, 
hırsına, duygularına kapılarak 
gizli ya da açık bir kötülük 
yapmak istediğinde Rabb’inin 
kendisini gördüğünü bilmeli, ona 
göre hareket etmelidir.

33- De ki: ‘Rabb’imin, 
gerçekten haram kıldığı şeyler; 
çirkin şeyleri, onun açığını ve 
gizli olanını, günahı ve haksız 
yere haddi aşmayı, Allah’a şirk 
koşmayı, kendisi hakkında bir 
delil indirmediği şeyi ve Allah’a 
karşı bilmediğiniz şeyler söyle-
menizi.

İnsanlardan gizlenerek söyle-
nen bir sözün, yapılan bir işin, hiç 
kimse tarafından bilinmediğini 
zannedenler, ancak kendilerini 
kandırmaktadırlar. Çünkü her söz 
ve iil, yüce Allah (cc) tarafından 
görülmekte ve bilinmektedir.

“Günahın açığını ve gizlisini 
bırakın! Şüphesiz günah kazanan 
kimseler, işlemiş oldukları iğrenç-
likler sebebiyle yakında cezalandı-
rılacaklardır.” (En’am, 120)

Yüce Allah’a hiçbir şey gizli 
değildir; her şeyin, O’nun tarafın-
dan görüldüğünü bilenler, söz 
ve iillerinde çok daha dikkatli 

olurlar. “Öyleyse emrolunduğun 
gibi doğru ol;” (Hud, 112) buyuran 
yüce Allah (cc), daima doğru 
olunmasını emretmiştir. Rab’le-
rinden hiçbir şeyin gizlenmeye-
ceğini bilenler, her zaman doğru 
hareket ederek daima huzurlu 
ve mutlu, ancak gizli bir şeyler 
yapanlar, açığa çıkacağı endişesi 
ile sürekli huzursuz olurlar.

“Ey Evladım, şüphesiz o, şayet 
hardal tanesi ağırlığında olsa, 
böylece bir kayanın içinde yahut 
göklerde ya da yerde bulunsa, 
Allah onu getirir, şüphesiz Allah 
latiftir, haberdardır.” (Lokman, 16)

İman eden kimse, söyleyip 
yapacağı her şeyi, Rabb’inin 
kendisini görüp duyduğu bilinciy-
le ve iman ettiği esaslara uygun 
yapar. Çünkü iman edilen esaslar 
dışındaki her söz ve iil aşırılık, 
haddi aşmak ve israftır, yüce Allah 
(cc) da müsri leri sevmemektedir.

İsraf

İsraf; yüce Allah’ın ayetlerini 
inkâr etmek, haddi aşmak, aşırı 
gitmek, gasp etmek, orta yolu 
bırakıp ifrata kaçmak, yüce 
Allah’ın hükümleri dışında 
hareket etmek, zulüm, haksızlık, 
haddi aşmak ve yüce Allah’ı 
unutmaktır. İsraf iilini işleyenlere 
müsrif denir.

Yüce Allah (cc), her konuda 
orta yolu emretmiş, bunun dışın-
daki davranışların, haddi aşmak 
olduğunu, aşırılıklardan kaçınıp 
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vasat bir ümmet olunmasını 
bildirmiştir.

“İşte böyle, insanlara şahit 
olmanız için sizi vasat bir ümmet 
kıldık, Rasul de sizin üzerinize 
şahit olsun…” (Bakara, 143)

Yüce Allah’a karşı olan görev ve 
sorumluluklardan bireysel davra-
nışlara, yeme içmeden giyinip 
kuşama, konuşup tartışmadan 
yürümeye, insanlarla ilişkilerden 
kulluk vazifesine kadar her alanda 
ölçülü hareket etmek, Müslüman 
olmanın olmazsa olmaz şartıdır. 
Aşırı hareket, ifrat ve tefrittir, her 
Müslümanın kaçınması gereken 
bir husustur.

İnsanın doyduğu kadar yiyip 
içmesi elbette helaldir; ancak 
bu yeme içme, helal gıda ve 
içeceklerden olmalı, ihtiyaç kadar 
tüketilmelidir. İhtiyacı aşan, helal 
yollarla kazanılmayan ve helal 
olmayan yiyeceklerden oluşan 
yeme içme, haram olduğu için 
israf olarak adlandırılmıştır.

Aynı şekilde giyinip süslenmek 
de helaldir; ancak yüce Allah’ın 
bildirdiği şekilde örtünmemek, 
açılıp saçılmak, aşırı bir şekilde, 
adeta yüzünü değiştirircesine 
makyaj yapmak da haram ve 
israftır.

Yüce Allah’ın hükümlerini 
reddedip heva ve heveslerini 
ölçü edinenler, haddi aşıp tuğyan 
ettiklerinden müsrif kimselerdir. 
Onların durumu, Hz. Lut (as)’ın 

kavmi gibidir. Hz. Lut (as)’ın 
kavminin erkekleri, yüce Allah’ın 
kendilerine helal ve temiz olarak 
verdiği kadınları bırakıp erkekle-
re giderek haddi aşıp Rab’lerine 
isyan etmişlerdir. Bu kavmin 
yaptığı çirkinlik ve ahlaksızlık 
Kur’an’da, israf olarak belirtilmiş-
tir.

“Gerçekten siz, kadınlardan 
başka şehvetle erkeklere gidiyor-
sunuz! Doğrusu siz, müsrif (haddi 
aşan) bir kavimsiniz!” (A’raf, 81)

İnsanların yemek ve içmek 
olarak anladığı israf, asıl itibarı 
ile yüce Allah’ın hükümlerini 
tanımama, umursamama ve 
O’nun hükümlerine aykırı hareket 
etmektir.

“...Andolsun rasullerimiz açık 
delillerle onlara geldiler, sonra 
şüphesiz onlardan çoğu, gerçekten 
bunun ardından yeryüzünü ifsad 
edenlerdir.” (Maide, 32)

Kur’an, kazancın sadakasını 
vermeyip başkalarının hakkını 
gasp edip haklarını vermemeyi, 
emanet edilen malları haksızlıkla 
yemeyi, israf olarak tanımlamıştır.

 “O dur ki, çardaklı ve çardaksız 
bahçeleri, hurma ve muhtelif 
ekinleri, o yenilen birbirine zeytin-
leri ve benzer benzemez narları 
meydana getirendir. Meyve verdiği 
zaman meyvesinden yiyin, o hasat 
gününün hakkını verin ve israf 
etmeyin; şüphesiz O, müsri leri 
sevmez!” (En’am, 141)



tefsir

A’raf Suresi-2
28~72 Ayetler

Ocak
Şubat
Mart

2019 - 58

Kur’ani

mücahede

42

Yüce Allah’ın hükümleri-
ne karşı isyan etmek, onları 
tanımamak ve dua etmeyip O’nu 
unutmak da israf kavramı ile ifade 
edilmiştir.

“Nihayet Fir’avn ve onların ileri 
gelenlerinden korkmaları üzerine 
kavminden genç bir kuşaktan 
başka Musa’ya iman eden olmadı; 
şüphesiz onlar etkilenmişlerdi 
ve doğrusu Fir’avn, yeryüzünde 
ululanmıştı ve şüphesiz o, müsrif-
lerdendi.” (Yunus, 83)

Yüce Allah (cc), hangi konuda 
olursa olsun, israf edenleri sevme-
diğini belirtmiş, müsrif olan 
kimselerin helak edileceklerini 
ve acıklı bir azaba gireceklerini 
bildirmiştir.

“İşte böyle, haddi aşan kimse-
leri ve Rabb’inin ayetlerine iman 
etmeyenleri cezalandırırız ve 
elbette ahiret azabı daha şiddetli 
ve daha kalıcıdır.” (Taha, 127)

Dünya hayatı, geçici bir durak-
tır; yüce Allah (cc) tarafından 
vadedilen gün geldiğinde tüm 
insanlar ölecek, dünyada yaptık-
larının hesabını vermek üzere 
Rab’lerine döneceklerdir. O halde 
yapılması gereken şey, dünyada, 
yüce Allah’ın belirlediği esaslar 
doğrultusunda hareket etmek ve 
o dehşetli günde O’nun rızasını 
kazananlardan olmaktır.

Geçici dünya hayatını, zevk 
ve sefa içerisinde, Rab’lerinin 
ayetlerini inkâr ederek geçirenler, 

kendilerine ancak ahiret hayatın-
da ebedi ve acıklı bir azabı kazan-
mış olurlar.

34- Her ümmet için bir ecel 
vardır; nihayet onların ecelleri 
geldiği zaman bir saat erteleye-
mezler ve öne alamazlar.

Dünya hayatı, tıpkı insanın bir 
yere gitmek için çıktığı yolculuk 
gibidir, belli bir müddet sonra bu 
yolculuk bitecek ve insan, varmak 
istediği asıl hede ine ulaşacaktır; 
işte o zaman verilen süre dolmuş 
ve yolculuk bitmiştir.

İnsan, çıktığı yolculuk süresin-
ce kendisine belirtilen güzergâhı 
takip etmiş, yolda kullanacağı 
eşyalarını, yol azığını yeterince 
almışsa, yolculuğu huzur içeri-
sinde devam edecek, vardığı 
menzilde de rahat ederek mutlu 
sona ulaşacaktır. Kendisine belir-
tilen yol güzergâhını takip ettiği, 
talimatlara uygun davrandığı için 
vardığı yerde kendisini bekleyen 
kimse, onu mükâfatlandırarak 
ebedi istirahatgâhına göndere-
cektir.

Yola çıkan kimse, belirlenen 
yol güzergâhını takip etmemiş, 
yol donanımlarını ve azığını, 
olması gerektiği kadar hazırla-
mamışsa onun, yolculuğu sürekli 
bir korku ve endişe içerisinde 
geçecek, yolda perişan, aç biilaç 
kalacak, üzgün bir halde menzile 
varacaktır. Oraya vardığında ise 
kurallara uygun hareket etmediği 
için cezalandırılacaktır.
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 Dünya hayatı da tıpkı bir 
yolculuk gibidir; insanlar, Rab’leri 
tarafından bildirilen kurallara 
uygun hareket ettikleri sürece, 
dünyada huzurlu ve mutlu olacak-
lar, ahirette de, Rab’lerinin verece-
ği mükâfata, sonsuz bir saadete 
ulaşacaklardır.

Dünyada, Rab’lerinin hüküm-
lerini tanımayıp hevalarını ölçü 
edinen, hayatlarını, kendi arzuları 
doğrultusunda yaşayanlar, hem 
dünyada sıkıntı ve bunalımlı bir 
hayat sürecekler, hem de ahirette, 
içerisinde ebedi kalmak üzere 
acıklı bir azaba gireceklerdir.

Küfür, tek millettir

Yüce Allah (cc), gönderdiği 
elçiler ve ayetler konusunda 
insanları uyarmakta, onların 
elçilere ve ayetlere karşı takına-
cakları tavra göre yargılayacağını 
bildirmektedir.

35-36- Ey Âdemoğulları, 
doğrusu sizden rasuller size 
gelir de ayetlerimi size anlat-
tıklarında artık kim, korunur ve 
ıslah ederse onlara korku yoktur 
ve onlar mahzun olmayacaklar-
dır. Ayetlerimizi yalanlayan ve 
ona karşı büyüklük taslayan 
kimseler, ateş halkıdır; onlar 
orada sürekli kalacaklardır.

Dünya hayatında iki grup 
insan vardır; iman edenler ve 
inkâr edenler; bu iki grup dışında 
bir üçüncü grup yoktur. Yüce 
Allah (cc), iman edenleri tek bir 

grup olarak kabul etmiştir. Onlar, 
Rab’lerinden gelen ayetleri, hiçbir 
değişikliğe uğratmadan, olduğu 
gibi kabul edip hayatlarını ona 
göre düzenleyen kimselerdir.

İman etmeyenler ise, ayetleri 
kabul etmeyenler ya da ayetleri 
hevalarına göre değiştirenlerdir. 
Bunlar, farklı gruplar oluştursa-
lar da, sonuç itibarı ile Rab’leri 
katında, doğru yolu terk edip 
sapmış, küfre girmiş kimselerdir. 
Bu anlamda, Kur’an’da zikredilen 
kâ ir, müşrik, münafık, fasık 
ve mürtetler, aralarındaki bazı 
farklılıklara rağmen, sonuç itibarı 
ile hepsi aynı grupta olup küfür 
içerisindedirler.

“Bilakis inkâr eden kimseler, bir 
gurur ve ayrılık içerisindedirler.” 
(Sad, 2)

Küfür cephesinin, ayrılık içeri-
sinde oluşları onların, Kur’an’a 
karşı gösterdikleri tepki ve ona 
yaklaşımlarındaki farklılıklardan-
dır. Onlardan bazıları, Kur’an’ı 
tamamen inkâr ederlerken 
bazıları, ayetleri kendi hevalarına, 
yaşamlarına, içerisinde bulun-
dukları sosyal ve siyasal durum-
larına göre değiştirirler, bir kısmı, 
ayetlerden rahatsızlık duyar, bir 
kısmı, inandıklarını iddia ederler, 
ancak ayetlere karşı umursamaz 
bir tavır takınırlar. Kur’an, onları 
kâ irler, müşrikler, münafıklar, 
fasıklar ve mürtetler olarak sıfat-
landırır.
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“Biz sana Kitabı, kendisinde 
ihtilafa ettikleri şeyi onlara açıkla-
man dışında indirmedik ve o, iman 
eden bir kavim için hidayet ve 
rahmettir.” (Nahl, 64)

Kibir, azgınlık, farklı ya da 
üstün olma duygusu, kimi korku 
ve endişeleri nedeniyle insanlar-
dan bazıları, Kur’an ayetlerini ya 
tamamen inkâr ya da hevalarına 
göre değiştirip tahrif etmişlerdir. 
Kur’an üzerine yapılan her tahrif 
ve değişiklik, tıpkı Kur’an’ın hiç 
kabul edilmemesi, inkâr edilmesi 
gibi küfürdür.

Mensup oldukları hizbi meşru-
laştırmak adına ayetleri tahrif 
edenler, Hakkı batılla bulaştırarak 
açık bir sapıklık içerisine girerler. 
Hangi gerekçe ile olursa olsun, 
ayetleri tahrif edenler, hevalarını 
ilah edinmiş, yüce Allah’a iftira 
ederek zalim olmuşlardır.

37- Artık Allah’a karşı yalan 
uyduran ya da O’nun ayetlerini 
yalanlayan kimseden daha 
zalim kimdir! Onlara, Kitap’tan 
nasipleri erişir; nihayet rasulle-
rimiz onlara gelip onları vefat 
ettirdiklerinde derler ki: ‘Sizin 
Allah’tan başka çağırdığınız 
şeyler nerede?’ Derler ki: ‘Bizden 
kayboldular’ ve şüphesiz onlar, 
ka ir olduklarına, kendi ne isle-
ri aleyhine şahitlik ettiler.

Ayetleri çarpıtıp değiştiren, 
Hakkı batılla bulaştırıp gerçekleri 
gizleyen, kendilerini saptıran 

bel’amlara karşı ses çıkarmayan, 
onlara destek olup peşlerinden 
gidenler de, en az takip ettikleri 
bel’amlar kadar suçlu, günahkâr, 
kâ ir ve zalimdirler.

Putlar, kendilerine tapanları 
ahirette reddedeceklerdir

Müşriklerin, takip ettikleri 
önderleri, hesap günü kendilerini 
bırakacak, kendi zorlu hesapları-
nın derdine düşeceklerdir. Onlara: 

“Allah’tan başka çağırdıkları” 
sorulacak, kendilerinden kaçtıkla-
rını söyleyecek kendilerinin kâ ir 
olduklarına şahitlik edeceklerdir.

“Tıpkı şeytanın misali gibi; hani 
insana ‘İnkâr et’ dedi, nihayet 
inkâr edince dedi ki: ‘Şüphesiz ben 
senden beriyim, gerçekten ben 
âlemlerin Rabb’i Allah’tan korka-
rım.” (Haşr, 16)

Dünyada toz kondurmayıp 
körü körüne destek oldukları, her 
sözünü vahiy gibi kabul ettikleri, 
ilah edinip sözünden çıkmadık-
ları kişilerin, o dehşetli günde 
kendilerini terk etmesi ve kendi 
küfürlerine tanıklık yapmaları ne 
kadar acı bir durumdur.

Düşünme yeteneklerini yitir-
miş kişiler, yüce Allah’ın gönder-
diği Kur’an ellerinde bulunduğu 
ve uyarıcı ayetleri okuyup 
durdukları halde hâlâ akıllarını 
başlarına almıyor, hâlâ kendile-
rini Müslüman zannederek ilah 
edindikleri önderlerinin peşle-
rinden gidiyorlar. Ancak hesap 
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gününde kâ ir olduklarına bizzat 
kendileri şahitlik yapacaklardır.

Dünyada yüce Allah’ın indirdi-
ği Tevhid dinine değil de, bel’am-
ların sözlerine, kendi hevalarına 
tabi olanlar, beşeri tağuti sistem-
lerin yasalarına çağırıp o sistem-
lere oy verenler, Müslüman değil 
müşriktirler.

“Gerçekte onlar, O’ndan başka 
ancak (bir takım) dişilere çağırı-
yorlar ve şüphesiz onlar, azgın 
şeytana çağırıyorlar.” (Nisa, 117)

Her şeyin apaçık ortaya konula-
cağı o hesap gününde, dünyada 
önder edinilenler, saptırdıkla-
rından kaçsa da kurtulamayacak, 
yakalanıp getirilecek, dünyada 
saptırdıkları kişiler ile beraber, 
içerisinde ebediyen kalmak üzere 
cehenneme sürükleneceklerdir.

38- (Allah) der ki: ‘Sizden 
önce geçen cin ve insan ümmet-
lerin içinde ateşe girin!’ Her 
ümmet girdikçe o kardeşine 
lanet eder; nihayet hepsi oraya 
ulaştığı zaman, onların arkasın-
dan gidenler, onların önünde 
gidenler için der ki: ‘Rabb’imiz, 
bizi dalalete düşürenler bunlar; 
bu yüzden onlara ateşten iki 
kat azap ver!’ (Allah) derler ki: 

‘Hepsi için bir kat fazla vardır 
velakin siz bilmezsiniz.’

Burada önemli bir konuya 
dikkat çekilmektedir; “Cin ve 
insan ümmetlerin içinde ateşin 
içine girin!” denilmektedir. Bu, 

Nas suresinde kendilerinden 
Allah’a sığınılması istenen, 
insanları saptırmak için onların 
göğüslerine fısıldayan şeytanın 
yardımcıları olan cin ve insanlar 
ile onlara tabi olan kimselerdir.

“Ve o gün, onların hepsini dirilte-
cek: ‘Ey cinler topluluğu gerçekten 
siz, insanlardan çoğunu (dost 
edinmek) istediniz.’ insanlardan 
onların, dostları der ki: ‘Rabb’imiz, 
birbirimizden faydalandık ve bize 
belirlediğin o ecelimize ulaştık.’ 
(Rab’leri) der ki ‘Kalacağınız yer 
ateştir; Allah’ın, dilemesi müstesna, 
orada ebedi kalacaksınız.’ Şüphe-
siz Rabb’in hâkimdir, âlimdir.” 
(En’am, 128)

Yüce Allah’a isyan edip şirk 
koşanlar, cin ve insan şeytanların 
saptırması ile küfre ve şirke 
düşmüşlerdir. Onlar, kıyamet günü 
bir araya toplatılıp sorgulanacak-
lar ve dünyada beraber oldukları 
gibi, o günde beraber cehenneme 
gireceklerdir.

Dünya hayatında kendilerine, 
Allah indinde şefaatçi olması için 
ilah edindikleri önderleri ile o gün 
birbirlerine düşman olacaklardır.

“Allah’tan başka ilahlar edindiler 
ki, kendilerini izzetli kılsın; iyi bilin 
ki, onların itaat etmelerini inkâr 
edecekler ve onlara karşı hasım 
olacaklardır.” (Meryem, 81-82)

Dünyada dost olanlar, kıyamet 
günü birbirlerine düşman olacak-
lar, birbirlerinin sapıklıklarını 
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dile getirecekler, ancak birbirini 
suçlamaları, onlara hiçbir fayda 
sağlamayacaktır.

“Andolsun bana geldikten 
sonra Zikirden beni saptırdı; 
şeytan insanı yüzüstü bırakır.” 
(Furkan, 29)

“Onun yakını dedi ki: ‘Rabb’imiz, 
ben onu azdırmadım velakin uzak 
bir sapıklık içinde idi.” (Kaf, 27)

Dünyada şeytani düzenleri 
desteklemeye, gayri İslâmi kurum 
ve kuruluşlara insanları çağıran-
lar ve onlara tabi olanlar, kıyamet 
günü birbirlerini suçlayacak, 
birbirlerini lanetleyeceklerdir. 
Ancak iş işten çoktan geçtiği için 
artık birbirlerini lanetlemeleri 
onlara hiçbir fayda sağlamayacak-
tır; oysa dünya hayatında, birbir-
lerini lanetleyip birbirlerinden 
ayrılsalardı, o kendileri için daha 
hayırlı olacaktı.

Aslında Allah’tan başka tapını-
lanlarla onlara tapanlar arasında 
hiçbir fark yoktur; hepsi de sonuç-
ta yüce Allah’ın ayetlerine iman 
etmeyip yalanlamışlar, Rab’lerine 
şirk koşarak müşrik olmuşlardır. 
Bu nedenle azapta da aralarında 
bir fark gözetilmeyecek, hepsi 
cehenneme sürüleceklerdir.

39- Onların önünde bulunan-
lar, kendilerinin arkasından 
gidenlere derler ki: ‘Artık sizin, 
bizim üzerimize bir faziletiniz 
olmadı, artık kazandıklarınıza 
karşılık azabı tadın!’

Aynı mayadan yaratılan, aynı 
duygulara sahip olan, aynı davra-
nışları sergileyen ve ölümlü olan 
kişilerden bir kısmına üstünlük 
verilerek ilahlaştırılması kabul 
edilebilir bir şey değildir. Tapını-
lan da tapan da sonuç itibari ile 
eksik ve acizdirler. Aynı özellikle-
re sahip kişilerin, birbirlerini ilah 
edinmeleri cahilce bir hareket, 
küfür ve azgınlıktır.

40-41 Şüphesiz ayetlerimizi 
yalanlayan ve ona karşı büyük-
lenen kimseler, işte onlara 
göğün kapıları açılmayacak ve 
deve, iğne deliğinden geçinceye 
kadar onlar cennete giremeye-
cekler! Günahkârları işte böyle 
cezalandırırız. Onlar için cehen-
nemde bir yatak, onları çevre-
leyecek, bayılacaklar; zalimleri 
işte böyle cezalandırırız!

İnsanları, Kur’an’a değil 
kendilerine davet edenler, kendi-
lerine çağırdıkları üzerinde ilahlık 
taslamışlar, onlara itaat edenler 
de onları ilah edinmişlerdir. Bu 
nedenle onların azapları çok 
korkunç olacak ve o azap içerisin-
de ebediyen kalacaklardır.

Yüce Allah (cc) adildir

Yüce Allah (cc) adalet sahibi-
dir; kıyamet gününde herkese, 
dünyada yaptıklarına göre karşı-
lığını verecektir. Dünya hayatını 
ebedi zannedip yeryüzünde 
bozgunculuk yapan, Rab’lerinin 
gönderdiği ayetleri yalanlayan 
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ya da inandıklarını iddia ettikleri 
halde o ayetler doğrultusunda 
hayatlarını düzenlemeyen-
ler, içerisinde ebedi kalmak 
üzere cehenneme sürülecekler, 
yaptıklarının karşılığı olan azabı 
tadacaklardır.

Yüce Allah (cc), gönderdiği 
ayetleri inkâr edenleri, önemse-
meyenleri, bir kısmını alıp bir 
kısmını bırakanları, Hakkı batılla 
bulayıp gerçekleri gizleyenleri, 
cehenneme atacağını bildirmiş, 
iman edip tam teslim olanları da 
mükâfatlandıracağını müjdele-
miştir.

Mü’minlerin vası ları

İman edip iman ettikleri 
Tevhidi esaslara göre hayatlarını 
düzenleyenler, Rab’lerinin rızası 
doğrultusunda yaşayıp o uğurda 
başlarına gelene sabredenler, 
Rab’leri tarafından ebedi kalacak-
ları cennet ve en güzel nimetlerle 
mükâfatlandırılacaklardır.

42- İman edip salih amel 
işleyen kimseler -ki, bir nefsi, 
ancak onu gücünden başka 
sorumlu tutmayız- işte onlar, 
cennet halkıdır, onlar orada 
ebedi kalacaklardır.

Yüce Allah (cc), kimseye gücü 
üzerinde mükelle iyet yüklemez; 
yarattığı kullarının ne kadar 
sorumluluk yüklenebileceklerini 
bilir ve ancak kaldırabilecekleri 
sorumluluğu onlara yükler, bunun 
gereğinin yapılmasını onlardan 

ister. Rab’lerinden gelen ilahi 
mesajın gereğini yapanları yüce 
Allah (cc), cennetlere koyacaktır.

43- Onların göğüslerinde, 
kinden ne varsa çıkardık, altla-
rından nehirler akar; dediler 
ki: ‘Hamdolsun Allah’a; O ki, 
bizi buraya hidayet etti, şayet 
Allah bize hidayet etmeseydi, biz 
hidayette olamazdık! Gerçekten 
Rabb’imizin rasulleri, Hak ile 
gelmişlerdi.’ Onlara seslenildi: 

‘Doğrusu o cennet size; yaptık-
larınıza karşılık o size miras 
verildi.

Cennet, elbette insanın 
yalnızca çaba göstermesi ile 
kazanılacak bir yer değil, insanın 
gayret etmesi ve yüce Allah’ın 
rahmeti ile elde edilebilecek bir 
mükâfattır. Bu nedenle insanın, 
öncelikle Rabb’inin emrettiği 
ölçüler içerisinde hareket etmesi 
gerekir. Tevhidi esaslara iman 
edip kendilerine bildirilen ölçüler 
içerisinde hareket edenlere yüce 
Allah (cc), Rahim sıfatı gereği 
olarak, yaptıklarının çok çok daha 
fazlasını verecektir.

Yüce Allah (cc), inkârcı kâ ir, 
müşrik, münafık, fasık ve mürtet-
lere işledikleri suçların cezasını, 
adil sıfatının gereği olarak, misli 
ile verirken, iman edenlere, 
yaptıklarının karşılığını, Rahman 
ve Rahim sıfatlarının gereği olarak 
kat kat vermektedir.

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

“Ancak iman edip salih amel 
işleyen kimseler, işte onlara tüken-
mez bir mükâfat vardır.” (Tin, 6)

İşte bu kesintisiz, mükâfatlar 
gereği Mü’minlere cennet veril-
miş, onlara orada her çeşit nimet 
sunulmuştur. Cennet ve onun 
nimetleri, yüce Allah’ın lütfu 
ile elde edilebilecek bir yerdir. 
Mü’minler, Rab’lerinin vadettiği 
mükâfatlara ulaşmışlar, mutlu-
luk içerisinde orada ebediyen 
kalacaklardır. Cennet ehli, bu 
gerçeği şöyle açıklamaktadır.

“Dediler ki: “Hamdolsun Allah’a 
O ki, o vadettiğini bize doğru çıkar-
dı ve cennette dilediğimiz yerde 
yerleşeceğimiz yere varis kıldı; işte 
çalışanların ücreti ne güzeldir!” 
(Zümer, 74)

Yüce Allah (cc), dünyada 
Mü’minlere ne vadetmiş ise, 
kıyamet günü onların hepsini 
yerine getirmiştir, çünkü O, verdi-
ği sözden caymaz.

“Rabb’imiz rasullerine vadet-
tiğin şeyleri bize ver, kıyamet 
günü bizi rezil etme; şüphesiz Sen, 
vaadine muhalefet etmezsin.” (Al-i 
İmran, 194)

Mü’minlerin cennetlerdeki 
durumları

Mü’minler, dünya hayatında 
“Birbirlerine karşı merhametli” 
oldukları gibi ahiret gününde 
de “Onların göğüslerinde, kinden 
ne varsa çıkarılmış” cennetlerde 
birbirlerini “Selamlamaktadırlar.” 
Onlar arasındaki bu güzellik, 
sevgi ve saygı, imanlarının onlara 
kazandırdığı güzellikten kaynak-
lanmaktadır.

Küfür cephesindeki kâ irler 
ve diğer günahkârlar, dünya 
hayatında birbirleriyle sömürüye 
ve karşılıklı çıkara dayalı bir 
ilişki içerisinde bulundukları 
için kıyamet günü bu çıkarları 
biteceğinden birbirlerine düşman 
olacaklar. Bu nedenle yüce 
Allah’tan, biri diğerinin azabının 
artırılması için şikâyetçi olacaktır.

“Dediler ki: ‘Rabb’imiz, bunu 
bize kim hazırladıysa, ateşteki 
azabı ona iki kat artır!’” (Sad, 61)

Ancak o gün, hiçbir mazeret 
fayda vermeyecek, onlar, dünyada 
uyarıldıkları gerçeklerle orada 
yüzyüze gelmişlerdir.

44-45- Cennet halkı, ateş 
halkına seslendi: ‘Doğrusu 
Rabb’imizin hak olarak bize 
vadettiği şeyi biz gerçekten 
bulduk; siz de Rabb’inizin 
hak olarak size vadettiği şeyi 
buldunuz mu? dediler ki: ‘Evet’ 
sonra aralarında bir duyurucu 
seslendi: ‘Elbette Allah’ın laneti 
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zalimlerin üzerinedir!’ O kimse-
ler, Allah yolundan engellerler 
ve onu, zulmederek eğriltirler 
ve onlar, ahireti inkâr ederler.

Sözüne sadık olan yüce Allah 
(cc), kullarına vadettiklerini o 
gün yerine getirecek hiç kimseye 
zulmetmeyecektir. Dünyada 
insanların Allah’ın yoluna, Tevhidi 
esaslara yönelmesine engel olan, 
çeşitli yollarla insanları Hak 
yoldan çevirenler, Rab’lerinin 
kendilerine vadettiği cehenneme 
gireceklerdir.

“O halde Allah’ı, rasullerine 
vadettiğine muhalefet eder sanma! 
Muhakkak ki Allah üstündür, 
intikam sahibidir.” (İbrahim, 47)

Yüce Allah (cc), inkârcı ve 
günahkâr sapıkları, hak ettikleri 
acıklı azapla cezalandırmış, içeri-
sinde ebedi kalmak üzere, cehen-
neme sokmuştur.

A’raf’ta bulunanlar kimler-
dir?

46-47- İki taraf arasında bir 
perde ve A’raf üzerindeki erkek-
ler, hepsini simalarıyla tanıyor-
lar; cennet halkına: ‘selam size’ 
diye seslendiler. Onlar, ona 
girmemişler ve onlar, (oraya 
girmeyi) arzuluyorlar. O zaman 
gözlerini çevirdiler, ateş halkıy-
la yüzyüze geldiler, dediler ki: 

‘Rabb’imiz, bizi zalimler toplu-
muyla beraber kılma!’

A’raf’ta bulunanlar hakkında 

birbirleriyle çelişen birçok rivayet 
yapılmıştır. Bazı rivayetlerde, 
A’raf’ta bulunanların melekler ve 
rasuller oldukları ifade edilirken 
bazı rivayetlerde kötülük ve 
sevapları eşit olanlar ya da Allah 
yolunda öldürülen asiler veyahut 
da Mü’minlerin çocukları oldukla-
rı ifade edilir.

Bir kısım müfessirler de 
A’raf’takilerin, Hz. Adem (as)’dan 
günümüze kadar gelen nesillerin 
içerisinde bulunan, insanları 
yüzlerinden ve makamlarından 
tanıyan yüce Allah (cc) tarafın-
dan görevlendirilmiş şahitler 
olduklarını iddia ederler. Bu 
konuda, değişik iddialar ileri 
sürenlerin hepsi, kendi iddialarını 
ispat sadedinden deliller de ileri 
sürmektedirler. (Bu iddia sahibi 
tefsirler; Taberi, İbn Kesir, Hazin, 
Tabersi, İzzet Derveze)

A’raf’takilerin, melekler ve 
rasuller oldukları iddiası, ayetle 
çelişmektedir; çünkü A’raf’taki-
ler, Rab’lerine; ‘Rabb’imiz, bizi 
zalimler toplumuyla beraber 
kılma!’ diyerek dua etmektedirler; 
bu da onların, melek ya da rasul 
olmadıklarını göstermektedir.

A’raf’takilerin, Mü’minlerin 
çocukları olduğu iddiası, çocuk-
ların, masum, günahsız oluşları 
ve zorbaların, dünyada yaptıkları 
alaylı sözleri idrak etmemeleri 
nedeniyle uygun düşmemektedir. 
Allah yolunda öldürülen asiler 
konusu da mürtetlerin, Kur’an’da 



tefsir

A’raf Suresi-2
28~72 Ayetler

Ocak
Şubat
Mart

2019 - 58

Kur’ani

mücahede

50

kâ ir olarak tanımlanmaları 
nedeniyle oradakilerin asi olması 
sözkonusu değildir.

A’raf’takilerin dua etmeleri, 
cennet ve cehenneme gidecekleri 
kesin olmayan kişilerin Rab’le-
rinden yardım talepleridir. Bu ise, 
A’raf’ta bulunanların, her toplum 
içerisinde yaşayan ve o toplumları 
tanıyan, şirk koşmamakla beraber, 
günah ve sevapları eşit olan 
kimselerin olması muhtemeldir. 
Çünkü yüce Allah (cc), büyük 
günahlardan kaçınanların, küçük 
günahlarını bağışlayacağını bildir-
miştir. Bu da orada bulunanların, 
Saffat suresinde de geçtiği üzere, 
kuvvetli bir ihtimalle, o toplumlar 
içerisindeki iyi kimseler oldukları 
anlaşılmaktadır.

“Dedi ki; ‘Fark ettiniz mi?’ 
Böylece fark etti, nihayet onu 
cehennemin ortasında gördü. Dedi 
ki: ‘Allah’a yemin olsun, gerçekten 
neredeyse beni muhakkak helak 
edecektin, şayet Rabb’imin nimeti 
olmasaydı, muhakkak hazır 
bulundurulanlardan olacaktım.” 
(Saffat, 54-57)

Bu ayete göre, A’raf’ta 
bulunanların, cehenneme girecek 
kişilerle dünya hayatında teşri 
mesai yaptıkları, bu ilişkileri 
sırasında cehenneme gidecek 
kişilerin, dünya hayatında bu 
kişileri Allah yolundan saptırma-
ya çalıştığı anlaşılmaktadır. Karşı-
lıklı konuşan bu kimseler, dünya 
hayatlarında birbirlerini oldukça 
iyi tanımaktadırlar.

48-49- A’raf halkı, simala-
rından tanıdıkları adamlara 
seslendiler, dediler ki: ‘Ne 
cemaatiniz size yarar sağladı 
ve ne de büyüklük taslamanız. 
Bunlar mıydı, Allah’ın rahmeti 
onlara erişmeyecek diye yemin 
ettiğiniz kimseler?’ ‘Girin 
cennete, size korku yoktur ve siz 
üzülmeyeceksiniz!’

A’raf’ta bulunanlar, cennette-
kileri de, cehennemdekileri de 
tanıyan, cennettekilere selam 
verirlerken cehennemde bulunan-
lara, dünyadaki zorbalıklarını, 
Müslümanlara bakışlarındaki 
küçümsemeleri hatırlatmakta, 
onlarla bulundurmaması için 
yüce Allah’a dua etmektedirler. 
Kur’an’da bu konuda açık bir 
bilgi bulunmadığına göre A’raf’ta 
bulunanların kim olduklarını en 
iyi âlemlerin Rabb’i bilir.

Beraber olunacak kişileri iyi 
seçmek

‘Rabb’imiz, bizi zalimler 
toplumuyla beraber kılma! 
Kur’an, Mü’minlerin kimlerle 
beraber bulunacaklarını, kimlerle 
beraber olamayacaklarını net 
olarak açıklamıştır. İnsanlar, 
dünya hayatında kimlere yakınlık 
duymuş, kimlerle beraber olmuş-
larsa kıyamet günü de onlarla 
beraber bulunacak, onların ceza 
ve mükâfatlarına ortak olacaklar-
dır.
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Yüce Allah (cc), iman edenlerin 
Mü’minlerle beraber bulunmaları-
nı açık bir şekilde bildirmiş, iman 
edenleri bu konuda uyarmıştır.

“Ey iman eden kimseler, 
Allah’tan sakının ve sadıklarla 
beraber olun.” (Tevbe, 119)

“Sabret; nefsini, sabah akşam 
rızasını isteyerek Rab’lerine davet 
eden kimselerle beraber tut ve 
gözlerin, onlardan sapmasın. 
Dünya hayatının ziynetini isteyerek, 
kalbini, zikrimizden (Kur’an’dan) 
ga il kıldığımız, hevasına tabi olan 
ve işi hep aşırılık olan kişiye itaat 
etme.” (Kehf, 28)

Mü’minler, Mü’minlerle 
beraber olmak, onlarla kardeşlik, 
velayet ve sırdaşlık hukukunu 
oluşturmakla mükelleftirler. 
Hiçbir neden ve gerekçe, Mü’min-
lerin Mü’minleri bırakıp kâ irleri 
dost edinmelerine delil olamaz.

Mü’minler, kesinlikle kâ ir-
lerle beraber bulunamaz, onlarla 
cemaat oluşturamaz, onları veli 
ve sırdaş edinemezler. Kâ irlerle 
beraber bulunan bir kimsenin, 
Mü’minlerle ve yüce Allah (cc) ile 
hiçbir dostluğu kalmaz.

“Mü’minler, Mü’minlerin dışında 
kâ irleri dostlar edinmesin ve kim 
böyle yaparsa, artık hiçbir şeyde 
Allah’tan bir karşılığı olmaz; 
ancak gerçekten onlardan sakınıp 
korunun; Allah, kendisine karşı 
sizi uyarıyor, dönüş Allah’adır.” 
(Al-i İmran, 28)

“Ey iman eden kimseler, Mü’min-
lerden başka kâ irleri dostlar 
edinmeyin! Allah’a, aleyhinizde 
açık bir delile sebep olmak mı 
istiyorsunuz!” (Nisa, 144)

Mü’minler, kâ irleri değil dost 
edinmek, onlara en küçük bir 
sevgi bile besleyemezler; kâ irlere 
sevgi duyanlar, kendi aleyhlerinde 
yüce Allah’a bir delil vermişler, 
kendi ateşlerini kendi elleriyle 
hazırlamışlardır.

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

Kişi, dünyada kimlerle beraber 
olmuş ya da olmak istemişse, 
kimlere güvenip dostluk kurmuş, 
sevgi beslemiş ise, ahirette onlarla 
beraber olacaktır. Ahirette kimler-
le beraber olunacağı, dünyada 
kimlerle beraber olunacağından 
geçmektedir.

50- Ateş halkı, cennet halkı-
na seslendiler: ‘Suyunuzdan 
yahut Allah’ın sizi rızıklandır-
dığı şeylerden biraz bize verin,’ 
dediler ki: ‘Şüphesiz Allah, kâ ir-
lere bu ikisini haram etmiştir.

Dünyada, yiyecek beğenmeyen, 
saçıp savuran, ihtiyaç sahiplerinin 
ihtiyaçlarını gidermeyen, yoksul-
ların yiyeceklerine burun kıvıran-
lar, ahirette, iman eden yoksullara 
verilen rızıklara hasretle bakacak-
lar, onlardan, yiyecek ve içecek 
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isteyeceklerdir. Ancak yüce Allah 
(cc), cennet ehlinin yiyeceklerini 
kâ ir, müşrik, fasık ve mürtetlere 
haram kılmıştır. Kâ ir ve müşrikle-
rin yiyecekleri ancak zakkumdur.

“Bu konaklama mı hayırlı yoksa 
zakkum ağacı mı! Şüphesiz onu, 
zalimler için bir imtihan yaptık; 
doğrusu o, cehennemin dibinde 
çıkan bir ağaçtır; onun tomurcuk-
ları, şeytanların başları gibidir. 
Artık şüphesiz onlar, elbette ondan 
yiyecekler, böylece karınlarını 
ondan dolduracaklardır, sonra 
elbette onlar için onun üzerine 
karıştırılmış sıcak suları vardır.” 
(Saffat, 62-67)

İnsanların cehenneme giriş 
nedenleri

Cennete girmek nasıl sebepsiz 
değilse, oraya girmek için nasıl 
ki bir bedel ödeniyor ve yüce 
Allah’ın bildirdiği Tevhidi esaslara 
göre hayat düzenleniyorsa, aynı 
şekilde cehenneme girmek de 
sebepsiz değildir. İşte cehenneme 
gidenlerin dünyadaki durumları!

51- Dinlerini eğlence ve 
oyun edinen ve dünya hayatının 
kendilerini aldattığı kimseler, 
bu günleriyle karşılaşacaklarını 
unuttukları ve ayetlerimizi 
bilerek inkâr etmiş oldukları 
gibi biz de işte bugün onlara 
değer vermeyiz.

“Dediler ki: ‘Biz namaz 
kılanlardan olmadık, yoksula 
yediren değildik ve (boş) söze 

dalanlarla beraber dalardık, 
din (hesap) gününü yalanlıyor-
duk, nihayet ölüm bize geldi.” 
(Müddessir, 43-47)

İnsanların, cehenneme giriş 
nedenleri, hevalarını ve beşeri 
yasaları yüce Allah’ın hükmüne 
tercih etmeleri, imanlarında 
samimi olmamaları, dinlerini 
önemsememeleri, şirk koşup 
zina etmeleri, oyun ve eğlence 
içerisinde hayat sürmeleri, dünya 
hayatını ebedi sanıp ahireti 
unutmaları, infak etmemeleri, 
namazı gereğince kılmamalarıdır.

Kur’an, hayat bütünlüğüne 
uygun ayetlerden müteşekkil-
dir

Kur’an, hayat ve Kâinat 
içerisinde yer alan insanın, diğer 
varlıklarla uyumlu bir hayat 
sürmesi için yüce Allah (cc) 
tarafından, insan hayatının her 
alanını ilgilendiren konuları 
apaçık bir şekilde bildirmiştir. 
Yüce Allah (cc) Kur’an’ı, (haşa) 
rastgele ifadeler manzumesi 
olarak değil, kâinattaki hayata 
uyumlu bir şekilde göndermiştir. 
Bu nedenle Kur’an’daki ayetlerin 
hiçbiri, kâinat ve hayat içerisinde 
bir aykırılığa neden olmaz.

52- Andolsun kitabı onlara 
ulaştırdık, bir ilim üzere onu 
ayrıntılı olarak açıkladık ki, 
iman eden bir kavim için hidayet 
ve rahmettir.
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Kur’an, eşyanın ve insan 
tabiatına uygun ve uyumludur; 
insanın güç yetirebileceği hüküm-
leri vazeder; insana, yalnızca yol 
gösterip belli ibadetleri yapma-
sını değil, aynı zamanda insanın 
yaratılışını, yaratılış mayasını 
ve aşamalarını, yerde, göklerde, 
bunlar arasında bulunan her şeyin 
yaratılış nedenini ve hareketlerin-
deki düzenlilikleri de anlatır. İşte 
bu nedenle Kur’an, akıl sahipleri-
ne hitap eder ve onların ayetleri 
düşünmelerini ister.

Kur’an, insana yol gösterirken, 
onu hayatın gerçeklerinden 
koparmaz, aksine onu hayatı 
düşünmeye, incelemeye, yaratı-
lışın gayesini bilmeye, görev ve 
sorumluluğunu idrak etmeye, bu 
hayatın sonunda nelerle karşıla-
şacağını tefekkür etmeye teşvik 
eder. İşte bütün bu nedenlerle 
Kur’an, insan için yol gösterici bir 
kılavuzdur.

Kur’an, her konuda olduğu 
gibi, insanların Tevhidi esaslara 
davet edilmesini de bir bilgiye 
göre yapılmasını emreder. Bilgi ile 
yapılmayan bir davet, ancak kişiyi 
şirke sokar.

“De ki: ‘İşte o, benim yolumdur, 
Allah’a bir basiret üzere davet 
ederim, ben ve bana uyanlar da; 
Allah yücedir ve ben müşriklerden 
değilim.” (Yusuf, 108)

Kur’an’a dayanmayan, Kur’ani 
gerçekleri olduğu gibi ortaya 

koymayan, Kur’an’ın öncelediği 
konuları öncelemeyen her davet, 
öncelikle daveti ortaya koyanı, 
daha sonra bu davete icabet 
edenleri şirke sokup müşrik yapar. 
Bu nedenle Kur’an’a iman etmek 
kadar, onu insanlara ulaştırmak 
da çok hassasiyet gerektiren bir 
husustur.

Kur’ani gerçekleri çarpıtıp 
hevalarına göre tevil edenlerin, 
hem kendileri şirke düşmekte 
hem de insanları saptırmaktadır-
lar. Kıyamet günü, Kur’an ortaya 
konulup gerçekler açıklandığında 
işte o gün, iş işten geçmiş olacak, 
saptırıcılar, kendilerini kurta-
racak bir yardımcı arayacaklar, 
dünyaya geri döndürülüp Kur’an’ı 
doğru anlayıp yaşamak için fırsat 
isteyecekler. Ancak onlara bir 
daha dönüş için fırsat verilmeye-
cektir.

53- Onun tevilinden başkası-
nı mı gözetliyorlar! Onun tevili 
geldiği gün önceden onu unutan 
kimseler derler ki: ‘Gerçekten 
Rabb’imizin rasulleri Hak ile 
gelmişlerdi; şimdi şefaatçileri-
mizden artık bize şefaat edecek 
var mı yahut geri döndürülsek 
de yapmış olduğumuz şeylerden 
başkasını yapalım!’ Gerçekten 
onlar, ne islerini hüsrana 
soktular ve uydurmuş oldukları 
şeyler onlardan kayboldu.

İnsanın, kendi eliyle kendisine 
zarar vermesi kadar ahmakça 
bir şey olamaz; önünde apaçık 
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gerçekler dururken bunu görme-
mesi ve karanlığı seçip kör bir 
şekilde hayatını yaşaması acına-
cak bir durumdur. Bazı kimseler, 
Kur’an’ın, bütün gerçekleri 
açıklayacağı günü düşünmeden, 
hevaları doğrultusunda hareket 
ederek hevalarına göre Kur’an’ı 
yorumlamakta, ayetleri çarpı-
tarak kendilerini ve insanları 
saptırmaktadırlar.

Kur’an üzerine oynanan 
oyunların başında, yüce Allah’ın 
en güzel örnek olarak verdiği 
ve ancak onun örnek alınması 
halinde Kendisinin razı olabilece-
ğini buyurduğu Rasulullah (as)’ı, 
namazı ha ife alıp inkâr etmek, 
ayetleri yanlış anlamlandırmak, 
Tevhidi esasları gizlemek ya da 
kabul etmemek gelmektedir.

Yaratan ve hüküm koyan 
yalnızca yüce Allah’tır

Yaratma ve hüküm, birbirini 
bütünleyen iki önemli kavramdır; 
bunlar, Rububiyet ve Meliklik 
sıfatlarıdır. Yaratan kim ise, yarat-
tıkları üzerine hüküm koymak da 
yalnızca onun hakkıdır. Rububi-
yeti elinde bulunduran yüce Allah 
(cc), Meliklik sıfatının da yalnızca 
Kendisinde olduğunu bildirmek-
tedir.

54- Şüphesiz, Rabb’iniz 
Allah’tır odur ki; gökleri ve yeri 
altı günde yarattı, sonra Arşı 
düzenledi; geceyi, hızlı olarak 
onun peşinde olan gündüze 

örter, güneş, ay ve yıldızlar, 
O’nun buyruğuna boyun eğmiş-
lerdir. İyi bilin ki yaratma ve 
emir O’nundur, âlemlerin Rabb’i 
Allah, yücedir!

Gökleri, yeri ve içindekileri 
kısa bir süre içerisinde yaratıp 
onlar üzerinde tek hükümran 
olan yüce Allah (cc), mülkünde ve 
yarattıkları üzerinde bir başka-
sına hüküm hakkı tanımamıştır. 
Yüce Allah’ın yarattıkları üzerine 
hüküm koymak, azgınlıkta sınır 
tanımamak, tuğyan etmek ve yüce 
Allah’a karşı isyan edip ve savaş 
açmaktır.

Kendilerine bile fayda ve zarar 
verme gücüne sahip olmayan, 
acziyet içerisinde bulunan, 
geleceğin kendilerine ne getirece-
ğini bilmeyen zavallı beşerin, yüce 
Allah’a ait olan Meliklik sıfatını 
gasp etmesi, küfür ve tuğyanında 
sınır tanımamasıdır.

Azgınlık, kişinin kendi 
konumunu, yaratılışını, yaratılış 
gayesini bilmeden kendisini, her 
şeyi yapmaya muktedir görmesi, 
Rabb’i tarafından gönderilen 
hükümleri tanımaması, bu 
hükümleri hiçe sayarak insan-
lar üzerine hüküm koymaya 
kalkışmasıdır. İnsanların üzerine 
hüküm koymak, ilahlık iddiasına 
kalkışmaktır.

Yüce Allah’a ait olan sıfat-
lardan birini ya da bir kaçını 
başkasına veren, başkalarının da 
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bu sıfatlara sahip olabileceğini 
düşünenler, O’na ait olan sıfatlara 
sahip olduğunu düşündükleri 
kişi ya da kişileri ilah edinmiş-
lerdir. Yüce Allah’ın hükümlerine 
rağmen bu sıfatlardan biri ya da 
birkaç tanesinin kendilerinde 
bulunduğunu iddia edenler de, 
yeryüzünde bozgunculuk yapmış, 
tuğyan etmiş, tağut olmuşlardır.

Bozgunculara karşı insanla-
rı Tevhidi esaslara davet etmek

Yüce Allah’ın arzında, O’nun 
kulları üzerine hüküm koyarak 
bozgunculuk yapıp tuğyan edenle-
re karşı Müslümanlar, Tevhidi 
esasları insanlara duyurmalı; bu 
bozguncu tağutlara itaat etmenin 
küfür olduğu konusunda insanları 
uyarmalıdırlar.

Yüce Allah’a, gönderilen 
ilahi mesaja, Tevhidi ilkelere 
iman edenler, gece gündüz, gizli 
açık olarak insanlara Ulûhiyet, 
Rububiyet ve Meliklik sıfatlarının 
yalnızca yüce Allah’a ait olduğunu, 
bunun Tevhid olduğu gerçeğini 
anlatmalıdırlar. Bu gerçekleri 
insanlara anlatmak, insanları bu 
gerçekleri kabul etmeye davet 
etmek yüce Allah’ı birlemektir.

55- Rabb’inize boyun eğerek 
gizlice davet edin, çünkü O, 
saldırganları sevmez;

Davet görevi, Risalet tarihinde 
son Rasul Hz. Muhammed (as)’a 
kadar kesintisiz bir şekilde yerine 
getirilmiştir. Risalet önderleri 

ve Tevhid erleri, gece gündüz, 
gizli açık demeden davet yapmış, 
bozguncuların yeryüzünü ifsat 
etmelerine karşın, insanlara 
doğru yolu göstermişlerdir. 
Müslümanlar insanlara, yaratma-
nın ve hükmün yüce Allah’a ait ve 
Kur’an dışındaki hükümlere tabi 
olmanın şirk olduğunu anlatma-
lıdırlar.

Yeryüzündeki ifsatçılara karşı 
davet görevi, iman eden her 
bireyin üzerine farzdır. Bu görev, 
iman eden kişinin, tek başına 
olması halinde birey olarak, başka 
Müslümanların da bulunmaları 
halinde cemaat olarak yerine 
getirilecektir. Cemaat içerisinde 
Müslüman birey ya bizzat davet 
görevini üstlenecek ya da davet 
yapan kardeşlerine destek olacak-
tır.

Yüce Allah (cc), Müslümanla-
rın topluca Allah’ın ipine sarılarak 
cemaat olmalarını emrettikten 
sonra içlerinden bir topluluğun 
davet görevini üstlenmesini 
istemektedir. Çünkü hem yeryü-
zünün düzeltilmesi, hem de 
Müslüman toplumun kurtuluşu, 
insanların ilahi mesaja ve Tevhidi 
ilkelere davet edilmesindedir.

“Sizden, bir ümmet/topluluk 
olsun ki, hayra çağırsın, iyiliği 
emretsin ve kötülükten men etsin; 
işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” 
(Al-i İmran, 104)
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Davetin yapılması, elbette 
yeryüzünde bozgunculuk yapan 
kâ irlerin hoşlarına gitmeyecektir, 
ancak Müslümanlar, her hâlükâr-
da davet görevlerini sürdürmeli-
dirler.

“O halde kâ irler hoşlanmasa 
da dini O’na halis kılanlar olarak 
Allah’a davet edin.” (Mü’min, 14)

Daveti bırakmak, yeryüzünün 
ifsat olmasına sebebiyet verir; bu 
nedenle davet görevi hiçbir şekil-
de terk edilmemeli, sürekli bir 
şekilde sürdürülmelidir. Çünkü 
itne unsurları sürekli bir şekilde 

yeryüzünü ifsat etmeye çalışmak-
ta, insanları şirk ve küfre davet 
etmektedirler.

 56- O, ıslah edildikten sonra 
yeryüzünü ifsat etmeyin, korka-
rak ve umarak O’na davet edin; 
muhakkak ki Allah’ın rahmeti, 
iyilik edenlere yakındır.

İslâmi davet, hem Müslüman 
toplumun Rab’lerinin rahmetine 
kavuşmalarına neden olur, hem 
de insanlara bu rahmetin ulaştı-
rılması sağlanmış olur. Yüce 
Allah’ın ayetleri, toplumsal sıkın-
tılara çözüm getirici ve rahmet 
olduğundan, iman edip hayatla-
rını ayetlere göre düzenleyenler, 
birey olarak huzur buldukları gibi 
toplum olarak da huzur ve güven 
bulacaklar, adalet ve eşitlik ilkele-
ri doğrultusunda yaşayacaklardır.

Davetin yapılmaması, yeryü-
zünün ifsat olmasına neden 
olacaktır; bu nedenle davetçiler, 
Allah’tan korkarak, vahye bağlı 
kalarak hayatlarının sonuna kadar 
daveti sürdürmeli, yeryüzünün 
ifsat edilmesine fırsat vermeme-
lidirler. Müslümanlar, Kur’an’ın, 
insanlar için rahmet, şifa ve güzel-
lik olduğunu, davetçilerin rahmet 
taşıyıcıları olduklarını, düşünüp 
akleden beyinlere, çok güzel bir 
örnekle adeta nakşetmelidir.

57- O ki, rüzgârları rahme-
tinin önünde açık müjde olarak 
gönderir, nihayet ağır bulutları 
taşıdıkları zaman, ölü bir belde-
ye onu sevk ederiz; onunla su 
indiririz, böylece onunla her 
üründen çıkarırız. İşte ölüleri 
de böyle çıkarırız; umulur ki 
düşünürsünüz.

Kur’an’da tasvir ve benzet-
meler oldukça muhteşemdir; 
düzeltildikten sonra yeryüzünde 
bozgunculuk yapılmamasını bildi-
ren yüce Allah (cc), rahmetinin 
Muhsinlere yakın olduğunu bildir-
mekte, bu rahmetini nasıl gönder-
diğini, rüzgârı ve yağmuru örnek 
vererek açıklamakta, rahmetinin 
nice güzelliklere sebep olduğunu 
örneklendirmektedir.

Rüzgârlar, Risalet’i taşıyan 
elçilere benzetilerek onların, 
rahmetin önünde müjdeci 
gönderildikleri bildirilmektedir 
ki bu, topluma rahmet ayetleri-
nin gönderilmesidir. Bu ayetler, 
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yağmurun ölü toprağı diriltmesi 
gibi, insanların ölü olan kalpleri 
diriltilecektir.

58- Güzel bir beldenin bitkisi, 
Rabb’inin izniyle çıkar; kötü 
olanın ise sıkıntı verenden 
başka bir şey çıkmaz. İşte biz, 
şükreden bir toplum için ayetle-
ri böyle etra lıca açıklıyoruz.

Yüce Allah (cc), güzel, temiz 
huylu kimselerin, Rab’lerinin 
rahmeti ile iman edip güzellikler 
ortaya çıkaracaklarını, kötü 
olandan ise hiçbir şeyin olama-
yacağını bildirmektedir. İlahi 
mesajın ulaştığı ve uygulandığı 
her yerde güzellik, rahmet ve 
bereket vardır. Bu nedenle yüce 
Allah (cc), rasullerini rahmet 
elçileri olarak göndermektedir.

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

Kur’an, insanlara yol gösterici 
ve rahmettir; Müslümanlar, bu 
evrensel ve çağlarüstü Kitabı, 
insanlara duyurmaya, onları, 
Tevhidi esaslara iman etmeye 
çağırmalıdırlar. Bu çağrı, gece 
gündüz denilmeden, gizli ve 
açık olarak sürekli bir şekilde 
yapılmalıdır. Ancak o durumda 
toplumsal bozukluklar giderilir. 
Yüce Allah (cc), davetin sürekliliği 
konusunda Hz. Nuh (as)’ı örnek 
verir ve Tevhidi esaslara çağrının, 
bir ömrü içerisine alacak kadar 
sürekli olduğunu bildirir.

Rasullerin Tevhidi mücade-
leleri

Hz. Nuh (as) ve en uzun soluk-
lu davet

(*) 950 sene süren Hz. Nuh (as)’ın, her çağa 
örnek olan Tevhidi mücadelesi ile ilgili konu, 
Nuh suresinde işlenmiştir.

59-60- Andolsun Nuh’u 
kavmine gönderdik, sonra 
dedi ki: ‘Ey kavmim, Allah’a 
kulluk edin, sizin O’ndan başka 
bir ilahınız yoktur; doğrusu 
ben, üzerinize büyük bir 
günün azabından korkuyorum. 
Kavminden ileri gelenler dedi 
ki: ‘Gerçekten biz, seni apaçık 
bir dalalet içinde görüyoruz!’

61-63- Dedi ki: ‘Ey kavmim, 
ben dalalette değilim velakin 
ben âlemlerin Rabb’inden 
bir Rasulüm; size Rabb’imin 
Risalatını tebliğ ediyorum, size 
nasihat ediyorum ve bilmedi-
ğiniz şeyleri, Allah tarafından 
biliyorum. Sizden bir adamın, 
sizi uyarması ve korunmanız 
için Rabb’inizden bir zikri size 
ulaştırmasına gerçekten hayret 
mi ediyorsunuz; umulur ki 
merhamet edilirsiniz.

64- Böylece onu yalanladılar, 
bunun üzerine onu ve onunla 
beraber gemide olan kimseleri 
kurtardık ve ayetlerimizi yalan-
layan kimseleri boğduk; gerçek-
ten onlar, kör bir kavim idiler.

Hz. Hud (as)’ın Tevhid 
Mücadelesi

USER
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USER
Yapışkan Not
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İnsanın yeryüzüne gönde-
rilmesinden bu yana Tevhid 
mücadelesi, hiçbir dönemde 
durmamış, aksamamış, sürekli bir 
şekilde devam etmiştir. Hz. Nuh 
(as) döneminde çok zor şartlar 
altında ortaya konulup devam 
ettirilen Tevhidi mücadele, Hz. 
Hud (as) döneminde de aynı şekil-
de devam ettirilmiştir.

Hz. Hud (as), Hz. Nuh (as) 
gibi insanları, tek ilah olan yüce 
Allah’a, Tevhidi esaslara davet 
etmiş, hiçbir muğlaklığa meydan 
vermeden ilahi mesajı açıkça 
ortaya koymuştur.

65- Ad’e, kardeşleri Hud, dedi 
ki: ‘Ey kavmim, Allah’a kulluk 
edin, sizin O’ndan başka bir 
ilahınız yoktur, artık korunma-
yacak mısınız?’

Rasuller, kendi toplumlarını 
yüce Allah’ın Ulûhiyetini kabul 
etmeye davet etmişler, davet 
edilen toplumlar, “Allah’a kulluk 
edin, sizin O’ndan başka bir 
ilahınız yoktur” hitabı ile neye 
davet edildiklerini çok iyi biliyor, 
tavırlarını ona göre belirliyorlardı.

Dünya hayatında insanların 
yaşam kurallarını yalnızca yüce 
Allah (cc) belirler; insanlar, bu 
hükümler üzerinde hiçbir değişik-
lik yapmadan, onlardan sıkıntı 
duymadan aynen kabul edip 
gereğini yapmakla mükelleftirler. 
Bu, Ulûhiyetin yüce Allah’a ait 
olduğunun, insanlar tarafından 

kabul edilmesidir. Bunun dışında-
ki her değişiklik ve sapma, Ulûhi-
yeti yüce Allah’tan başkalarına 
vermek, onları ilah edinmektir, 
şirktir.

Tevhidi davete günümüzde 
icabet edilmemesinin nedeni 
bel’amlardır

Günümüzde gelinen süreçte, 
Kur’ani kavramların anlamları, 
küfür ve şirk unsurları tarafın-
dan bulanıklaştırılıp anlamları 
değiştirildiği için yapılan Tevhidi 
çağrı, yüce Allah’tan başkalarını 
ilah edinen kimseler tarafından 
anlaşılmamakta, doğal olarak 
da bu Tevhidi çağrıya, istenildiği 
şekilde icabet edilmemektedir.

Müslümanların arasına 
karışmış küfür ve şirk temsilcileri 
Samiri soylu bel’amlar, tağuti 
sistemin iznine bağlı şirk ve küfür 
yuvalarında, Tevhidi esasların 
anlaşılmaması için ellerinden 
geleni yapmakta, Kur’an’ın 
reddedilmesini emrettiği tağutu 
onaylamaktadırlar.

Küfür ve şirk temsilcileri 
Samiri soylu bel’amlar, puta 
tapan, Allah’tan başka kanun 
koyan, insanları kendilerine 
kulluk ettiren, onlar üzerinde 
ilahlık taslayan küfür önderleri-
nin Müslüman olduklarını iddia 
etmektedirler. Durum böyle 
olunca da Tevhid erleri tarafından 
yapılan Tevhidi çağrı, insanlar 
üzerinde gereken etkiyi yapma-
maktadır.
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İlah, Rab, Ulûhiyet, Rububiyet, 
Melik kavramlarını bilmeyen 
kimseler, kendilerine yapılan 
Tevhidi çağrıyı anlamamakta, bu 
nedenle de Allah’tan başka kişile-
ri ilah edinerek onlara kulluk 
yapmakta, kendilerini Tevhidi 
esaslara davet eden Müslüman-
ları da, tıpkı önceki putperest 
önderleri gibi sapıklıkla itham 
etmektedirler.

66- Kavminden ileri gelen 
kâ ir kimseler dedi ki: ‘Şüphesiz 
biz seni, bir tutarsızlık içinde 
görüyoruz gerçekten biz, elbette 
seni yalancılardan zannediyo-
ruz!

Samiri soylu bel’amlar, Kur’ani 
kavramların anlamlarını değişti-
rip Tevhidi esasların anlaşılmasını 
engelleyince toplum, batılı Hak, 
Hakkı batıl görmeye başlar, bunun 
sonucunda kendilerine ulaştırılan 
ilahi mesajı anlamayarak redde-
derler.

Geçmiş toplumlar, neyi, niçin 
reddettiklerini biliyor ona 
göre hareket ediyorlardı; oysa 
günümüz toplumu, Tevhidi 
esasları ve neye davet edildik-
lerini bilmeden, körü körüne 
reddediyor, kendi yanlarından 
uydurdukları güçlere itaat edip, 
kulluk yapıyorlar.

Kendi uydurdukları güçleri, 
doğru kabul ederek Hz. Nuh 
(as)’ı, Hz. Hud (as)’ı ve ondan 
sonra gelen Risalet önderlerini 

reddedenler, ilahi mesajı değil, 
direkt elçileri hedef aldıkları gibi 
günümüz inkârcıları da aynı yolu 
takip ederek Tevhid eri Müslü-
manları hedef tahtasına koyarak 
eleştiriyor ve reddediyorlar. 
Üstünlüğü, tağuti sistemde ve 
Samiri soylu bel’amlarda görenler, 
Tevhid eri Müslümanları sapıklık-
la itham ediyorlar.

67-68- Dedi ki: ‘Ey kavmim, 
ben tutarsız değilim velakin 
ben âlemlerin Rabb’inden bir 
Rasulüm; size Rabb’imin Risala-
tını tebliğ ediyorum ve ben, sizin 
için güvenilir bir nasihatçiyim.

Davetçiler, topluma karşı 
merhametli olmalıdırlar

A’raf suresinin girişinden 
itibaren, insanların ilahi mesaja 
davet edilmesi ve davetin merha-
metle yapılması, en öncelikli konu 
olarak ele alınmaktadır. Bu neden-
le Risalet önderleri, kavimlerini, 
bütün azgınlıklarına rağmen, 
merhametle Tevhidi esaslara 
davet ediyor, onlara bir azabın 
dokunmasından korkuyorlardı. 

“Ey kavmim, Rabb’inizden 
mağ iret dileyin, sonra O’na tevbe 
edin ki gökten üzerinize bolca 
yağmur göndersin, kuvvetinize 
kuvvet katsın; günahkârlar olarak 
yüzçevirmeyin!” (Hud, 52)

Hemen her dönemde insanlar, 
kendilerine merhametle duyuru-
lan ilahi mesajı düşünüp aklede-
rek Rab’lerine iman etmek yerine, 

USER
Vurgu

USER
Yapışkan Not
risaletini 
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elçileri itham etme akılsızlığını 
göstermişler ve küfür önderleri 
ile şirk temsilcilerinin peşi sıra 
gitmişlerdir.

69- Sizden bir adamın, sizi 
uyarması için Rabb’inizden 
bir zikri size ulaştırmasına 
gerçekten hayret mi ediyorsu-
nuz!’ Düşünün ki o zaman  Nuh 
kavminden sonra (Rabb’iniz) 
sizi halifeler kıldı ve yaratılışta 
kabiliyetinizi artırdı, bundan 
dolayı Allah’ı düşünmez misiniz, 
umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Hz. Nuh (as), kendi kavmine, 
yüce Allah’ın nimetlerini hatır-
latarak onları Tevhidi esaslara 
davet ettiği gibi, Hz. Hud (as) da 
kavmine, Rab’lerinin kendilerine 
verdiği nimetleri ve üzerinde 
bulundukları durumlarını hatır-
latmıştır.

Günümüz toplumları, güç ve 
kuvvet olarak geçmiş toplumlarla 
kıyaslanamayacak derecede 
üstün oldukları gibi, küfür ve 
azgınlıklarında da o derece 
ileridirler. Tevhid erleri, Tevhidi 
esasları daha fazla insanlara 
duyurmak için çalışmalı, Tevhidi 
konular dışında kısır tartışmalara 
girmemeli, daveti, Tevhid üzerin-
de yoğunlaştırmalıdırlar.

70- Dediler ki; ‘Sen bize, O 
tek Allah’a kulluk etmemiz ve 
babalarımızın tapmış oldukları 
şeyleri bırakmamız için mi 
bize geldin! O halde bizi tehdit 
ettiğin şeyi bize getir, gerçekten 

sadıklardan isen!
Geçmiş toplumlar, atalarının 

üzerinde bulundukları durumu, 
en doğru olarak kabul edip yüce 
Allah’ın Ulûhiyetini reddettikleri 
gibi, günümüz toplumları da 
benzer ifadelerle yüce Allah’ın 
Ulûhiyetini reddetmektedirler.

Yüce Allah’ın ulûhiyetini kabul 
etmeye davet edilen günümüz 
insanı, çağımızın artık geçmiş 
dönemler gibi olmadığını, toplum-
ların ilerlediğini, insanların idare 
ve yönetiminin İslâmi hükümlerle 
artık mümkün olamayacağını 
ileri sürmektedirler. Bunların, 
küfür ve şirk önderleri Samiri 
soylu bel’amlar da onlara destek 
çıkarak İslâm’ın, bir devlet yapısı-
nın olmadığını iddia edip küfür ve 
azgınlıklarında haddi aşmaktadır-
lar.

Müslümanlar, her hâlükârda 
Tevhidi esasları ortaya koymalı, 
bu esasları hayat prensibi olarak 
kabul ederek insanlara örnek 
bir İslâm toplumunun varlığını 
göstermelidirler. Onlar, Tevhidin 
zıddı olan şirki, tüm unsurları ile 
gündeme getirmeli, şirk ve küfür 
içerisinde bulunanların durumla-
rını gözler önüne sermelidirler.

71- Dedi ki: ‘Doğrusu üzerini-
ze Rabb’inizden bir rics (pislik) 
ve gazap vuku buldu; siz ve 
atalarınızın o isimlendirdiği 
isimler hakkında benimle tartı-
şıyor musunuz? Allah, ona bir 
delil indirmemiştir, şimdi gözet-
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leyin, şüphesiz ben de sizinle 
beraber gözetleyenlerdenim!

Mü’minler, Tevhidi esaslar 
yanında şirk içerisinde bulunan-
ların durumlarını da açıklamalı, 
onların üzerinde bulundukları 
durumun İslâmi olmadığını, yüce 
Allah’tan başka hüküm koyucu-
lara itaat etmenin şirk ve küfür 
olduğunu, sıklıkla anlatmalıdır.

Hud (as)’ın Davetinde alına-
cak dersler

Tevhid şirk mücadelesinde 
Risalet önderleri ve onların izinde 
giden Tevhid erleri, öncelikle 
Tevhidi esasları net ve açık bir 
şekilde ortaya koymuşlar, Hak 
üzerinde sa larını netleştirmiş-
lerdir. İslâm davetçileri, hiçbir 
dönemde kâ ir ve müşriklerden 
korkmamışlar, onlara meydan 
okumuşlar, ilahi mesajı duyurarak 
sonucu yüce Allah’a bırakmışlar-
dır.

72- Böylece bizden bir 
rahmetle onu ve onunla beraber 
olan kimseleri kurtardık; ayetle-
rimizi yalanlayan ve Mü’min 
olmayan kimselerin ardını 
kestik.

İnsanların, Rab’lerine şirk 
koşup azgınlaşmalarına neden 
olan en önemli etken onların, 
kendilerini güçlü ve yeterli 
görmeleri, sahip oldukları 
dünyevi değerlerin hiç batmaya-
cağı düşüncesidir. Hz. Hud (as)’ın 
kavminin helak edilişi, kendi-
lerini güçlü zannedenlere karşı 

bir cevap niteliğindedir. Bu, öyle 
bir cevaptır ki, kendilerini güçlü 
zannedenlerin, ne kadar aciz, ne 
kadar zavallı olduklarını ortaya 
koymaktadır.

“İşte ne zaman ki Ad, haksız yere 
yeryüzünde artık büyüklük tasladı-
lar ve dediler ki: ‘Kuvvetçe bizden 
daha güçlü kim var?’ Görmediler 
mi şüphesiz Allah’tır ki O, onları 
yaratandır, kuvvetçe onlardan 
daha güçlüdür; Bizim ayetlerimizi 
bilerek inkâr ediyorlardı.

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

“Ad yalanladı, bak nasıl oldu 
azabım ve uyarılarım! Şüphesiz 
Biz, onların üzerine uğursuzluğu 
sürekli bir günde şiddetli bir 
rüzgâr gönderdik; insanları söküp 
atıyordu. Onlar, tıpkı köklerinden 
sökülmüş hurma kütükleri gibiydi; 
bak, nasıl oldu azabım ve uyarıla-
rım!” (Kamer, 18-21)

“Amma Ad, uğultulu, azgın 
bir kasırga ile helâk edildiler. 
Onu, yedi gece, sekiz gün onların 
üzerine verdi; o kavmi orada 
yere atılmış, koparılmış görürsün, 
gerçekten onlar, içi boş hurma 
kütükleri gibidir. şimdi görüyor 
musun onlardan geri kalan bir 
şey!” (Hakka, 6-8)
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Ad Kavmine azabın geliş 
nedeni

Ad kavmi, güçlü oldukları 
düşüncesiyle Rab’lerine şirk 
koşup isyan etmişlerdi. Onlar, 
sahip oldukları dünyevi değerle-
rin kendilerine nasıl verildiğini 
düşünüp şükretmedikleri, o nimet-
leri veren Rab’lerinin hükümleri 
doğrultusunda kullanmadıkları, 
O’ndan kendilerine gönderilen 
elçilerine iman etmedikleri için 
helak edilmişlerdir.

 “İşte Ad, Rab’lerinin ayetlerini 
bilerek inkâr etti, O’nun rasullerine 
isyan ettiler ve her inatçı zorbanın 
emrine tabi oldular. Bu dünyada ve 
kıyamet gününde lanet peşlerine 
takıldı; iyi bilin ki Ad, gerçekten 
Rab’lerini inkâr ettiler; iyi bilin 
ki Hud’un kavmi Ad, uzak oldu.” 
(Hud, 59-60)

Kavimlerin helak ediliş neden-
lerine bakıldığında onların, kendi-
lerine gönderilen ayetleri inkâr 
ettikleri, elçilere karşı geldikleri, 

Tevhidi esaslardan yüzçevirip 
beşeri zorba tağutlara itaat ettik-
leri görülür. Müslümanlar, ilahi 
mesajın emirleri doğrultusunda 
hareket ettikleri sürece Sünne-
tullah, aynı şartlar oluştuğunda, 
bugün de cari olacaktır.

Tağuti sistemlere itaat edenle-
re, Tevhidi esaslar net ve açık bir 
şekilde anlatılmalı, onlar, kendile-
rine ulaşan Tevhidi esasları inkâr 
ettikleri zaman, günümüzde de 
yüce Allah’ın azabı vuku bulacak, 
inkâr edenler, tabi oldukları 
tağuti sistemlerle beraber helak 
edileceklerdir.

Sünnetullah, Hz. Nuh (as) ve 
Hz. Hud (as)’ın, Tevhidi esaslara 
davetlerinin sonucunda cari 
olduğu gibi, daha sonra gelen 
Risalet önderlerinin davetlerinde 
de cari olmuş, iman edenler sa la-
rını netleştirince iman etmeyenler, 
helak edilmişlerdir.



şiir
Arzularını ilah edinenler!

Yüce Allah buyurur, hevasına uyanlar,
Hakka tabi olmazlar, hep şeytana kanarlar,
Kuruntular aldatır, Kur’an’a uymaz onlar,
Hevalarına uyar, Hak yolundan saparlar.

Kendi arzularını ilah edinen kimse, 
Haktan yüzçevirmiştir uymuş adi bir nefse, 
Ne anlatırsan anlat kulak vermez Hak sese, 

Arzularına uyan sırtın döner herkese.
 

Böyle kimseler için ne anne var ne baba, 
Ne eş ne çocuk tanır ne de yakın akraba, 

Yola getirmek için boşa harcanır çaba, 
O aklını kitlemiş, koymuş çelik dolaba.

 
Hevasını tek ölçü kabul eden kişiler, 

Boş kuruntu peşinde ömrü sürünür gider, 
Dünyada hep huzursuz, kendine yazık eder, 
Tevbe etmez dönmezse ömrünü eder heder.

Hevasına uyana, şeytan musallat olur,
Hayatını mahveder, sonu da berbat olur,
Böyle devam edenin, günahı kat kat olur,
Rabb’ine isyanıyla kendini narda bulur.

Hevasına uyanın, boştur ibadetleri,
Samimi değil onun, din hakkında sözleri,

Boşa söylemiş olur o döktüğü dilleri.
Rabb’ine dua etse boşta kalır elleri,

Müslüman olan kimse, hevasına uyamaz,
Bireysel ve toplumsal bir başına olamaz,
Kur’ani hükümleri bir kenara bırakmaz,

Ancak Kur’an’a uyar, onun dışına çıkmaz.

“Gördün mü arzusunu ilah edineni,
onun üzerine sen mi bekçi olacaksın!”

(Furkan, 43)



UYGULANAN SİSTEM = 
DİN

İSLAM DEMOKRASİ, MARKSİZM, 
FAŞİZM, KEMALİZM vs.

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

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

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

HAKİMİYET HAKKI PARTİNİN, 
MİLLETİN, MECLİSİN, HALKIN.

HAKİMİYET HAKKI
KANUN UYGULAYICILARI

HALİFE, ŞÛRA MECLİSİ 
(Kuranı asalar doğrultusunda 
halkı yönetenler)

DEVLET BAŞKANLARI, 
BAŞBAKANLAR, MECLİSLER

FARKLI DÜŞÜNCE 
GRUPLARI

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

PARTİLER (=MEZHEPLER)

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

PARTİ (=MEZHEP) ÖNDERLERİ 
PARTİ BAŞKANLARI

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

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

HANGİ DİNE MENSUBUZ?

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

MÜCAHEDE YAYINLARI

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