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bismillah
Şeytan ve insan cinsinden yardımcıları 

Allah’a yönelmekten alıkoyarlar
İblis’in, yüce Allah’ın emrini yerine 

getirmeyerek Hz. Adem için secde 
etmemesi üzerine insana karşı düşman-
ca tavır takınmış ve yemin ederek 
insanları secde etmekten ve Allah 
yolundan alıkoyacağını ifade etmiştir.

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

Yüce Allah (cc), şeytanın, insanın 
düşmanı olduğunu bildirmiş, ona karşı 
duyarlı olunmasını istemiş, bunun nasıl 
sağlanacağını yollarını Kur’an’da apaçık 
bir şekilde bildirmiştir.

“Şüphesiz şeytan, sizin düşmanınız-
dır, öyleyse siz de onu düşman edinin; 
gerçekten o, hizbini alevli ateşin halkın-
dan olmaya çağırır.” (Fatır, 6)

Yüce Allah (cc), yaptığı uyarılarına 
rağmen, bu uyarılara uymayıp şeytana 
tabi olanları, tabi oldukları şeytan ile 
birlikte mutlaka cehenneme dolduraca-
ğını vadetmiştir.

“(Allah) dedi ki: ‘Çık oradan, ayıplan-
mış ve kovulmuş olarak; andolsun onlar-
dan kim sana tabi olursa, sizin hepinizi 
cehenneme mutlaka dolduracağım.” 
(A’raf, 18)

Yüce Allah (cc), bütün yönleri ile 

şeytandan nasıl sakınılacağını apaçık 
bir şekilde bildirdiği halde bu gerçekle-
re teslim olmayıp şeytana tabi olanları, 
o zorlu hesap gününde sorgulayacak ve 
şeytana tabi olanları, daha önce bildir-
diği gibi cehenneme dolduracaktır.

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

“İşte o, cehennemdir o ki, size vadedil-
mişti; inkâr etmiş olduğunuzdan dolayı 
bugün yaslanın ona!” (Yasin, 63-64)

Şeytan, insanları saptırma 
çalışmalarını yardımcıları ile birlik-
te yapar

İblis, diğer sıfatı ile şeytan, elbette 
tek bir kimse değildir; onun zürriyeti 
olduğu gibi cin ve insanlardan yardım-
cıları da vardır.

“Meleklere: ‘Âdem için secde edin’ 
dediğimizde, hemen secde ettiler; cinler-
den olan İblis hariç; böylece Rabb’inin 
emrinden saptı. Şimdi siz, benden başka 
onu ve zürriyetini dostlar mı ediniyorsu-
nuz! Onlar, sizin düşmanınızdır; zalimler 
için ne kötü bir değişmedir!” (Kehf 50)

Şeytanın, kendi zürriyeti, İblis atala-
rı gibi soyut varlıklardır ve insanlara 
ancak vesvese verirler. Oysa şeytanın 
yardımcıları, cin ve insanlardandır ki 
yüce Allah (cc), bu cin ve insan şeytan-
larından Kendisine sığınılmasını istiyor.
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“De ki: ‘Sığınırım insanların Rabb’ine, 
insanların Melikine, insanların İlahına, 
vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, 
insanların göğüslerine vesvese verir; 
cinlerden ve insanlardandır.” (Nas, 1-6)

Şeytanın, cin taifesinden olanı, 
kendisi de cinlerden olan İblis’in soyun-
dan gelenlerdir ve bunlar, görünmezler, 
ancak insanların duygularına, arzu ve 
düşüncelerine vesvese verirler.

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

İnsan cinsinden olan şeytanın 
yardımcıları, günlük hayatta her zaman 
karşılaşılan ve insanı yüce Allah yolun-
dan ve O’na kulluktan alıkoyan kimse-
lerdendirler. Yüce Allah (cc), Kendi 
yolundan dönüp şeytana tabi olanlara 
bir örnek verir.

“Onlara, o kimsenin haberini oku 
ki, ona ayetlerimizi verdik, fakat ondan 
ayrıldı, bu yüzden o, şeytana tabi oldu, 
böylece azgınlardan oldu!” (A’raf, 175)

Ayette örnek verilen bu kimseler, 
günümüzde vakıf ve derneklerde 
yuvalanan ve insanları yüce Allah’a 
gereğince iman etmekten ve O’nun 
Uluhiyet, Rububiyetini ve Melikliğini 
tanımaktan alıkoyan tüm Samiri soylu 
bel’amlardır. Bunlar, şeytana kardeş 
olmuş ve peşinden gitmektedirler.

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

Şeytanın insan cinsinden olan 
yardımcıları, yüce Allah’ın hükmünü 
inkâr eden tüm beşeri sistemler, 
diktatörler, emperyalizm ve her ülkede 
emperyalizmin isteklerini yerine 
getiren yerli işbirlikçi yöneticiler, 
Allah yolundan alıkoymaya çalışan 
kimi işverenler, arkadaş, akraba, eş ve 
çocuklardır.

Günümüzde bütün araç ve gereçleri 
ile Müslümanlara saldıran emperyalizm 
ve onun işbirlikçileri olan yöneticiler, 
şeytanın temsilci ve yardımcılarıdırlar.

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

Yüce Allah (cc), şeytanın bütün bu 
yardımcıları ile ilgili uyarılarda bulun-
muş, bunları tağut diye nitelendirerek 
bunların inkâr edilmesini bunlarla 
mücadele edilmesini ve savaşılmasını 
istemiştir. 

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

Yüce Allah (cc), şeytanın yardım-
cılarının arkadaş, yakın akraba, eş 
ve çocuklardan olması durumunda 
bunlardan sakınılmasını istemiştir.

“Ey iman eden kimseler, doğrusu 
eşlerinizden ve evlatlarınızdan size 
düşman olanlar vardır, artık onlara 
dikkat edin…” (Teğabun, 14)

Allah yolundan alıkoyan, Müslü-
manların Allah yolunda çalışmaları 

-bilinçli ya da bilinçsiz olarak- çeşitli 
bahanelerle engellemeye çalışan, 
bu İslâmi davet çalışmalarından 
hoşlanmayan her eş ve çocuk, şeytanın 
yardımcıları konumundadırlar.

“Ey iman eden kimseler, mallarınız 
ve çocuklarınız sizi Allah’ın zikrinden 
alıkoymasın ve kim bunu yaparsa işte 
onlar, hüsrana uğrayanların kendileri-
dir.” (Müna ikun, 9)

Şeytan ve yardımcılarından emin 
olmanın yolu, Kur’ani hükümlere teslim 
olmaktır
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İnsan ve cin şeytanların vesvese, 
baskı ve itnelerinden yüce Allah’a 
sığınılır. Yüce Allah’a sığınmak ise, yüce 
Allah’ın indirdiği Kur’ani esasları bilip 
onlara teslim olmaktır.

“Şayet şeytandan bir vesvese seni 
dürterse, hemen Allah’a sığın; şüphesiz O, 
işitendir, bilendir.” (A’raf, 200)

“Ve de ki: ‘Rabb’im, şeytanların 
dürtüklemelerinden sana sığınırım.” 
(Mü’minun, 97)

Şeytan ve yardımcılarından emin 
olmanın yolu, yüce Allah’a gereğince 
iman etmek, Kur’ani hükümleri öğrenip 
yaşamak ve İslâm’a tam anlamı ile 
teslim olmaktır. İşte ancak bunlar 
üzerinde şeytan ve yardımcılarının bir 
etkisi olmayacaktır biiznillah.

“Ey iman eden kimseler, İslâm’a tam 
anlamı ile girin ve şeytanın adımla-
rını izlemeyin, şüphesiz o size apaçık 
düşmandır.” (Bakara, 208)

Kur’ani hükümlere tam teslim olan, 
hayatlarını bu esaslara uygun düzen-
leyen Müslümanlar üzerinde şeytanın 
hiçbir etkisi olmayacaktır inşaAllah.

“Şüphesiz Benim kullarım ki, senin 
onların üzerinde bir gücün yoktur; 
Rabb’in, vekil olarak yeter.” (İsra, 64)

Şeytan ve yardımcılarının etkisi 
altına aldığı kimseler, Kur’an’a teslim 
olmayan, hayatlarını Kur’ani esaslara 
göre düzenlemeyerek şeytana dost olan 
kişilerdir.

“Şüphesiz onun, iman edenler ve 
Rab’lerine tevekkül edenler üzerinde 
hâkimiyeti yoktur. Doğrusu onun 
hakimiyeti, onu dost tutan kimseler 
üzerindedir ve o kimseler, onunla şirk 
koşanlardır.” (Nahl, 99-100)

Şeytanı dost edinip ona tabi olan 
kimseler, Kur’ani esasları görmezden 
gelen kimselerdir ki yüce Allah (cc), 
bunlara bir şeytanı musallat kılar.

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

Rahman’ın zikrini, Kur’an’ı görmez-
den gelenlere şeytan musallat olunca 
artık onları hakimiyeti altına alır ve 
onları kendi hizbi yapar.

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

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

Günümüzde Müslümanlara karşı 
tavır alanlar, onların Tevhidi mücade-
lelerini engellemek için yalan uydurup 
iftira atanlar, işte bu şeytanın hizbi olan 
müşriklerdir.

Şeytan ve insan cinsinden 
yardımcılarının ilk hede i Davet 
önderleridir

Dünya hayatında İblis ve diğer sıfatı 
ile şeytan ve yardımcıları, Risalet tarihi 
boyunca Tevhidi mücadelenin yapılma-
sında öncelikle sürekli bir şekilde tebliğ 
yapan Risalet önderlerine, Risalet 
önderlerini takip eden Tevhid erlerine 
ve Müslümanlara her türlü iftira ve 
karalamayı yapmışlardır.

Günümüzde şeytan ve insan 
cinsinden yardımcılarının, Tevhidi 
mücadeleyi sürdüren Müslümanlara 
karşı sürdürdükleri iftira, yalan ve 
karalamalar, aslında yeni değil tarihi 
süreçteki şirk ve küfrün günümüze 
yansımasından başka bir şey değildir.
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Tarihi süreçte ve günümüzde 
Tevhidi esasları ortaya koyan Rasullere 
ve Müslümanlara karşı yapılan bu yalan, 
iftira ve karalamalar rastgele bir tavır 
değil sistematik bir şekilde yapılan 
şeytani bir plandır. Gereğince iman 
etmeyen bazı kimseler, bilinçli ya da 
bilinçsiz bir şekilde bu şeytani planın 
bir parçası olmuşlardır.

Şeytan ve yardımcıları, direkt vahye 
karşı çıkmazlar onlar, şu gerçeği çok 
iyi biliyorlar ki, yüce Allah’a daveti şiar 
edinen Müslümanlar, çeşitli yalanlarla 
devre dışı bırakıldığında mesaj doğal 
olarak yerine getirilmeyecektir. Bu 
nedenle onlar, bütün güçleriyle daveti 
üstlenen Risalet önderlerine ve 
Müslümanlara saldırmakta, onların 
şahıslarını dillerine dolayıp onlara her 
türlü karalamayı yapmaktan çekinme-
mişlerdir.

Tarihi süreçte Risalet önderlerini 
ve Müslümanları delilikle suçlayanların 
yerini günümüz şeytan ve yardım-
cıları aynı şekilde vahiy direk hedef 
almamakta, ancak şu ifadelerle Müslü-
manların ortaya koydukları mesajın 
anlaşılmasını engellemektedirler.

- “Onlar, ayetleri kendilerine göre 
yorumluyorlar,” bu söz “Rabb’imiz 
böyle bir şey indirmemiş diyen” 
müşriklerin sözlerinin benzeridir. Bunu 
iddia eden şeytanın temsilci itnecileri, 
Müslümanların, hangi ayetleri kendi-
lerine göre yorumladıklarını da söyle-
yemiyorlar, çünkü Kur’an gerçeğinden 
kendileri habersizdirler.

“(Şehirliler) dediler ki: ‘Siz, başka 
değil, bizim benzerimiz beşersiniz ve 
Rahman bir şey indirmemiştir, doğru-
su siz, ancak yalan söylüyorsunuz.” 
(Yasin, 15)

- “Kendini beğenmiş, insanları 
küçümsüyor, onlara üstten bakıyor,” 
bu söz, “Bizim üstümüzde üstün 

olmak istiyor” diyen müşriklerin 
sözlerini tekrarlıyorlar.

“Dediler ki: ‘Babalarımızı o üzerinde 
bulduğumuz şeyden bizi döndürmek için 
mi geldiniz ve yeryüzünde büyüklüğün 
ikinize olması için; biz, ikinize iman 
edenler değiliz.” (Yunus, 78)

Kendileri sürekli bir aşağılık 
duygusu içerisinde bulundukları için 
Müslümanların, onları küçümsedikle-
rini zannediyorlar. Oysa Müslümanlar, 
hiç kimseyi küçümsemezler ve onlara 
tepeden bakmazlar. Bu şeytanın temsil-
cileri, Risalet tarihi boyunca rasullere 
ve Müslümanlara ilk iman edenler 
arasında yoksul kimselerin bulunduk-
larını bilmiyorlar.

- “Siz onu tanımazsınız onun ne 
olduğunu ben bilirim,” bu ifade, Ebû 
Leheb’in Rasulullah (as)’ı kötülemek 
için söylediği sözün aynısıdır. İlginçtir 
ki, şeytanın temsilcileri bu itneciler, 
Ebû Leheb gibi birçoğu Müslümanların 
yakınları kimselerdir. Bunlar, Tevhidi 
esasları anlatan Müslümanları, çirkin 
karalama, iftira ve yalanlarla insanların 
gözünden düşürmeye çalışırlar. Ancak 
tarihsel müşrik ataları gibi onlar hüsra-
na uğrayacaklardır inşaAllah.

İma yoluyla Müslümanları 
karalayarak “Siz onu (ya da onları) 
tanımazsınız, onun ne olduğunu ben 
bilirim” diyen şeytanın temsilcileri, o 
Müslümanların hangi gayri İslâmi iili 
ya da sözü söylediklerini de söyleyemi-
yorlar. Amaçları Müslümanlar hakkında 
şüphe uyandırıp insanların, Müslü-
manların Tevhidi davetlerine icabetini 
engellemektir.

- Tevhidi esasları anlatan Müslü-
manların en küçük bir hatasını büyüte-
rek yaymaya çalışırlar. Müslümanların, 
beşer olarak elbette hataları olacaktır 
ki, Tevhidi esaslara zarar vermediği 
sürece bu normaldir. Kur’an’da birçok 
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Rasulün, kimi hataları anlatılır. Önemli 
olan beşer oluştan dolayı yapılan bu 
tür hataların, Tevhidi esaslara zarar 
vermemesidir.

- Özellikle şahsıma karşı söylenen 
“Tevhidi Mücadele’nin Yılmaz savunu-
cusu imiş” gibi ağızlarını bükerek söyle-
dikleri bu söz, aslında onların bana karşı 
değil Tevhidi mücadelenin yapılmasın-
dan, Tevhidi esasların anlaşılmasından 
duydukları rahatsızlığın bir ifadesidir. 
Zaten bu iddiada bulunanlar, İslâmi 
duyarlılıktan ve Tevhidi bir inançtan 
yoksun kimselerdir.

Şeytan, görevini emperyaliz-
me ve onun yerli işbirlikçilerine 
devretmiş

Günümüzde şeytan, artık emper-
yalizmin ve onun yerli işbirlikçilerinin 
şahsında sosyal bir varlık olarak boy 
göstermekte ve tarihi süreçte eşine 
rastlanmayacak şekilde Müslümanlara 
saldırmakta, onları çeşitli yaftalarla 
karalamaktadırlar.

Büyük Şeytan emperyalizm ve onun 
yerli işbirlikçilerinin yardımcıları da 
kiralanan ve çeşitli mükâfatlar verilerek 
satın alınan Samiri Soylu bel’amlardır. 
Bu bel’amlar, tağuti sistemlerin verdiği 
izinle açtıkları vakıf ve dernek gibi şirk 
ve küfür yuvalarında, tağuti sistemlerin 
yaptığı desteklerle bir taraftan Müslü-
manlara saldırırlarken diğer taraftan 
Hakkı batılla bulayıp gerçekleri 
gizlemekte ve Tevhid’in anlaşılmasını 
engellemektedirler.

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

Vakıf ve dernekler, şeytanın insanla-
rı saptırdığı itne yuvalarıdır; buralarda 

yuvarlanan şeytanın temsilcisi Samiri 
Soylu bel’amlar, insanları aldatarak 
onları yüce Allah’a gereğince yönelmek-
ten ve Allah’ı gereğince Bir’lemekten 
alıkoymaktadırlar.

Bu şeytani merkezlere gidenler, 
hiçbir şekilde Kur’an’ın belirlediği 
ölçüler içerisinde yüce Allah’ı birleye-
mez, Tevhidi esasları kavrayamaz ve 
Müslüman olamazlar. Çünkü buradaki 
şeytanın temsilcileri onlara, yüce 
Allah’ın Uluhiyetini, Rububiyetini 
anlatmıyor, onları kendi uydurdukları 
yalanlarla oyalıyorlar. Böylece onları 
dinleyenler, Müslüman olduklarını 
zannedip Rab’lerini gereğince tanımak-
tan mahrum oluyorlar.

Risalet önderlerinin Tevhidi 
mücadelesine aykırı, Risalet önderleri-
ne ihanet olan bu şirk ve küfür yuvaları 
vakıf ve derneklerde hiçbir şekilde 
Tevhid anlatılmaz, anlatılan kimi 
sloganik kavramlar da, içi boşaltıldığı 
için Tevhidi gereğince ifade etmekten 
uzaktır.

Şirk ve küfür yuvaları vakıf ve 
derneklerde Tevhidi anlatmak, genel 
evlerindeki kadınların namustan söz 
etmesi gibi abesle iştigaldir.

Bu nedenle oraya giden zavallı 
kimselerin, bu şeytanın temsilci-
lerinden uzak durmaları, dinlerini 
Kur’an’dan ve Rasul (as)’ın örnek 
sünnetinden öğrenmeleri gerekir ki 
Müslüman olup Rab’lerini razı edebil-
sinler.

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

Şeytan ve temsilcileri, Müslü-
manların bir araya gelmesine engel 
oluyorlar

Şeytan ve temsilcileri, Müslü-
manları kötüleyerek insanları vahyi 
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gerçeklerden uzaklaştıramayınca bu 
sefer onları, Kur’an ayetlerinin bir 
kısmı ile oyalamaya başladılar. Böylece 
onları, diğer Kur’an ayetlerinden ga il 
kılıyorlar.

Yüce Allah (cc), Kur’an’ın tümüne 
iman edilmesini ve teslim olunmasını 
istemekte, bir kısmını alıp bir kısmını 
bırakanların iki dünyada da rezil 
olacaklarını bildirmektedir.

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

Günümüzde Tevhid üzerinde bulun-
duklarını söyleyen kimselerden birçoğu, 
ne yazıktır ki, yüce Allah’ın önemle 
üzerinde durduğu, kardeşlik, cemaat-
leşme, velayet ve sırdaşlık hukukunu 
oluşturmaktan uzaktırlar. Bunlara, bu 
konuda yapılan çağrılara karşı da sağır 
ve dilsiz rolü oynamaktadırlar.

Kardeşlik, cemaatleşme, velayet 
ve sırdaşlık hukukunu oluşturmaktan 
uzak duran bu kimseler, ya gerçekten 
Kur’ani kimi kavramları dillerine 
dolamaktan öte Tevhidi bir bilince 
sahip değiller ya da şeytanın vesvesesi 
ile verdiği gurur ve benlik duyguları 
ile Hak olan bu gerçeklerden kaçmak-
tadırlar. Bu tutumları ise onları, şirke 
sürüklemektedir.

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

Yüce Allah (cc), kardeşlik, cemaat-
leşme, velayet ve sırdaşlık hukukunu 
oluşturmayan kimselerin, ateşten bir 
çukurun kenarında bulunduklarını 
bildirmesine rağmen bunlar, adeta bu 

uyarıları duymazdan gelmektedirler. 
Bunun sonucunda dünyada emperya-
lizme ve yerli işbirlikçi diktatörlerine 
zillet içerisinde yem olmakta, ezilmekte, 
ahiret hayatında da acıklı azaba 
girmektedirler.

“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 ta ki, hidayete 
eresiniz.” (Al-i İmran, 103)

Ateşten bir çukurun kenarından 
uzaklaşıp Hidayete ermek, ancak yüce 
Allah’ın bildirdiği ve önemle üzerinde 
durduğu kardeşlik, cemaatleşme, 
velayet ve sırdaşlık hukukunu oluştur-
makla mümkündür. Bunun dışında 
bir kurtuluş mümkün değildir. Şeytan 
ve insan cinsinden yardımcıları, bu 
durumu bildikleri için Tevhidi söylem-
de bulunan kişilerin münferit hareket 
etmeleri için her türlü vesveseyi 
vermektedirler.

Şeytan ve temsilcileri, Müslüman-
ları tefrikaya düşürüp şirke sokmaya 
çalışırken yüce Allah (cc), Mü’minlerin 
kurtuluşunun kardeşlik, cemaatleşme, 
velayet ve sırdaşlık hukukunu oluştur-
makta olduğunu bildirmiştir.

“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)

“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip 
kötülükten men eden bir topluluk 
olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” 
(Al-i İmran, 104)

Bütün bu ilahi, uyarıları dinleme-
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yip bildiklerini okuyanlar, şeytanın 
tuzağına düşmüş, ayetlerde apaçık bir 
şekilde belirtildiği üzere Rab’lerine şirk 
koşmuş, küfre girmiş, kendilerine yazık 
etmişlerdir.

Şeytan ve temsilcileri, ayetlerin 
anlamlarını değiştirirler

Şeytan ve temsilcileri, üçüncü 
olarak direkt Kur’an ayetlerini dillerine 
dolarlar, onların anlamlarını değişti-
rerek insanların bu ayetlerin gereğini 
yerine getirmesini engellerler, böylece 
insanları Rab’lerine isyan ettirirler.

Kur’an ayetleri apaçıktır ve aklıba-
şında, düşünebilme yeteneğine sahip 
her insanın anlayabileceği netlikte ve 
kolaylıktadır. Ancak şeytan ve onun 
emrindeki bazı kimseler, bu apaçık 
Kur’an ayetlerini anlaşılmaz kılmak için 
ayetlerin ve Kur’ani kimi kavramların 
anlamlarını kendilerince değiştirip 
anlaşılmaz kılmaya çalışmaktadırlar. 
Yüce Allah (cc), böyle kimselere lanet 
etmektedir.

“Sözlerini bozmaları sebebiyle onları 
lanetledik ve kalplerini katı yaptık; 
kelimeleri, tahrif edip yazdılar, kendisiy-
le öğüt verilen şeyden pay almadılar ve 
unuttular.” (Maide, 13)

Ayetler üzerinde tartışma şeytan-
dandır; yüce Allah (cc), ayetler üzerinde 
tartışan kimselerin, şeytana tabi olan 
kimseler olduklarını bildirmektedir.

“İnsanlardan kimi, Allah hakkında 
ilmi olmadan tartışır  ve her azgın şeyta-
na tabi olur.” (Hac, 3)

Müslümanların, şeytana tabi olan 
böyle kimselerle tartışmaya girmeme-
leri ve onları dinlememeleri gerekir, 
aksi halde bilmeden onlar da şeytana 
tabi olmuş olurlar.

Şeytan ve temsilcileri, namazı 
engellerler

Doğru yol üzerinde oturup insanları 

Allah yolundan alıkoyacağına, böylece 
Allah’a kulluk etmelerine, secde yapma-
larına engel olacağına yemin eden İblis 
şeytan, insanların yüce Allah’a kullukla-
rının öncelikli göstergesi olan namazı 
engellerler. Şeytan ve insan cinsinden 
yardımcıları, Kur’an’da namaz kavramı-
nın olmadığını, salat olduğunu, salatın 
da yardım etmek olduğunu şeytani bir 
üslupla anlatırlar.

“Şüphesiz şeytan, şarap ve kumar ile 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi 
Allah’ı anmaktan ve salattan alıkoymak 
istiyor; artık siz vazgeçtiniz değil mi?” 
(Maide, 90)

Şeytan ve insan cinsinden yardım-
cıları, insanları namazdan alıkoyama-
yınca bu sefer namazın iki rekât ve üç 
vakit olduğunu iddia ederek insanların, 
Rab’lerine namaz kılmamaları ya da 
daha az namaz kılmaları için aldatmaya 
çalışmaktadırlar.

Namaz, bütün rasuller döneminde 
var olan ve Kur’an’da -Vakitli olarak- 
farz kılınan, vakitleri apaçık bir şekilde 
bildirilen, kıyam, rüku ve secde ile 
netleştirilen farz bir ibadettir.

Namaz, kulluğun ve yüce Allah’a 
bağlılığın samimiyet derecesini 
gösteren bir ibadettir. Namaz, imanın 
tezahürü, ruhun canlılık emaresi, 
vücudun fonksiyonel hareketi, insanın, 
insan oluşunun belgesidir. Namaz; 
kulun Rabb’i ile diyaloğunu sağlayan bir 
rabıta; insanı kulluk bilincine ulaştıran 
ve onu Rabb’ine yükselten bir basamak.

Ayrıca Kur’an’da namazın, güneşin 
doğmasından ve batmasından önce, 
geceye yakın saatlerde ve gece Teheccüt 
şeklinde zamanları belirtilmiş, “salati-l 
Vusta”, “salati-l fecr”, “salati-l ’İşa” ifade-
leri ile isimlendirilmiştir.

Kur’an’da, namaz başka değişik 
ifadeler de anlatılmakta ve bu, namaz 
kavramına bir zenginlik kazandır-
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maktadır. Namaz kavramı zikir, Kur’an 
ve tespih, rükû, secde ifadeleriyle de 
adlandırılmış ve belirtilen vakitlerinde 
namaz kılınması emredilmiştir. 

Şeytan ve temsilcileri, tesettürü 
engellerler

Şeytan ve yardımcılarının en 
öncelikli uğraşlarından biri de kadın-
ların tesettürüdür. İblis, tesettüre olan 
kinini, daha onlar dünyaya gönde-
rilmeden ortaya koymuş ve onların 
mahrem yerlerini açtırmak için onları 
aldatmıştır.

“Sonra şeytan, ikisinin gizli avret 
yerlerini ikisine göstermek için onlara 
fısıldadı…” (A’raf, 20)

Örtünmek, tıpkı namaz, oruç, Hac 
ve diğer hükümler gibi yüce Allah’ın 
emridir. Örtü, yüce Allah (cc), tarafın-
dan kadınlara farz olarak emredilmiştir. 
İman eden Müslüman kadınlar, Rab’leri 
tarafından kendilerine bildirilen bu 
emri yerine getirmekle mükelleftirler. 
Şeytan ve insan dostları, kadınları bu 
örtülerinden sıyırmaya çalışırlar.

Kadınlar, örtünmekle yüce Allah’a 
iman ettiklerini, O’nun emrine tabi 
olduklarını, örtünmemekle de şeytana 
uyup Rab’lerine isyan ettiklerini 
göstermiş olmaktadırlar. Bu nedenle 
yüce Allah (cc), kadınları şeytan ve 
yardımcılarına karşı uyarmakta, örtüle-
rine dikkat etmelerini ve şeytana tabi 
olmamalarını istemektedir.

“Ey Âdemoğulları, şeytan, avret 
yerlerini kendilerine göstermek için 
elbiselerini onlara çıkartıp cennetten 
anne babanızı çıkardığı gibi, sizi de 
bir itneye düşürmesin! Şüphesiz o ve 
kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden 
sizi görürler. Doğrusu Biz, şeytanları 
iman etmeyen kimselerin dostları kıldık.” 
(A’raf, 27)

Şeytan, tesettürlü kadınlara önce 
örtülerinin renkleri ve modelleri ile 

yaklaşır, onlara değişik renklerde 
kıyafetin de tesettür olabileceğini, 
böyle daha güzel görüneceklerini 
fısıldar. Şeytana aldanan bazı kadınlar, 
Rab’lerini değil kendi ne islerini 
tatmin etmek, insanların dikkatlerini 
çekmek, başkalarına güzel görünmek 
için değişik renklerde örtüler alırlar. 
Böylece şeytanın tuzağına yakalanmış 
oluyorlar.

Yüce Allah (cc), insanların dikkatini 
çekecek her türlü davranıştan kadınları 
sakındırmıştır.

“…Ziynetlerinden gizledikleri şeylerin 
bilinmesi için ayaklarını yere vurmasın-
lar…” (Nur, 31)

Müslüman kadınlar, örtülerinde ve 
her türlü hareketlerinde insanlara hoş 
görünmek için değil yalnızca Rab’lerini 
razı etmek için çalışmalıdırlar.

“Ey Nebi, eşlerine, kızlarına ve 
Mü’minlerin kadınlarına söyle, örtülerini 
üstlerine örtsünler;…” (Ahzab, 59)

Bu apaçık hükümleri önemseme-
yenler, artık şeytanın elinde oyuncak 
olmuşlardır.

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

Şeytan ve temsilcileri, haram 
olan şeylerin yapılmasını teşvik 
ederler

Şeytan ve yardımcılarının insanları 
Allah yolundan saptırmak için üzerinde 
durdukları diğer bir konu, insanların 
haram yollarla kazanıp haram şeyler 
yemeleridir.

Haram yollarla kazanan kimseler, 
şeytan, haram işlerle uğraşan kimselere, 
her türlü gayri İslâmi iili normalmiş 
gibi işletir. Günümüzde şeytan ve onun 
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düzeni olan demokratik tağuti sistem 
elele vererek insanları haram bataklığı-
na sürüklemişlerdir.

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

Günümüzdeki şans oyunları olarak 
sunulan kumar, toto, piyango, içki gibi 
pislikler, şeytanın pisliğinden başka 
bir şey değildir; bunları yapanlardan 
kimileri şeytanın pisliğini karıştırıp 
yiyor, kimisi şeytanın pisliğini içki diye 
içiyor.

“Şüphesiz şeytan, şarap ve kumar ile 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi 
Allah’ı anmaktan ve salattan alıkoymak 
istiyor; artık siz vazgeçtiniz değil mi?” 
(Maide, 90)

Kumar, toto, piyango vb. kumar olan 
şeylerden kazanılan paralarla alınan 
her yiyecek haram ve şeytanın pisliğidir. 
Bu haram şeyleri yiyenler ve çocukları-
na yedirenler, aslında şeytanın pisliğini 
yiyor ve çocuklarına yediriyorlar.

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

Şeytanın pisliğini yiyip içenler, 
bunun sonucunda her türlü kötülüğü 
ve hayasızlığı yapmaktan çekinmezler. 
İşte günümüzde piyasada bulunan tüm 
haramzadeler, şeytanın pisliğini yiyip 
içen kimselerden başkaları değildir.

Şeytan ve temsilcileri, kötü sözün 
yayılmasını teşvik ederler

Yüce Allah (cc), kötü sözün söylen-
mesini ve yayılmasını sevmez; şeytan 
ve dostları, basın ve yayın organları ile, 

dizi ve ilmlerle her türlü seviyesiz ve 
ahlaksız sözleri kullanarak insanların 
algılarına bunları yerleştirirler.

“Allah, kötü sözün açıklanmasını 
sevmez;…” (Nisa, 148)

“Kullarıma de ki, o en güzel olan şeyi 
söylesinler, şüphesiz şeytan, aralarına 
vesvese verir; doğrusu şeytan, insan için 
apaçık düşmandır.” (İsra, 53)

Yüce Allah (cc), kötü sözün şeytan-
dan olduğunu bildirmiş, insanları 
bundan men etmiş, en güzel olan şeyleri 
söylemelerini emretmiştir. Yüce Allah’ın 
emrini dinlemeyip şaka yoluyla da olsa 
şeytandan olan kötü söz ve ahlaksızlığı 
yayanlar için acıklı bir azap vardır. Bu 
sonuca razı olanlar, artık diledikleri gibi 
konuşup hareket etsinler.

 “Şüphesiz ahlaksızlığın yayılmasını 
iman edenler içinde seven kimselere, 
dünyada ve ahirette acıklı bir azap 
vardır;  Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 
(Nur, 19)

Şeytan ve temsilcileri, infak yapıl-
masını engellerler

Kur’an, infak üzerinde önemle 
durur ve iman edenleri infak etmeye 
teşvik eder. Kurtuluşun yolunu göste-
ren yüce Allah (cc), bunun en önemli 
adımlarından birinin infaktan geçtiğini, 
birçok ayette bildirmektedir.

“Kim verir korunursa ve en güzeli 
doğrularsa ona, en kolayı kolaylaştırırız.” 
(Leyl,5-7)

“Kim de cimrilik eder, kendini 
müstağni görürse ve en güzel(söz)ü de 
yalanlarsa, ona da en zoru kolaylaştırı-
rız.” (Leyl, 8-10)

“Öyle ise gücünüz yettiği kadar 
Allah’tan korkun, dinleyin, itaat edin 
ve kendi iyiliğinize olarak infak edin. 
Kim nefsinin cimriliğinden korunursa 
işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.” 
(Teğabun 16)
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Şeytan, insanları infak etmekten 
alıkoyar ki bu, yüce Allah (cc) indinde 
çok çirkin bir şeydir.

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size 
çirkin şeyleri yapmayı emreder; Allah 
ise size kendi tarafın¬dan bağışlama ve 
lütuf vadediyor, elbette ki Allah, ge¬niştir, 
bilendir.” (Bakara, 268)

İnfak etmemenin, cehenneme 
girmeye ve orada sürekli kalmaya 
neden olduğu bildirilmekte, infakın, 
insanı cehennem azabından koruyan 
bir ibadet olduğu müjdelenmektedir.

“Şüphesiz saçıp savuranlar, şeytan-
ların kardeşleri olmuşlardır; şeytan 
ise Rabb’ine karşı çok nankördür!” 
(A’raf, 27)

Şeytan ve temsilcileri, yapılan 
ibadetleri boşa çıkarmaya çalışırlar

Şeytanın tüm çabası, Allah için 
yapılan ibadetleri boşa çıkarmaktır. 
Bu nedenle insanların yaptıkları 
ibadetlere gösteriş ve övülme gibi iil ve 
duyguları karıştırmaları için insanları 
teşvik eder. Yüce Allah (cc), bu konuda 
iman edenleri sürekli olarak uyarır, riya 
ve övülmekten sakınmalarını ister.

İnfakın, mutlaka gösterişten uzak 
yapılması gerekir, çünkü gösteriş olarak 
yapılan infak, şeytandan bir amel ve 
gösteriş olarak infak edenler, yüce 
Allah’a ve ahiret gününe iman etmemiş, 
şeytana tabi olmuşlardır.

“Mallarını insanlara gösteriş yaparak 
infak eden kimseler, Allah’a ve ahiret 
gününe iman etmezler; kim, şeytanla 
ilişki kurarsa, işte onun ilişkisi artık kötü 
bir ilişkidir!” (Nisa, 38)

Günümüzde yapılan infakları, 
-sözümona başkalarını da teşvik etmek 
amacıyla- basın yayın organlarında, 
sanal alemde ilan edenler, gösteriş 
yapmış kimselerdir ki bunların yaptık-
ları kendileri açısından boşa gitmiş 

ve bu kimseler, yüce Allah’a ve ahiret 
gününe iman etmemişlerdir. İlan edilen 
her infak, alan kimseyi rencide eder.

“Ey iman edenler, insanlara gösteriş 
için malını ve¬rip, Allah’a ve ahiret 
gününe inanmayan adam gibi, başa 
kakmak ve eziyet etmekle sadakaları-
nızı boşa çı¬karmayın. Onun durumu, 
üzerinde biraz toprak bulu¬nan şu 
kayaya benzer ki, şiddetli bir sağanak 
indi de onu sert bir taş halinde bıraktı. 
(Böyleleri) kazandıkla¬rından bir şey 
elde edemezler. Allah, kâ ir toplumu 
hi¬dayete erdirmez.” (Bakara, 264)

Günümüzde bir hastalık haline 
gelen sanal alemde bazı kimseler, 
evlerinde, korku ve umut ile yapmaları 
gereken dua ve ibadetlerini bile sanal 
alemde yayınlayarak boşa çıkarmakta-
dırlar. Kur’an’da Mü’minlerin nasıl dua 
etmeleri gerektiği şöyle açıklanıyor.

“Şüphesiz Bizim ayetlerimize iman 
eden kimselere, onunla öğüt verildiği 
zaman secdeye kapanırlar ve Rab’lerini 
hamd ile tesbih ederler; onlar, büyüklük 
taslamazlar; onların yanları yatak-
lardan uzaklaşır, korkarak ve umarak 
Rab’lerine dua ederler ve onları rızık-
landırdığımız şeylerden infak ederler.” 
(Secde, 15-16)

Rasulullah (as), havf ve reca 
arasında yapılan duaların kabule şayan 
olduğunu bildirir ve şöyle buyurur.

“Bu durumda olan bir kulun 
kalbinde havf ve reca  birleşti mi 
Allah o kulun ümit ettiği şeyi mutlak 
verir ve korktuğu şeyden de onu 
emin kılar.” 

İman edenler, yapacakları tüm 
ibadet ve dualarını, hayır ve hasenat-
larını riya ve gösterişten, övülmekten 
ve gururlanmaktan uzak bir şekilde 
yapmalıdırlar.
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kur’ana davet
Ateist inkârcıları imana davet-2 

Göklerin yaratılışını düşünün
Bu akşamki dersimizin konusu 

yine ateistleri imana davettir. Geçen 
hafta kendi yaratılışlarını hatırladı-
ğımız bu ateist inkarcıları, bugün de 
göklerin muazzam yaratılışı üzerinde 
düşünmeye davet ediyoruz.

Tabii bizim davetimiz sonuç 
itibari akleden, akıllarını kullanan 
kişileredir. Geçen haftaki dersimiz 
nedeniyle aldığımız mesajlar da 
gördüğümüz gibi bazı kimselerin, 
hiçbir ilmi itiraz getirmeden şahsımı-
za yönelik seviyesiz hakaretler içeren 
ifadelerini gördük. Tabii bu kişileri 
zaten muhatap almıyoruz, çünkü 
bunlar açık bir şekilde akletmeyen, 
akıllarını kullanmayan kimselerdir. 
Bizim muhatap almaya çalıştığınız 
kimseler, gerçekten akleden, araştı-
ran, kendi hayatlarını, geleceklerini 
düşünen kimselerdir.

40 yılı aşkındır kendilerini İslam’a 
nispet eden kimseleri, Allah’ın dinine 
davet ediyor, gerçekten Müslüman 
olmalarını, içerisinde bulundukları 
şirk ve küfrü bırakıp Rab’leri yüce 
Allah’ı tek bir ilahi edinmelerini 
tavsiye ediyoruz, ancak maalesef 
bunlar, din edindikleri geleneksel, 
hatta sokak kültürlerini Allah’ın 
dinine tercih edip Tevhidi davetimizi 
ret ediyor, ret etmekle kalmıyor, en 
seviyesiz hakaretler yapıyor, içeri-
sinde bulundukları geleneksel din 
anlayışını terk etmiyorlar.

Biz, geleneksel kültürlerini din 
edinenlere, okumalarını, Rab’lerinin 

kendilerine gönderdiği Kur’an’ı 
okumalarını tavsiye ediyoruz. Okuyup 
okumamaları, Rab’lerine şirk koşma-
dan iman edip etmemeleri onların 
sorunu. Bizim görevimiz, onlara 
hakaret etmeden, onları küçümseme-
den Hakkı anlatmaktır. Risalet önder-
leri ve Tevhid erleri de böyle yapmış-
lar, insanları, içerisinde bulundukları 
küfür ve şirki terk edip Rab’lerine şirk 
koşmadan iman etmelerini en güzel 
şekilde anlatmışlardır.

İnsanlarla alay etmek, onlara 
hakaret  etmek Müslümanların değil 
müşriklerin vasfıdır. Müşrikler, rasul-
lere, Tevhid erlerine ve Müslümanlara 
alay ve hakaret etmişlerdir, ancak 
onlar, müşriklere onların seviyesine 
inerek cevap vermemişlerdir.

Bu nedenle ateistlere yöneldik, 
umulur ki bunlardan Rab’lerine 
gereği gibi iman edecek kimseler 
çıksın, böylece dünya ve ahirette 
kurtuluşa ersinler.

Ey ateistler, içerisinde bulunduğu-
nuz Kâinatın ve yaşadığınız dünyanın, 
altında yaşadığınız gök kubbenin, 
üzerinde gezinip yaşadığınız yeryü-
zünün, böyle mükemmel bir şekilde 
nasıl oluştuğunu bir defa olsun 
düşünebildiniz mi! akleden kişiler 
bunu düşünür.

Ey ateistler inkârcılar, insan 
sokakta yürürken yapılan yüksek ve 
ilginç bir binayı gördüğünde durup 
güzelliğini seyreder ve bunu yapan 
mühendis ve mimarı takdirle hatırlar 
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ya da bir uçak, bir araba ya da benzer 
bir şey gördüğünde onu yapanı takdir 
eder. her akıllı ve aklını kullanmasını 
bilen kimse, eşyanın tabiatını, var 
oluşunu düşünür. Çünkü eşyanın bir 
başlangıcı vardır ve bu başlangıcı 
yapan birisi mutlaka vardır.

Peki, siz hiç düşündünüz mü 
Kâinatın, dünyanın, gökyüzünün ve 
yeryüzünün, bir yaratıcısı olmadan 
böyle muhteşem bir düzen ve ahenk 
içerisinde oluşabilir mi! Milyarlarca 
yıldır devam eden bu muhteşem 
nizamın programlayanını hiç aklede-
bildiniz mi! Kâinatta var olanların, 
milyarlarca yıldır birbirleriyle ahenk 
ve uyum içerisinde, hareket etmele-
rini sağlayan bu düzenin yöneticisini, 
bir kez olsun düşünebildiniz mi!

İlginç bir şey gördüğünüzde 
dönüp bakıyor ve bunu yapanın 
kim olduğunu, ne güzel yaptığını 
düşünüyorsunuz da, bu muhteşem 
ve mükemmel Kâinatı yaratanı niçin 
düşünmüyorsunuz. Sağlıklı bir şekil-
de düşünüp aklederseniz elbette yüce 
Allah (cc) size doğru yolu gösterip 
hidayet verecektir. Çünkü O, kendisi-
ne yönelenleri hidayete iletendir.

“… Allah, dileyen kimseyi ona seçer 
ve kim yönelirse ona hidayet eder.” 
(Şura, 13)

“Allah’a yönelen her kul için, basiret 
ve öğüttür.” (Kaf, 8)

İnkâr, apaçık gerçekleri kabul 
etmemek için düşünce mekaniz-
masını devre dışı bırakmaktır

Daha önce de ifade etmiştim 
inkârın ne mantığı ne de kuralı vardır 
diye, bunu bizzat konuştuğum birisiy-
le yine aynı şekilde müşahede ettim.

Gerçeklerin görülmesine rağmen 
nasıl inkâr edildiği, konuştuğum iki 

kişi ile yaptığım diyalogda apaçık bir 
şekilde görülmektedir.

Beni yakından tanıyan, zaman 
zaman konuştuğum Yezidi Kürt aydın-
larından olan bir zatla aramızda şöyle 
bir diyalog geçti.

-Allah’a inanıyor musun,
- Hayır,
- Peki, şu göklere bak bakayım, 

bu göklerin yerin ve bunların içinde 
olanların sahibi yok mu?

- Var tabii, diyor,
- Tabii, sahibi olmasa bu kadar 

düzenli çalışmaz değil mi? diyorum,
- Evet, diyor, 
- O halde bunu Yaratanın, sahibinin 

Allah olduğunu düşünmüyor musun?
Verdiği cevap çok ilginç!

- O zaman hani Allah nerede diyor.
- Diyorum ki, zaten Allah’ı görsen 

o zaman Allah olmaz, o zaman senin 
benim gibi biri olur, senin gibi benim 
gibi olan birisinin ise Allah olması 
mümkün değildir. Bu Muazzam kaina-
tı yaratanın bizim gibi burada olması 
mümkün mü? diyorum susuyor.

Aynı soruyu bir Hollandalı bir 
ateiste soruyorum.

- Allah’a inanıyor musun?
- Hayır, ben ateistim,
- Peki, bir göğe bakın, bakıyor, 

diyorum ki,
- Bak bu göğün, bu güneşin (güneş-

li bir havadayız), ay ve yıldızların, bu 
kadar düzenli olmasının, bu kadar 
düzenli hareket etmesinin boşuna 
olduğu mu düşünüyorsun, bunu 
yapan bir sahibi yok mu sence?

- Tabii, vardır, diyor,
- İşte, bunun sahibi Allah’tır 

diyorum.
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Adam ilginç bir şekilde başını 
öne eğiyor hiçbir şey söylemiyor, 
itiraz etmiyor, “Hani Allah nerede?” 
demiyor. Çünkü o da biliyor ki, o kadar 
mükemmel bir yapıyı yapanın bizim 
gibi insanlara benzemesi mümkün 
değildir; ancak yine de iman etmiyor. 
Yüce Allah (cc), bu kimseler ve 
benzerleri için ne güzel buyurmuştur.

“Göklerde ve yerde nice ayetler 
vardır ki, onun yanından geçerler 
ve onlar, ondan yüzçevirirler.” 
(Yusuf, 105)

İnkârcılar, Hakkı kabul 
etmemek için zoraki inkâr ederler

Yüce Allah (cc), Kur’an’da, inkâr-
cıların düşünme yeteneklerini nasıl 
devre dışı bıraktıkları ile ilgili Hz. 
İbrahim (as)’ın hayatından iki örnek 
verir. Birisi, yüce Allah’ın kendisine 
mülk, iktidar verdiği, ancak kendisine 
Rabb’i tarafından verilen bu mülk ile 
azgınlaşan, her şeyi yapabileceğini 
zanneden bir Kral.

“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)

İkinci örnek, yine Hz. İbrahim 
(as)’den, tapındıkları putların hiçbir 
şey olmadıklarını görmelerine 
rağmen inkârlarında ısrar eden 
kimseler.

“Dedi ki: ‘Aksine Rabb’iniz göklerin 
ve yerin Rabb’idir O ki onları yaratmış-
tır ve ben buna şahitlik edenlerdenim. 

Allah’a and olsun ki, siz dönüp gittikten 
sonra putlarınıza muhakkak bir plan 
yapacağım. Nihayet onların büyüğü 
hariç onları paramparça etti; belki ona 
müracaat ederler.

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.

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

Dedi ki: ‘Belki o büyükleri yapmış, 
artık onlara sorun, eğer konuşurlar-
sa.’ 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;” (Enbiya, 56-65)

Hz. İbrahim (as)’ın hayatını 
anlatan bu ayetler, Müslümanların, 
mutlaka her yerde -tanınsın tanınma-
sın- Hakkı ortaya koymalarının gerek-
tiğini anlatıyor. Öyle bir iki sloganik 
ifade ile olmuyor, bu bir sürekliliktir; 
tıpkı sürekli yemek yenildiği, sürekli 
uyunduğu, sürekli ihtiyaçlar giderildi-
ği gibi sürekli bir şekilde Allah’ın dini 
üzerinde bulunalacağız, bulunmak 
zorundayız. Bizler, ne kadar Allah’ın 
dini üzerinde bulunuyorsak, yüce 
Allah (cc) da o kadar bizlere rahmet 
edecek.

“Öyle ise beni hatırlayın ki, ben 
de sizi hatırlayayım; bana şükredin, 
nankörlük etmeyin.” (Bakara, 152)
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Rabb’imiz, şükredin, nankörlük 
yapmayın buyuruyor, ondan ötesi 
inkârdır.

İşte, inkârın mantığının olmadı-
ğına dair geçmişten ve günümüzden 
verilen bu örneklerden de  görüldüğü 
üzere inkârcılar, gerçekleri görüyorlar, 
ancak küfür ve azgınlıklarında direti-
yorlar.

Ey ateistler inkârcılar, kaldırın 
başınızı da bakın gökyüzüne ve 
düşünün

Ey ateistler inkârcılar, üzeri-
nizdeki göğü hiç düşündünüz mü 
nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu, bu 
muazzam yapının nasıl olur da milyar 
yıldır var olmasına rağmen kendisin-
de herhangi bir bozukluğun meydana 
gelmediğini hiç düşündünüz mü! 
Bakın Rabb’iniz yüce Allah (cc), sizleri, 
gökyüzünü düşünmeye davet ediyor.

“Bakmadılar mı üstlerindeki göğe, 
onu nasıl bina ettik ve süsledik, onun, 
hiçbir çatlağı yoktur.” (Kaf, 6)

“O ki, yedi göğü, kat kat yarattı; 
Rahman’ın yaratmasında hiçbir 
düzensizlik göremezsin; gözü döndür 
de bak, görüyor musun bir bozukluk! 
Sonra gözü iki kez daha döndür, göz 
şaşkın ve o, bitkin bir halde sana döner.” 
(Mülk, 3-4)

Tekrar tekrar gökyüzüne bakın ve 
düşünün, bu muazzam yapıyı yapan 
Rabb’inizi! Bu muazzam yapı, bir 
yaratıcısı, bir planlayıcısı olmadan 
kendiliğinden oluşabilir mi! Olmaz 
değil mi! O halde şu içerisinde 
bulunduğunuz inkâra beş dakika ara 
verip devre dışı bıraktığınız düşünce 
mekanizmanızı harekete geçirip 
düşünün ve Rabb’inizin, bu muazzam 
yapıyı nasıl yarattığına kulak verin. 
Umulur ki akledersiniz!

Ancak ateistler, akletmek yerine 
bizi ayetleri çarpıtmakla itham 
ediyorlar. Bir ateist diyor ki, “Sen 
ayetleri tevil ediyorsun” diyorum 
ki: “İyi de ayetleri tevil ettiğimi 
nereden biliyorsun, sen ateist bir 
inkârcısın, bu konuyu bilmiyorsun.” 
Bunu biz hamdolsun biliyoruz ki 
söylüyoruz. Sen ancak Karl Marks’ın 
Diyalektiğini bilirsin, o konuda 
konuşursan o zaman bana “Sen 
bilmiyorsun” diyebilirsin.”

Ateist inkârcılar, elbette yüce 
Allah’ın yarattığı şeylerde bir bozuk-
luk, bir çatlaklık bulamazlar, zaten 
bulsalardı, bunu çoktan dillerine 
dolar, saldırırlardı. Onlar, seviyesizce 
belden aşağı yalan ve iftiralarla 
Rasulullah (as)’ı itham edip ona iftira 
atmaya çalışıyorlar.

Elbette bunun sorumlusu, birinci 
derecede o ateistler değil, asıl sorum-
lu, o yalan ve iftiraları yayanlar, kendi-
lerini İslâm’a nispet eden bel’amlar 
ve geleneksel ve sokak kültürünü din 
edinenlerdir. Rasulullah (as)’ı tutup 
sübyancılıkla suçlayan bu haysiyet-
sizler, doğal olarak ateistlere fırsat 
veriyorlar.

Ben Kur’an’dan delilli, ispatlı 
olarak ayetlerle yazıyorum Kur’an’da 
evlenme yaşı diye Rasulullah (as)’ın 
hayatını veriyorum, fayda etmiyor, 
çünkü adamlar, bu yalan ve iftiralarla 
artık iyice zehirlenmişlerdir.

Gökleri ve yeri açığa çıkaran 
Allah’tır

Gökyüzünün yoktan var edili-
şinden, açığa çıkarılmasından önce 
duman halinde idi ve Rabb’iniz yüce 
Allah, bakın nasıl ortaya çıkarmış!

“İnkâr eden kimseler, düşünmüyor-
lar mı ki, gerçekten gökler ve yer kapalı 
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idi, böylece ikisinin net olarak görün-
mesini sağladık ve canlı her şeyi sudan 
yarattık. Hâlâ iman etmeyecekler mi!” 
(Enbiya, 30)

Hâlâ iman etmeyecek misiniz 
ey inkârlarını zoraki sürdürenler. O 
halde dinleyin.

“Sonra göğü düzenledi ve o, duman 
halindeydi, bunun üzerine ona ve arza 
dedi ki: ‘İsteyerek ya da istemeyerek 
gelin!’ İkisi dedi ki: ‘İtaat edenler 
olarak geldik.’ Böylece onları, iki gün 
içerisinde yedi gök olarak tamamladı 
ve her göğe O, emrini vahyetti. Biz, 
dünya semasını lambalarla ve koruma 
ile süsledik, işte bu, o Güçlü, Bilen’in 
takdiridir.

Buna rağmen şayet yüzçevirirlerse, 
de ki: ‘Ad ve Semud’un yıldırımına 
benzer bir yıldırımla sizi uyardım.” 
(Fussilet, 11-13)

Biz, bu ayetlerle uyarıyoruz günle-
rini gün edinip saltanat sürenleri, 
tabiiki bu uyarımız yalnızca ateist 
inkârcılara değil, geleneksel ve sokak 
kültürünü din edinen yığınları da 
uyarıyoruz. Hani camileri doldurup 
da kendi içleri Tevhidi bilinçten 
yoksun ve boş olan kimseler. Bunlara 
bu gerçekleri söyleyince saldırganla-
şıp hakaret ediyorlar. Oysa biz onları, 
Kur’an’la uyarıyoruz, açıp okuyun ve 
ne durumda olduğunuzu görün.

Gökyüzünün muhteşem yapısının 
nasıl düzenlendiğini düşünün

“Göğü, korunmuş bir tavan yaptık 
ve onlar, ayetlerden yüzçeviriyorlar.” 
(Enbiya, 32)

“Gökleri direksiz yarattı, onu 
görüyorsunuz; arza da, sizi sarsar 
diye ağır baskılar bıraktı, orada bütün 
canlıları yaydı ve gökten su indirdik, 
böylece orada her güzel çifti bitirdik.” 
(Lokman, 10)

“Allah odur ki gökleri, direksiz 
yükseltti, onları görüyorsunuz! Sonra 
Arşı düzenledi, güneşe ve Ay’a boyun 
eğdirdi; her biri, belli bir süre için akıp 
gitmektedir; emri tedbir eder, ayetleri 
ayrıntılı olarak açıklar, umulur ki, 
Rabb’inize kavuşacağınıza yakinen 
iman edersiniz.” (Rad, 2)

Peki, korunmuş bir tavana sahip 
olan ve direksiz olan gökyüzü nasıl 
oluyor da milyarlarca yıldır böyle 
muhteşem bir şekilde duruyor da 
tepenize yıkılmıyor. İşte onu tutan, 
sizlerin bütün küfür ve azgınlığınıza 
rağmen sizlere merhamet edip iman 
etmeniz için fırsat veren Rabb’inizdir.

“O’nun emri ile göğün ve yerin 
durması, O’nun ayetlerindendir,” 
(Rum, 25)

“Ve O’nun izin vermesi hariç, yerin 
üzerine düşmesin diye göğü tutuyor. 
Şüphesiz Allah, insanlara gerçekten 
çok şe katlidir, çok merhametlidir.  
(Hac, 65)

Ancak sizler, bu merhameti almak 
istemiyorsunuz, zorla azabı istiyor-
sunuz: yapmayın, Rabb’iniz size 
merhamet edip fırsat veriyor iman 
etmeniz için.

“Şüphesiz Allah, yok olmasın diye 
gökleri ve yeri tutmaktadır; andolsun 
ikisi yıkılsa O’ndan sonra hiç kimse o 
ikisini tutamaz; gerçekten O, halimdir, 
ğafurdur.” (Fatır, 41)

Yüce Allah (cc), yok olmasın, zeval 
bulmasın diye kullarına merhamet 
ederek tuttuğu gökyüzünü, yedi kat 
olarak düzenledikten sonra gökyü-
zünde burçlar yaptı, güneşi ve Ay’ı 
yarattı, yıldızlarla donattı.

“Andolsun üstünüzde yedi yol yarat-
tık ve Biz, yaratmayı ihmal edenlerden 
değiliz.” (Mü’minun, 17)
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 “Üstünüzde yedi sağlam bina 
yaptık ve çok parlayan bir lamba 
yarattık.  (Nebe, 12-13)

“O ki, yeryüzünde ne varsa 
hepsini sizin için yarattı; sonra göğe 
istiva etti/yöneldi, onları yedi gök 
olarak düzenledi ve O, her şeyi bilir.” 
(Bakara, 29)

Bre nankörler, her şey sizin için, 
ücret falan da verdiğiniz yok, bari 
şükretmesini bilin. Buna rağmen 
isyan eder, isyanınıza devam ederse-
niz sonucuna da siz katlanacaksınız., 
katlanabilirseniz tabii.

“Andolsun burçlara sahip göğe,” 
(Buruc, 1)

“Yücedir O ki, gökte burçlar yaptı ve 
orada bir kandil ve aydınlatıcı bir ay 
yarattı.” (Furkan, 61)

“Şüphesiz Biz, dünya semasını 
ziynetle, yıldızlarla süsledik.” 
(Saffat, 6)

“Andolsun Biz, en yakın göğü lamba-
larla donattık, …” (Mülk, 5)

Hep ayetlerle veriyoruz, bunu 
sizler de önyargısız okursanız anlaya-
caksınız.

Ey ateistler inkârcılar, şimdi 
Rabb’inizin şu sorusuna kendi kendi-
nize düşünüp cevap verin!

“De ki: ‘Yedi göğün Rabb’i ve Büyük 
Arşın Rabb’i kimdir?” (Mü’minun, 86)

Ey ateistler inkârcılar, siz inkâr ve 
inadınızdan cevap vermezseniz bile 
yüce Rabb’iniz size bildiriyor, yedi 
göğün Rabb’i ve Büyük Arşın Rabb’i 
kim olduğunu.

“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır 
ve dönüş Allah’adır.” (Nur, 42)

Bu sorulara bugün cevap 
vermeyip inkârınıza devam etseniz 

bile Kıyamet günü bunlar sizlerden 
sorulacak, ancak o gün, vereceğiniz 
cevaplar geçersiz olacak ve kendinize 
yazık etmiş kimseler olarak ebedi ve 
acıklı bir azaba sürükleneceksiniz. 
Yazık sizlere!

İzleyin gökyüzünün muhteşem 
yapısını ve bir daha bir daha 
düşünün

Gökyüzünün muhteşem yapısı, 
burçlar, güneş, ay ve yıldızlarla 
donatılmasından sonra hepsine 
görevleri bildiriliyor ve biri diğerinin 
hakkına tecavüz etmeden milyarlarca 
yıldır düzenli bir şekilde akıp gidiyor-
lar.

“Güneş kendi yerleştiği mekânda 
akıp gider; bu, Aziz, Âlim olanın takdi-
ridir ve aya da menziller takdir ettik, 
nihayet o, eski hurma dalı gibi döndü. 
Güneşin aya erişmesi mümkün değil 
ve gece de gündüzün önüne geçemez; 
hepsi yörüngesi içinde yüzmektedirler.” 
(Yasin, 38-40)

Hiçbiri, diğerinin hakkına tecavüz 
etmiyor, çünkü öyle programlandılar. 
Kim programladı, elbette onları 
yaratan yüce Allah (cc).

Ey ateistler inkârcılar, yüce 
Allah’ın yarattığı ve kendinizin 
de görüp altında yaşadığınız bu 
muhteşem gökyüzünü, ondaki düzen-
lilikleri, gökyüzünde bulunanların 
milyarlarca yıldır yörüngelerinden 
sapmamalarını, birbirleri ile uyum 
içerisinde olmalarını hangi ilimle 
yalanlayacaksınız. Yalanlayamazsınız, 
buna gücünüz yetmez. O halde gelin, 
sizi yoktan var edip mükemmel bir 
iziksel ve ruhsal yapıya kavuşturan 

Rabb’iniz yüce Allah’a, kendi yararını-
za iman edin.
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Bakın sizden başka tüm yaratılan-
lar, yaratıcıları yüce Rab’lerini saygı 
ile tesbih ediyorlar. Gelin, Rabb’inizin 
bu rahmet çağrısına sırt dönmeyin, 
O’na iman edin, kurtulun.

“Yedi gök, arz ve bunların içinde 
bulunanlar, O’nu tespih ederler ve 
şüphesiz O’nu hamd ile tespih etmeyen 
hiçbir şey yoktur velakin siz onların 
tespihlerini anlamazsınız. şüphesiz 
O, çok halim, çok bağışlayandır.” 
(İsra, 44)

Tabii ki bunlardan insan istisnadır, 
çünkü insan, azgınlığı yol edinmiştir.

“İyi bilin ki, şüphesiz insan tuğyan 
eder; kendini müstağni gördüğünde.” 
(Alak, 6-7)

İnsan, tuğyan eder, kendisini 
yeterli gördüğü zaman; aslında yeterli 
olduğu da yoktur, aciz ve zavallıdır. Bir 
sineğin sokmasına bile dayanamayan 
insan, Rabb’ine isyanda ısrar edip 
azgınlaşıyor.

Ey ateistler inkârcılar, bakınız 
Rabb’iniz sizi, bu yaratılan muhteşem 
ve mükemmel kâinat ayetlerini 
düşünmeye ve iman etmeye davet 
ediyor, gelin, Rabb’inizin bu çağrısına 
uyup dünya ve ahirette kurtuluşa 
ulaşın.

 “Şüphesiz, Rabb’iniz o Allah’tır 
ki; gökleri ve yeri altı günde yarattı, 
sonra Arşın üzerini düzenledi; geceyi, 
durmadan onu kovalayan gündüzün 
üzerine örter, güneşi, ayı ve yıldızları 
buyruğuna boyun eğmiş vaziyettedir. 
İyi bilin ki, yaratma ve emir O’nundur, 
âlemlerin Rabb’i Allah, ne yücedir!” 
(A’raf, 54)

Hüküm, göklerde de yerde de 
ancak yüce Allah’ındır, milletin 
değil, kendileri aciz olanlar, hüküm 
koyamazlar. Ey ateist inkârcılar, 

gelin, Rabb’inize gerçekten yönelip 
tevbe edin, ben, inanıyorum ki, şu 
küfrünüzü bıraktıktan sonra kafanız, 
geleneksel kültürdekiler gibi kirletil-
miş bir din anlayışı bulunmadığı için 
net bir şekilde iman edersiniz. Rabb’i-
nizin hükmüne teslim olup Müslüman 
olursunuz. Bırakın şu basit ve seviye-
sizce belden aşağı yalan ve iftiralar, 
bunlarla bir yere varamazsınız, böyle 
yapmakla kurtulamazsınız, ancak 
kendinizi küçük düşürmüş olursunuz.

Allah’tan başka bir yaratıcı 
yoktur, O, yalnızca tek bir İlah’tır

Şu muhteşem düzeni ve uyumu 
düşünün ey ateistler inkârcılar! Bunu 
hangi güç böyle mükemmel bir şekilde 
milyar yıllar devam ettirebilir. İşte bu 
muazzam ve mükemmel düzeni ancak 
onları yaratan sağlayabilir ve O, ancak 
tek bir ilah olan Allah’tır. Çünkü yerde 
ve göklerde ikinci bir ilah olsaydı, ikisi 
de bozulup gitmişti.

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

“O ki, gökte de ilahtır ve yerde 
de ilahtır ve O, Hakim’dir, Bilen’dir. 
Yücedir ki, göklerin ve yerin ve 
ikisi arasında bulunanların mülkü 
O’nundur ve Saatin ilmi O’nun yanın-
dadır ve O’na döndürüleceksiniz.” 
(Zuhruf, 84-85)

“İşte böyle ayetleri ayrıntılı olarak 
açıklıyoruz, umulur ki dönerler.” 
(A’raf, 174)

Elbette verilen bu ayetler üzerin-
de düşünme ve yapılan uyarılardan 
ders alma ancak aklını gerçekten 
kullananlar içindir. Akıllarını çevirim 
dışı bırakıp akıl mekanizmasını çalış-
tırmayanlara hiçbir şey fayda vermez.
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“De ki: ‘Göklerde ve yerde ne var 
bakın!’ İman etmeyen bir kavme, 
ayetler ve uyarılar bir şey kazandır-
maz.” (Yunus, 101)

“Andolsun bu Kur’an’da insanlar 
için her misali etra lıca anlattık, fakat 
insanların çoğu inkârdan başkasını 
kabul etmediler” (İsra, 89)

Ateistlere son uyarımız budur, 
dileğimiz, içlerindeki akıllı kimseler 
çıkar da, iman etmeleri önünde engel 
teşkil eden şu basit, seviyesiz yalan ve 
iftiraları atan kişilere kendileri anlatır 
da hem kendileri hem de o ateist 
arkadaşlarını kurtuluşa ulaştırırlar.

Elbette biz anlatmaktan yorulmu-
yoruz, ancak Müslüman olacak ateist-
lerin, eski dindaşlarına anlatmaları 
daha etkili olur.
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gündem
Güzel söz, insanı yüceltir, kötü söz, 
kişinin helak olmasına neden olur

Yüce Allah (cc), insanı en güzel 
biçimde yaratmış, iyilik ve güzelliği 
esas almalarını emretmiştir. Yüce 
Allah’ın en güzel sıfatlarından 
bazılarıyla donatılan varlıktır insan. 
İnsan olmak, hayatta kişi için en 
onurlu sıfat, en değerli hazinedir; 
çünkü insanı Rabb’ine iman ettiren, 
onu yücelten, ona saygınlık kazan-
dıran bu sıfattır.

İnsan olmak için de kişinin, söz 
ve iillerinde güzel konuşup güzel 
hareket etmesi gerekir. İnsanı, insan 
yapan, onu güzelleştiren her şey, 
aslında ona yaratılışta bahşedilen 
özelliklerden gelmektedir.

“Gerçekten insanı en güzel biçim-
de yarattık.” (Tin, 4)

Yüce Allah (cc), neyin güzel 
ve neyin kötü olduğunu, eksiksiz 
indirdiği Kur’an’da apaçık bir şekil-
de bildirmiş, bu kurallar bütününe 
İslâm demiş ve bu dinden razı 
olduğunu bildirmiştir. Yüce Allah’ın, 
beğenip razı olduğu İslâm, insanla-
ra iyiyi, güzeli emreden ve her türlü 
kötülüğü ve çirkinliği nehyeden 
yüce bir dindir. Ve sözün en güzeli 
de hiç kuşkusuzdur ki Kur’an’dır.

“Allah, sözün en güzelini Kitapta 
ikişerli, benzer olarak indirdi…” 
(Zümer, 23) 

İnsanı güzelleştiren, insan olma 
sıfatını sürdürmesine neden olan, 
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 
ettikçe de adım adım insanlığından 
sıyrılarak esfele Sa ilin denilen 
derekeye düşecektir.

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

Müslüman her yerde her 
zaman güzel konuşur, güzel 
hareket eder

Müslüman sıfatını taşıyan 
kimseler, Rab’lerinin buyruğu ve 
iman ettikleri esaslar gereğince her 
zaman ve her yerde, her söz ve iille-
rinde güzellikleri öncelemeli, kötü 
ve çirkinliklerden kaçınmalıdırlar. 
Bu, yüce Allah’a iman etmenin ve 
İslâmi esaslara teslim olmanın 
gereği ve tabii bir sonucudur.

“Onlardan kimi de der ki: ‘Rabb’i-
miz, bize dünyada güzellik ver ve 
ahirette de güzellik ver, bizi ateşin 
azabından koru!” (Bakara, 201)

“Bilakis Allah’a yüzünü yöneltip 
teslim olur ve o, güzel davranan-
lardan olursa, işte onun mükâfatı 
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Rabb’inin yanındadır, onlara korku 
yoktur ve onlar mahzun olmayacak-
lardır.” (Bakara, 112)

Yaratıldıkları fıtrat üzere, güzel 
konuşup hareket eden kimseler, 
elbette Rab’lerinin vaad ettiği 
güzelliklere ulaşacaklardır. Bu, 
Rab’lerinden onlara bir lütuftur.

“Bunun üzerine Allah, dünya 
mükâfatının ve ahiret mükâfa-
tının en güzelini onlara verdi, 
Allah, güzel davrananları sever.” 
(Al-i İmran, 148)

Yüce Allah (cc), kullarının 
sürekli güzel konuşup güzel hareket 
etmelerini istemiş, güzel olan 
her şeyi övmüş, bunları yapanları, 
onların güzelliklerine yakışır bir 
şekilde mükâfatlandırılacaklarını ve 
güzel davrananları sevdiğini bildir-
miştir. Yüce Allah (cc), Mü’minleri 
şöyle tanımlar.

“(Onlar), sözün güzeline ve çok 
hamd edilenin yoluna iletilmişlerdir.” 
(Hac, 24)

Yüce Allah (cc) güzel sözü, 
görüntüsü hoş, güzel ve huzur 
veren, insanların yararlandıkları 
meyve veren bir ağaca benzetirken 
kötü sözü, kökü olmayan, hiçbir 
sabitesi ve değeri bulunmayan bir 
kütüğe benzetmiştir.

“Görmedin mi Allah nasıl bir 
misal verdi; güzel söz, güzel bir ağaç 
gibidir, onun kökü sabit ve onun 
dal(lar)ı göktedir. Rabb’inin izniyle 
her zaman o yenilen (meyvesini) 
verir. Kötü sözün misali, kötü bir 
ağaç gibidir, kökü koparılmış, yerin 

üzerinde onun hiçbir sabitliği yoktur.” 
(İbrahim, 24-26)

Müslümanların, her zaman ve 
her yerde güzel söz söylemelerini 
isteyen yüce Allah (cc), Allah yoluna 
en güzel şekilde insanların davet 
edilmelerini ve onlarla en güzel bir 
şekilde tartışılmasını bildirmiştir.

“Rabb’inin yoluna hikmetle ve 
güzel öğütle ve en güzel biçimde 
davet et ve onlarla tartış ki o, en güzel 
şekilde (olsun), şüphesiz Rabb’in 
O’dur ki, yolundan sapan kimseleri 
en iyi bilendir  ve O, hidayette olanla-
rı da en iyi bilendir.” (Nahl, 125)

Yüce Allah’ı, O’nun Rasulü’nü ve 
ahiret yurdunu gerçekten isteyenle-
rin, mutlaka güzel hareket etmeleri 
ve sözün en güzeline uymaları 
gerekir.

“Gerçekten siz, Allah’ı, Rasulü’nü 
ve ahiret yurdunu istiyorsanız, elbet-
te Allah, sizden güzel hareket edenle-
re büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”
(Ahzab, 29)

“O kimseler, sözü dinlerler, böylece 
onun en güzeline tabi olurlar, işte 
onlar, Allah’ın hidayet ettiği kimse-
lerdir ve işte onlar akıl sahipleridir.” 
(Zümer, 18)

İnsanları, en güzel biçimde 
yaratan yüce Allah (cc), onların her 
söz ve hareketlerinde güzel olmala-
rını, sözün en güzelini söylemelerini 
de emretmiştir. Çünkü şeytan ve 
onun insana benzeyen yardımcıları, 
kötü sözü severler ve sürekli bunu 
kullanarak insanların da bu kötü 
sözü söylemelerini sağlamaya 
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çalışarak aralarına kin ve düşman-
lık sokmayı amaçlarlar.

“Kullarıma de ki, o en güzel olan 
şeyi söylesinler, şüphesiz şeytan, 
aralarına vesvese verir; doğrusu 
şeytan, insan için apaçık düşmandır.” 
(İsra, 53)

Müslümanlar, yalan, saçma 
ve kötü bir söze rastladıkları 
zaman yalan ve saçma olan sözleri 
dinlemezler, oradan uzaklaşırlar. 
Bu hareketleri onların, Rab’lerine 
gerçekten iman etmelerinin ve 
Müslüman olmalarının gereği ve 
sonucudur.

“Ve o kimseler, yalana şahitlik 
etmezler ve saçma bir söze rastladık-
ları zaman, onurlu bir şekilde geçip 
giderler.” (Furkan, 72)

Müslümanlar, kötü ve çirkin 
olan her şeyi en güzel bir şekilde 
savarlar ve ona bulaşmazlar.

“Kötülüğü, o en güzel şey ile defet, 
Biz, onların vası landırdıkları şeyi en 
iyi biliyoruz!” (Mü’minun, 96)

“İyilikle kötülük eşit değildir; sen 
onu en güzel bir şekilde sav, işte o 
zaman seninle arasında düşmanlık 
bulunan o kimse sıcak dost oluverir.” 
(Fussilet, 34)

İslami kimlik, Müslüman 
şahsiyet, her zaman ve her yerde 
iyiye, güzele talip olan kimsedir. 
Bu nedenle o, kötü ve saçma sapan 
söz söylemez, söylenen yerde de 
durmaz. Çünkü kötü söz söylenen 
bir yerde durması ve hele hele o 
sözleri kullanması ya da başkasına, 
iyi niyetle de olsa taşıması, o söze ve 
günahına ortak olması demektir.

Yüce Allah (cc), kötü sözün 
söylenmesini sevmez

Yüce Allah (cc), güzel söz 
söyleyenleri övüp mükâfatlandıra-
cağını bildirirken kötü sözün açıkça 
söylenmesini sevmediğini, kötü 
sözün şeytanın işi olduğunu, kulla-
rının kötü sözden kaçınmalarını 
bildirmiştir.

“Allah, kötü sözün açıklanmasını 
sevmez; zulme uğrayan kimse 
müstesna! Allah, işitendir, bilendir.” 
(Nisa, 148)

Kullarının her halini, eksik ve 
noksan olduklarını bilen yüce Allah 
(cc), zulme uğrayan bir kimsenin, 
gayri ihtiyari söylediği kötü sözü 
müstesna kılarak kötü sözün 
açıklanmasını sevmediğini açıkla-
mıştır.

Rab’lerine gerçekten iman 
edenler, yüce Allah’ın yasakladığı 
ve sevmediği kötü sözü söylemez ve 
kötü bir iilde bulunmazlar. Çünkü 
iman edenlerin gayesi, Rab’lerini 
razı etmek olmalı, bu nedenle 
Rab’lerinin hoşlanmadığı sözü 
söylememeli, O’nun hoşuna gitme-
yen şeyleri yapmamalıdırlar.

Her türlü kötülüğün kaynağı 
olan şeytan (aleyhillane), kötü 
sözün de kaynağıdır ve o, bununla 
insanlara vesvese verir. Bu nedenle 
yüce Allah (cc), her konu ve durum-
da şeytana tabi olmamayı iman 
edenlere bildirmiştir.

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

Yüce Allah (cc), şeytanın, 
kendisine tabi olan insan ve cin 
elemanlarını da devreye sokarak 
insanları tahrik ettiğini, onlara 
kötü söz söyletmeye ve kötü iiller 
yaptırmaya çalıştığını bildirmiş, bu 
konuda kullarını açıkça uyarmıştır.

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

Günümüzde şeytanın temsilcisi 
olan tağuti demokratik sistemler 
ve onların izin ve icazeti ile açılmış 
vakıf ve dernek gibi şirk ve küfür 
yuvaları, diyanet şebekesi ve 
tasavvuf denilen Şamanizm’in şekil 
değiştirmiş şekli olan tasavvuf, 
insanları Allah yolundan alıkoymak 
için bütün güçleri ile çalışmaktadır-
lar.

Günümüzde her türlü gayri 
insani ve gayri İslâmi ahlaksızlıkla-
rın, kötü söz ve iillerin yayılmasına 
devlet denilen büyük şeytan, yasalar 
çıkartarak insanları, yüce Allah’a 
isyana ve her türlü ahlaksızlığa 
sevk ederken, bu büyük şeytanın 
sesi konumundaki medya da, bütün 
ahlaksızlıkları, ballandıra ballandı-
ra sunarak insanları özendirmek-
tedir.

Vakıf ve dernek gibi şirk ve 
küfür yuvaları, diyanet şebekesi 
ve Şamanizm’in şekil değiştirmiş 
şekli olan tasavvuf da başka 
yollarla büyük şeytan olan devletin 
bu yaydığı gayri insani ve gayri 
İslâmi her türlü ahlaksızlığa karşı 
şeytan efendileri gibi dilsiz rolünü 
oynamaktadırlar.

Ve sonuç, tarihsel süreçteki 
kavimlerin, tek tek işleyip helak 
olmalarına neden olan iiller, 
günümüzde demokratik sistemi din 
edinen büyük şeytan devlet tarafın-
dan rahatça insanlara sunulmakta 
ve toplum tarafından işlenmektedir. 
Artık beklemeleri gereken şey, 
yüce Allah’ın tüm kavimleri helak 
eden gazabına uğramaları ve helak 
olmalarıdır.

“Bu, şüphesiz onların, Allah’ı 
ö kelendiren şeylere tabi olmala-
rından ve O’nu razı etmekten 
hoşlanmamalarındandır, böylece 
onların amellerini boşa çıkardı.” 
(Muhammed, 28)

Kötü söze aracılık edenler, 
ondan pay sahibidirler

Yüce Allah (cc) indinde kötü 
olan yalnızca kötü sözün söylen-
mesi değil elbette o kötü sözün 
yayılmasına aracılık edenler de aynı 
durumdadırlar.

“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 koruyucu-
dur.” (Nisa, 85)
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Günümüzde kimi şahıslar, genel-
de tasavvuf denilen Şamanist dinin 
mensuplarınca söylenen yalan ve 
gayri İslâmi ve gayri ahlaki sözler ve 
bu sapıklar tarafından yapılan iiller, 
Müslüman olduklarını iddia eden 
kimseler tarafından, güya karşı 
çıkmak ve o se ih kişileri teşhir 
etmek için sanal alemde yayınlan-
maktadır.

Se ih ve gayri Müslim müşrik 
tasavvufçular, vakıf ve dernekçiler 
tarafından söylenen gayri İslâmi ve 
gayri ahlaki sözleri yayanlar, -hangi 
niyetle yapmış olurlarsa olsunlar- o 
kötü söz ve iillere ve günahına 
ortaktırlar. Çünkü bunlar, yüce 
Allah’ın sevmediğini bildirdiği bir 
şeyi, yüce Allah’ın uyarısını önemse-
meden yaymaktadırlar.

Yüce Allah’ın sevmediği kötü 
sözün yayılmasına Müslüman 
olduğunu iddia eden bir kimse, 
hiçbir şekilde aracılık yapmaz. Yüce 
Allah (cc), kötü sözü yayanların 
ancak münafıklar olduklarını bildir-
mektedir.

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

Kötü sözün yayılmasına 
aracılık eden kimseler o günaha 
ortak oldukları için onlara bir 
azap olduğu gibi o kötü sözün ilk 

söyleyeni durumda olan kimseye de 
büyük bir azap vardır. Bu nedenle 
Müslümanlar, hiçbir şekilde kötü 
söz ve iile aracılık yapmamalıdırlar.

“Şüphesiz iftira ile gelen kimseler, 
sizden bir gruptur; kendiniz için 
onu şer sanmayın, bilakis o, sizin 
için hayırdır. Onlardan her kişi için 
kazandığı şeyin günahı vardır ve 
onlardan o büyük (iftirayı) yöneten 
kimse, onun için büyük bir azap 
vardır.” (Nur, 11)

Kötü söz ve iiller, aynı zaman-
da küfürdür; Müslümanların bu 
konularda mutlaka duyarlı olmaları 
gerekir, aksi halde bilinçli ya da 
bilinçsiz bir şekilde küfür işlemiş 
olurlar.

“Söylemediklerine Allah’a 
yemin ediyorlar; geçekten küfür 
sözünü söylediler ve onlar, İslâm 
olmalarının ardından kâ ir oldular 
ve erişemedikleri şeye yeltendiler. 
Allah ve Rasulü, lütfundan onlar 
zengin olamadılar diye intikam 
almaya kalkıştılar. Artık şayet tevbe 
ederlerse, onlar için daha hayırlı 
olur ve şayet dönerlerse Allah, dünya 
ve ahirette acıklı bir azap ile onlara 
azap edecektir. Onların, yeryüzünde 
hiçbir veli ve yardımcısı yoktur.” 
(Tevbe, 74)

Müslüman, kötü söz söylemez, 
kötü sözü müşrikler söyler

En güzel olan Tevhidi esaslara 
iman eden bir -Müslüman, zulme 
uğraması müstesna- hiçbir şekilde 
kötü söz söylemez ve kötü söze 
aracılık yapmaz. Kötü sözü ancak 
kendileri de pis müşriklerden olan 
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kimseler söylerler. Çünkü müşrikler 
necistirler, bu nedenle kendi sıfatla-
rına uygun söz söylerler. Münafıklar 
da, kötü sözlerin yayılmasına 
çalışırlar, çünkü müşrik ve münafık-
ların gayeleri, insanları Hakka 
yönelmekten alıkoymak ve onları 
kendi şirk ve küfür bataklıklarına 
çekmektir.

Günümüzde Şamanizm dinin 
mensupları olan tasavvufa mensup 
bazı kimseler, içerisinde bulunduk-
ları pislikleri çevrelerine sıçratmak 
için her türlü söz ve iili söyler, Allah 
ve Rasulü’ne karşı her türlü yalan 
ve iftirada bulunurlar. Bunlar, ancak 
kendi sıfatlarının gereğini yapmak-
tadırlar.

Fosseptik çukurunda bulunan 
bir kimse, bulunduğu pislik 
çukurunda debelenip durur; bu 
nedenle onun her tarafı pisliğe 
bulaştığı gibi nefesi de pislik kokar. 
Kötü söz söyleyen tasavvufçuların 
durumu da tıpkı fosseptik çukurun-
da debelenen kişinin durumu 
gibidir. Bunlardan güzel bir söz ve 
hareketin sadır olması mümkün 
değildir.

Yüce Allah (cc) iman eden 
kullarına, pislikten kaçınmalarını 
bildirmiş, Rasulü’nü de bu amaçla 
göndermiştir.

“Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de 
yazılı buldukları kimseye, o ümmi 
Nebi’ye Rasul’e tabi olan kimseler-
dir; onlara iyiliği emreder, onları 
kötülükten meneder; onlara temiz 
olanları helal onlara pis olanları 
haram kılar, onların ağırlıklarını 

ve ellerindeki kelepçeleri indirir, o 
ki onların üzerlerindeydi. İşte ona 
iman eden, ona saygı gösteren, ona 
yardım eden kimseler ve onunla 
beraber indirilen nura tabi olanlar-
dır, işte kurtuluşa erenler onlardır.” 
(A’raf, 157)

Temiz şeyleri helal, pis şeyleri 
haram kılmak için gönderilen bir 
Rasul, hiçbir şekilde ve şartta pis 
olan şeylerin söylenmesini ve yapıl-
masını emretmez. Ancak Allah ve 
Rasulü’ne karşı mensup oldukları 
Şamanist dinine mensup olan tasav-
vufçulardan bazı kişiler, Kur’an’a 
iman etmedikleri, bu yüzden de 
cahil oldukları için Rasulün bu 
misyonunu bilmezler. Bu nedenle 
içerisinde debelendikleri fosseptik 
çukuru içerisinde necis durumları-
na yakışan her türlü sözü Rasulullah 
(as)’a iftira ederek söylerler.

Müşrikler necistir, pis şeyler 
söyler ve yaparlar

Yüce Allah (cc), müşriklerin 
necis olduklarını bildirmiştir. 
Müşrik olmaları nedeniyle necis 
olan bu tasavvuf mensuplarından 
güzel bir sözün sadır olması elbette 
beklenemez. Bunlar, içerisinde 
bulundukları pislik çukurunda, 
oraya yakışır her türlü sözü söyler 
ve iddialarda bulunurlar. Bunlar, 
bu pis iddialarını bilgisiz cahil 
mensuplarına kabul ettirmek için 
de bu yalanlarını Rasulullah (as)’a 
atfetmeye çalışırlar. İşte bunların 
iddia edip Rasulullah (as)’ın üzerine 
attıkları iftiralarından birkaç örnek.

- Deve sidiği içilir,
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- Sahabe, Rasulullah (as)’ın 
abdest aldığı suyu içmiştir.

- Kocanın vücudu irin olsa, kadın 
da onu yalasa yine de hakkını 
ödeyemez.

- Namazın önünden kadın, eşek, 
siyah köpek, Yahudi veya domuz 
geçerse namaz bozulur.

- 5-6 yaşındaki kız çocukları ile 
evlenilebilir.

Ve daha nice yalan iftira ve 
zırvalamalar.

Tasavvuf kesiminin, deve sidiği 
içmesi gayet normal bir durumdur; 
kendilerini şeyhlerinin kapı köpek-
leri olarak görenlerin, köpeklik 
sıfatları gereği sidik değil şeyhle-
rinin büyük pisliğini de yemeleri 
onlara uygundur. Çünkü köpekler, 
insanların pisliklerini de yerler.

Evlerinde beraber yaşadık-
ları, ellerinden her türlü yemeği 
yedikleri, annelerini, eş ve kızlarını 
bu denli aşağılayıp köpekler ve 
domuzlar düzeyinde gören, bu 
zihniyetin, değil Müslüman olması 
insan olması bile mümkün değildir.

Kendilerini, şeyhlerinin kapı 
köpekleri görenlerin, aynı yatağı 
paylaştıkları eşlerine her türlü 
seviyesiz aşağılanmayı layık 
görmeleri, onların kara köpek gibi 
olduklarını iddia etmeleri doğaldır, 
çünkü sonuçta köpekler ancak 
kendi seviyelerindeki bir yaratıkla 
beraber olabilirler. Ancak bu iddia-
larını, İslâm’ın yüceltip övdüğü, 
adlarına birçok sure indirilen, 
Kur’an’da kendilerinden övgü ile 

söz edilen onurlu kadınlara atfet-
meleri haddi aşmaktır. Hele hele bu 
aşağılık iddialarını Rasulullah (as)’a 
atfetmeleri, onların küfür ve isyan-
larında ne oranda haddi aştıklarını 
ortaya koymaktadır.

Necis müşriklerin, bu denli 
düşük ve seviyesiz iddialarını 
onlara karşı olma, onları yermek 
adına da olsa, sözlü olarak ya da 
sanal alemde yazılı olarak paylaş-
mak, yüce Allah’ın bu konudaki 
uyarılarına kulak vermemek ve 
bu uyarıları önemsememektir ki 
bu, kim tarafından ve ne adına 
yapılırsa yapılsın kişiye büyük bir 
sorumluluk getirir ve ayette belir-
tildiği üzere: “Kim, kötü bir destekle 
yardım ederse, onun da o işten bir 
payı olur” ve kişiyi, onun günahına 
ortak kılar.

Necis müşrikler, kendi seviyele-
rine uygun iddia ettikleri her türlü 
söz ve yaptıkları iillerin yayılması 
için çalışmaktadırlar. Müslümanlar, 
onur, vakar ve haysiyet sahibi 
kimseler olarak onların bu küfür ve 
şirk olan, necis ve pislik kokan iddia 
ve hareketlerini yaymaya çalışma-
malıdırlar.

Yüce Allah (cc), pislikten kaçınıl-
masını emretmektedir, bu nedenle 
Müslümanlar, pislik olan her kişi ve 
her türlü söz ve hareketten mutla-
ka kaçınmalıdırlar ki, Rab’lerini 
büyükleyebilsinler. Şeytanın insana 
benzeyen temsilcileri olan müşrik-
lerden, onların söz ve hareketlerine 
ortak olmaktan sakınmayanlar, 
Rab’leri yüce Allah’ın buyruğunu 
önemsememiş kimseler olacak-
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lardır ki yüce Allah (cc) onlara bir 
şeytanı musallat kılar.

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

Yüce Allah’ın onca uyarılarına 
rağmen, bunları hiç duymamış gibi 
bildiklerini okuyanlar, sonucuna da 
katlanmak zorundadırlar.

Müslümanların, -hangi gerekçe 
ile olursa olsun- başkalarının 
kötü söz ve hareketlerini yaymaya 
çalışmaları, tıpkı başkasının pisli-
ğini karıştıran kişinin durumuna 
benzer ki, karıştırdıkları pisliğin en 
azından kokusu üzerlerine bulaşır. 

Bu nedenle mutlak anlamda bu 
tür kişi, söz ve iillerin yayılmasına 
ortak olmamalıdırlar.

Müslümanlar, nasıl ki sokakta 
yürürlerken kendilerine havlayan 
köpeklere, onların sesleri ile cevap 
veremiyorlarsa, aynı şekilde köpek-
lerden daha aşağılık durumda 
bulunan müfteri ve yalancılara da 
karşılık vermemeli, kendilerine 
yakışan vakarlı ve onurlu bir tavırla 
hareket etmelidirler.

“Rahman’ın kulları o kimselerdir 
ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler, 
cahiller onlara hitap ettikleri zaman 

‘Selâm’ derler.” (Furkan, 63)

Selam olsun Rab’lerinin uyarı-
larına uygun hareket eden, onur ve 
vakar sahibi Müslümanlara!

Daveti, ücretsiz yapmak!

Hamdolsun Allah’a ki, Kur’ani çalışmalarımız, dini ticarete 
dönüştürmeyen, İslâm’ı, kendi çıkarları için kullanmayan, kendileri, 
iman ettikleri dine, insanlardan hiçbir ücret talep etmeden hizmet 

eden bir neslin yetişmesini sağladı.
Selam olsun sizlere ey çağımızın kutlu davetçileri, Tevhid erleri.

KUR’ANİ MÜCAHEDE
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yorum
Çocuklara Allah’ı sevdirme ve 

Allah inancının verilmesi
Çocuk, hiç kuşkusuzdur ki eşler 

arasında en sağlam bağ, yüce Allah’ın 
eşlere lütfettiği en güzel hediyesi, aile 
yuvasının neşe kaynağı ve süsüdür. 
Eşler, Rab’lerinin kendilerine dünya 
hayatının süsü ve neşesi hediyesi 
olarak verilen bu güzel nimeti, onun 
süsüne ve güzelliğine yaraşır bir 
şekilde yetiştirmelidirler.

“Mal ve evlatlar, dünya hayatının 
süsüdür, salih/iyi olanları, Rabb’inin 
yanında -mükâfatça daha hayırlı ve 
ümit etmek bakımından daha hayırlı-
dır.” (Kehf, 46)

Çocukların yetiştirilmesinde eşler, 
çok dikkatli olmalı, her söz ve davra-
nışları, bu süs ve güzelliği daha çok 
geliştirecek şekilde olmalıdır. Eşler, 
bu süsü lekeleyecek ve neşelerini 
bozacak her türlü söz ve davranışlar-
dan kaçınmalıdırlar.

Yüce Allah (cc) tarafından anne 
babaya bahşedilen bu güzel dünya 
hayatının süsü ve neşesini anne 
babalar, onun yaratılış fıtratına 
göre yetiştirmek için çalışmalıdırlar. 
Çocuk, zaten masum ve tertemizdir, 
bu nedenle onu lekeleyecek her türlü 
söz ve davranıştan kesinlikle kaçınıl-
malıdır. 

Rasulullah (as): “Her çocuğu 
annesi fıtrat üzere dünyaya getirir; 
onun bu hali konuşma çağına 
kadar devam eder sonra anne 
babası onu Hrıstiyan, Yahudi, 

Mecusi yapar; eğer anne baba 
Müslüman iseler çocuk da Müslü-
man olur” buyurmuştur.

Çocuklara Allah’ın sevdirilmesi 
ve Allah inancının verilmesi, onun 
sağlam bir kişilik ile yetiştirilmesi 
halinde ancak mümkün ve kalıcı 
olabilir. Kişiliği sağlam bir şekilde 
oluşturulmayan çocuğa verilecek dini 
eğitim, çürük bir temel üzerine bina 
yapmak gibidir.

Çocukların hem kişilik, hem de 
Allah inancının verilerek yüce Allah’ın 
sevdirilmesi, elbette anne ve babanın 
birlikte hareket etmeleri ile mümkün 
olabilir ve daha sağlam ve daha kalıcı 
olur. Çocukların yetiştirilmesinde 
annenin rolü elbette babaların rolün-
de daha fazla ve etkindir.

Kur’an’da, Hz. Meryem (as)’ın 
annesinden söz eder ve çocuğunu 
yetiştirmesini anlatır. Ayrıca Hz. 
İbrahim (as)’ın eşi Hz. Hacer (as)’ın, 
Hz. İsmail’i yetiştirilmesindeki 
durumunu yine Hz. İsmail (as)’ın 
yüce Allah’a ve babasına karşı tesli-
miyetinde görmekteyiz. Bu nedenle 
çocukların yetiştirilmesinde Anneye 
daha fazla sorumluluk düşmektedir. 
Tabi şu da bir gerçektir ki annelerin, 
çocukları olumsuz yönde yetiştirme-
lerindeki rolü de bir gerçektir.

Hayatta yaşanan birçok örnekten 
de apaçık bir şekilde görüldüğü üzere, 
Baba, çocuğuna Kur’an’ı da yuttursa, 
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annenin bu konudaki duyarsızlığı ve 
olumsuz etkisi, çocuğun hayat süreci 
içerisinde, Rabb’ine karşı sorum-
luluğu bakımından sıradan bir kişi 
olmaktan öteye gidemez.

Annelerin duyarsız ve sorumsuz 
tutumlarına bir de toplumsal ve 
sosyal ilişkilerdeki olumsuzluklar 
ve eğitim sistemindeki bozukluklar 
eklenince babaların bu konudaki 
durumları daha da zorlaşmaktadır.

Çocuklara, Allah sevgisinin veril-
mesi ve kişilik gelişimlerinin tamam-
lanması elbette bir arada verilir. 
Bunlar birbirinden kopuk ya da biri 
verildikten sonra diğerinin verilmesi 
mümkün değildir; yaşanan hayat 
süreci içerisinde beraber, bir arada 
verilir. Ancak biz burada başlıklar 
halinde önce kişilik gelişimi üzerinde 
duracak, sonra Allah’ın sevdirilmesi 
ve Allah inancının verilmesi üzerinde 
duracağız inşaAllah.

Çocuklar, öncelikle eğitilmeli-
dir

Öncelikle çocuğun kişiliği 
sağlam bir şekilde oluşturulmalı-
dır

Anne babalar, saf, tertemiz ve 
masum olarak doğan çocuğun, -dini 
öğretilerinden önce- kişiliğinin 
oluşturulması için çalışmalıdırlar. 
Sağlam bir karakterde, onurlu bir 
kişilik ile yetişen çocukların dini 
kavrayıp öğrenmeleri çok daha çabuk 
olmaktadır.

Çocuğun, kişiliğinin oluşmasında 
en büyük etken anne babadır; anne 
babanın, birbirleri ile ilişkilerinde 
serdettikleri söz ve davranışlarını 
çocuk, hassas bir kamera duyarlılığı 

ile kaydeder, bilinçaltında saklar, 
günü geldiğinde bu sakladıklarını 
kullanır.

Çocuğun kişiliğinin oluşturulması 
konusunda anne babalar dikkatli 
olmalı ve birbirleri ile olan ilişkilerin-
de, söz ve davranışlarında adeta bir 
binayı yapan ustanın ördüğü duvara 
yerleştirdiği taşları seçiciliğindeki 
hassasiyeti gibi hassas ve dikkatli 
olmalıdırlar. Çünkü kullandıkları her 
söz ve sergiledikleri her davranış, 
çocuğun kişilik yapısını oluşturma-
sında yerine konulan bir noktadır.

Çocuk kişiliğini oluştururken 
anne babasından duyup gördüğü 
söz ve davranışları kullanır, büyüyüp 
yaşadığı süreç içerisinde daha önce 
kaydedip bilinçaltına sakladığı anne 
babasından öğrendiklerini kullanır.

Çocukların yanında yalan 
söylenmemeli

Anne babalar, çocuklarının yanın-
da, -şaka da olsa- yalan söylememe-
lidirler. Çocuğa bir şey yaptırmak 
için ona bir vaatte bulunup onu 
çocuğa vermemek, anne baba için 
yalan olduğu gibi, ona yalan söyleme, 
insanları kandırma metodunu da 
öğretmektir.

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

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

Abdullah ibnu Amir (r.anh)’tan: 
“Rasulullah (as), evimizde oturur-
ken, annem beni çağırdı ve: ‘Hele 
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bir gel sana ne vereceğim’ dedi. 
Rasulullah (as): ‘Çocuğa ne 
verecektin?’ diye sordu. Annem: 

‘Ona bir hurma vermek istemiştim’ 
deyince Rasulullah (as): ‘Dikkat 
et! Eğer ona bir şey vermeyecek 
olursan, üzerine bir yalan yazıla-
cak’ buyurdular.” Ebû Davud, Edep 
88, (4991)

Kimi anne babaların, kendilerini 
telefonda arayan ya da kapıya gelen 
bir kimseyi başlarından savmak için 
çocuklarına: “Annem ya da babam, şu 
anda evde yok ya da şu anda meşgul” 
gibi şeyler söyletmeleri, çocuğun 
ikiyüzlü bir karakterde yetişmesine 
neden olur. Salih, dürüst bir evlat, 
yetiştirmek isteyen her anne baba, bu 
konuda çok dikkatli olmalıdır.

Çocukları, anne babalar elele 
vererek yetiştirmelidirler; birinden 
birinin bu konuda hassas olmaması, 
çocukların hayata eksik başlama-
larına ve gelecek hayatlarında bu 
eksikliklerini ortaya çıkarmalarına 
neden olur. Bu yüzden anne babalar, 
herhangi bir konuda birbirleri ile 
tartışmalarını çocukların yanında 
yapmamalı, onların bu tartışmaları 
duymayacakları bir yerde ve zaman-
da yapmalıdırlar.

Çocuklarla konuşmada onlara, 
büyük bir insan gibi davranılma-
lıdır

Çocuklarla büyük bir insanla 
konuşur gibi konuşulması, onların 
sorularına, büyük insanlara verilen 
cevaplar gibi cevap verilmesi, 
onların kendilerine olan güvenlerini 
artırmalarına, konuşma üsluplarını 
düzeltmelerine neden olur. Çocuklar-
la konuşulurken hiçbir şekilde onlar 

küçümsenmemeli, şirinlik olsun diye 
kırıtıcı bir eda takınılmamalı, ciddi 
bir tavırla onlara davranılmalıdır.

Çocuklarla konuşmalarda, şirinlik 
anlamında yapmacık söz ve hareket-
lerden kaçınılmalıdır. Genellikle 
kültürsüz, cahil annelerin çocukla-
rına ikide bir: “Yavrucuğum, ah 
küçüğüm, amanın amanın benim 
yavrum” gibi sözleri, çocukları 
sevmek değil, onların kişiliklerinin 
gelişmesini engellemektedir. Böyle 
ifadeler, çocukların kendilerini hep 
sevilen bir obje olarak görmelerine 
neden olur.

Kültürlü ailelerde bu tür yapma-
cık söz ve davranışlara rastlamak pek 
mümkün değildir. Çocuk, bir şahsi-
yettir ve kişiliğini anne babasının 
söz ve davranışlarından aldıkları ile 
oluşturur.

Çocuklar, bir konuda görüşlerini 
ifade ederken ya da bir şeyi kabul 
etmezlerken hiçbir şekilde onlara: 

“Sen daha çocuksun, anlamazsın” 
denilmemeli, görüşlerine önem 
verilmeli, kabul etmedikleri hususlar, 
onların anlayabilecekleri şekilde 
izah edilmelidir. Böylece çocuklar, 
olgun, güven veren bir kişiliğe sahip 
olacaklardır.

Çocuklara değer verilmeli, 
onların söyledikleri ciddiye alınmalı, 
ciddiyetle cevap verilmelidir. Zaman 
zaman bazı konularda onlarla tartı-
şılmalı, ikirlerine başvurulmalıdır.

Çocuklarla arkadaş gibi olunma-
lıdır

Çocuklara, sürekli çocuk muame-
lesi yapılarak onun kişilik gelişimine 
engel olunmamalıdır. Anne babalar, 
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çocukları ile arkadaş duygusu 
içerisinde konuşmalı, zaman zaman 
beraber dışarı çıkılmalı, çocuklarla 
ayrı ayrı dışarıda gezilmeli, hatta 
imkânları varsa, bir yerlerde çay 
içilmeli, -bir iki simit de olsa- oturup 
yemek yenilmelidir.

Çocuklar, gelişme sürecine girdik-
leri andan itibaren, anne babalar, 
çocuklarla belli konuları konuşmalı, 
onlara bazı konularda danışmalı-
dırlar. Örneğin, alışveriş yapılması 
konusunda ev ihtiyaçlarının teminin-
de onun da ikri alınmalı, alışverişe 
beraber gidilmeli ve alınacak şeylerin 
iyat ve kalitesi konusunda ikirleri 

alınmalıdır.

Çocukların ikirlerinin alınması, 
onların kendilerine olan özgüvenleri-
ni artırmalarına neden olur. Anneler, 
kız çocuklarıyla yemekler beraber 
yapmalı, onlara, hangi yemekleri 
hazırlamaları gerektiğini danışmalı, 
nasıl bir yemek pişirmeleri gerektiği 
konusunda onların da ikri alınma-
lıdır, yemekleri anne kız beraber 
pişirmelidirler.

Çocuklara arkadaşlık duygusu ile 
yaklaşmak, onların kendi arkadaşları-
nı seçmelerinde daha özenli olmasını 
sağlar, iyi kişilerle arkadaş olmasına 
neden olur ve olur olmaz kişilerle 
arkadaşlık yapmalarını engeller.

Çocuklarla oyunlar oynanmalı, 
yenmeli ve yenilmelidir ki çocuk, 
hayatta yenme ve yenilme duyguları-
nı tatsın. Oyunda, çocuk sevinsin diye 
ona sürekli yenilmek, gerçek hayatla 
yüzyüze geldiklerinde bir yenilgi 
durumunda yıkılırlar. Ya da oyunda 
sürekli yenilen çocuk, kendisine olan 
özgüvenini yitirir ve gerçek hayata 

karşı çekinken ve korkak olur. Yenme 
ve yenilme durumunda çocuk, daha 
etken mücadeleci bir ruha sahip olur.

Çocuklarla arkadaşlık kurmada, 
az önce de ifade edildiği üzere, 
annenin bu konudaki duyarsızlığı ve 
sorumluluk yüklenmemesi, bir de 
çocuğu olumsuz yönde etkilemesi 
sonucunda çocuklar, babalarını 
sıradan bir arkadaş gibi görecekler ve 
kimi zamanda sokakta arkadaşlarına 
hitap ettikleri ağızla hitap edecekler-
dir.

Daha da kötüsü, babasına 
gereğince saygı duymayan bir çocuk, 
kimi zaman babasına karşı şiddet 
bile kullanabilecektir. 1977-1980’li 
yıllarda gördüğüm bir olay tüyler 
ürperticiydi. Bir genç babasını evire 
çevire sopa ile dövdüğüne bizzat 
şahit olmuşumdur.

Çocuklar, yapıp ettiklerinde 
serbest bırakılmalıdır

Çocukların düşünce gelişimleri, 
daha küçük yaştan itibaren başlar; 
bu nedenle her şeyi merak eder ve 
bu meraklarını tatmin etmek için bir 
şeyler yapmaya çalışırlar. Çocukların, 
yapıp ettikleri konusunda hiçbir 
şekilde engelleyici bir tavır takınılma-
malı, yapacaklarından onlar mahrum 
bırakılmamalıdır. Yapılması gereken 
şey, kimi önerilerde bulunarak onları 
yönlendirmektir.

Yanlış yaptıkları bir şeyde çocuk-
lara: “Bak yanlış yaptın, bilmediğin 
şeyleri yapma” gibi onları suçlayıcı 
ve kırıcı ifadeler yerine: “Eline sağlık 
Yavrum, ancak şöyle yapsaydın 
daha güzel olacaktı.” 

Yaşanan bir örnek: 14-15 yaşla-
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rında genç kızlık çağına ulaşan bir 
çocuk, en kolay yemek denilebilecek 
makarna pişirir, hazırlar ve yaptığına 
sevinerek sofraya getirir. Ancak 
makarnayı, bilmeden evde daha 
önce balık kızartılan yağla yapmıştır. 
Annesi ve kardeşleri onunla alay 
ederler, çocuk üzülür, mahzun olur.

Baba işten gelir, ona yemek hazır-
lanır ve genç kızın yaptığı makarna-
dan babaya söz edilir. Baba: “Getirin 
bakalım, nasılmış” der, makarna 
getirilir baba, bir lokma alır ve : 

“Ellerine sağlık, değişik bir şey, ne 
güzel olmuş” der. Evdekiler şaşırır; 
Babasının bu sözü ile genç kızın 
mahsuniyeti dağılır ve tebessüm eder.

Çocukların yaptıkları şeyler 
konusunda suçlayıcı ve yasaklayıcı 
ifadeler, çocukların kendilerine 
olan özgüvenlerini ve ileriye dönük 
girişimci duygularını kaybetmelerine 
neden olur.

Çocuklara karşı şiddet kullanıl-
mamalı, hiçbir şekilde cezalandı-
rılmamalıdır

Çocuklar, her şeyi çok merak 
ederler, bu nedenle ellerine geçirdik-
leri ne varsa kurcalar dururlar. Bu 
durumda kimi zaman kurcaladıkları 
şeyleri bozar ya da kırarlar. İşte böyle 
bir durumda çocuklara bağırılmamalı, 
onlar cezalandırılmamalıdır.

Yapılması gereken şey, bunun 
bir zarar olduğunu, merak ettiği bir 
şeyi sormasının daha iyi olacağını 
söylemek, gerekirse onlarla beraber 
merak ettiği bir şey üzerinde 
çalışılmalıdır. Kimi zaman bozulan 
ev aletleri, çocuklarla beraber onarıl-
maya çalışılmalı, tamir etmesi için 

ona fırsat verilmelidir. Bu, çocukların 
kendilerine güvenlerini artıracaktır.

Çocukların yanında hiçbir 
şekilde dedikodu yapılmamalıdır

Hiçbir şekilde çocukların yanında 
dedikodu yapılmamalı, başkaları 
hakkında hoş olmayan şeyler 
konuşulmamalıdır. Çocukların yanın-
da dedikodu yapılması, başkaları 
hakkında konuşulması, çocukların, 
diğer insanlara olan güvenini yitirir 
ve kuşkulu bir kişiliğe sahip olmasına 
neden olur.

Çocuklara: “Anneni mi çok 
seviyorsun, babanı mı” gibi sorular, 
çocukları ikilem içerisinde bırakaca-
ğından ve onların iki yüzlü bir tavır 
takınmalarına neden olacağından, 
kesinlikle sorulmamalıdır. Çocuklar 
için anne babalar zaten en değerli 
varlıktır ve onları çok sevmektedirler.

Çocuklar, adabı muaşeret 
kuralları konusunda eğitilmelidir-
ler

Çocukların kişiliklerinin geliş-
mesinde en önemli husus, adabı 
muaşeret kurallarını öğrenmesidir. 
Bu da ancak anne babaların tavır ve 
davranışlarında söz ve ifadelerinde 
özenli bir şekilde hareket etmeleri ile 
sağlanır.

Çocuktan bir şey istenildiğinde 
oldukça hoş ve nazik bir üslup kulla-
nılmalı, getirdiği şey için teşekkür 
edilmelidir. Çocuklara bir şey verildi-
ğinde teşekkür etmesini, onlardan bir 
şey alındığında da onlara teşekkür 
edilmesi gerektiğini öğretmek, onun 
hayatta nezaket kurallarına dikkat 
etmesine neden olur.



yorum  

Çocuklara 
Allah’ı 

sevdirme 
ve Allah 

inancının 
verilmesi

Nisan
Mayıs

Haziran

2019 - 59

Kur’ani

mücahede

32

İnsanlarla konuşurken konuşan 
kişinin sözlerinin kesilmemesi 
gerektiği, anne babaların birbirleri 
ile yaptıkları konuşmalarla ortaya 
konulmalı, konuşan kişinin sözü 
bittiğinde: “Sözün bitti ise ben de 
bir şey söyleyebilir miyim” denilerek 
söze başlanmalıdır. Konuşan kişinin 
sözü yarıda kesilmişse: “Kusura 
bakma, sözünün bittiğini sanmış-
tım” diyerek dinleyen çocuğa örnek 
olunmalıdır.

Eşler, bir odada yalnız oturan 
eşinin yanına çocukla gitmeli ve kapı 
çalınarak: “Girebilir miyiz” denilme-
lidir. Böylece çocuk, anne babasının 
odasına girdiğinde kapı çalmasını 
ve izin almasını öğrenecektir. Bu 
konuda yüce Allah (cc), anne babaları 
uyarmaktadır.

“Ey iman eden kimseler, ellerinizin 
kontrolü altında bulunan (hizmetçi) 
kimseler ve sizden ergenliğe ulaşma-
mış kimseler, üç defa izin istesinler; 
sabah namazından önce, öğle vaktin-
de elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve 
yatsı namazından sonra ki (bu), sizin 
üç mahreminizdir. Bunların dışında 
sizin, birbirinizin yanında dolaşmanız 
onlara da size de günah değildir. İşte 
böyle Allah, size ayetlerini açıklıyor, 
Allah bilendir, hakimdir.

Sizin çocuklarınız, ergenliğe 
ulaştıkları zaman artık onlardan 
önceki kimselerin, izin istedikleri gibi 
izin istesinler. İşte böyle Allah, size 
ayetlerini açıklıyor, Allah bilendir, 
hakimdir.” (Nur, 58-59)

Başkalarının evlerine, çocuklarla 
gidilmeli, gidilen evin kapısı çalına-
rak onlara: “Müsait misiniz” diye 
seslenilmeli, müsait olmamaları 

halinde: “Kusura bakmayın, daha 
sonra uğrarız” denilerek dönülmeli-
dir. Böylece çocuk, nezaket kurallarını 
öğrenecektir.

“Ey iman edenler, kendi evleri-
nizden başka evlere, oranın halkına 
selam verip geldiğinizi fark ettirinceye 
kadar girmeyin, bu, sizin için daha 
hayırlıdır, belki düşünürsünüz. Artık 
orada birini bulamazsanız, size izin 
verilinceye kadar oraya girmeyin ve 
eğer size: ‘Dönün’ denilirse hemen 
dönün; o, sizin için daha temizdir. 
Allah yapmış olduğunuz şeyleri bilen-
dir.” (Nur, 27-28)

Açıklanan tüm hususlar, çocukla-
rın kişiliklerinin gelişmesine, onların 
olgunlaşıp şahsiyetli birer insan 
olmalarına neden olur. Böyle yetişen 
çocuklar, gelecek hayatlarında yalan 
söylemeyen, ikiyüzlülük yapmayan, 
başkalarına saygı göstermesini, 
konuşmasını ve dinlemesini bilen bir 
kişiliğe ve olgun bir şahsiyete sahip 
olacaktır. Bu, zaten İslâm’ın kişiler-
den istediği özelliklerdir.

Çocuklara Allah’ın sevdirilmesi 
ve Allah inancının verilmesi

Çocuklar, dünya hayatının süsü ve 
güzelliği oldukları gibi aynı zamanda 
anne babalar için de yüce Allah’a 
karşı bir imtihan vesilesidirler.

“Bilin ki, gerçekten mallarınız ve 
evlatlarınız bir imtihandır, şüphesiz 
Allah, büyük mükâfat, O’nun yanında-
dır.” (Enfal, 28)

Çocuklara yaklaşımlar, bu imtiha-
nı en güzel şekilde vermeye yönelik 
olmalıdır, çocuklara yaklaşımlardaki 
yanlış davranışlar, anne babanın şirke 
ve küfre girmelerine neden olabilece-
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ği gibi çocukların da, Rab’lerine isyan 
eden birer kişiliğe sahip olmalarına 
neden olur.

“O’dur ki bir tek ne isten sizi yarattı, 
ona, huzur bulması için onun eşini var 
etti; ne zamanki onu sarıp örtünce 
(eşi), ha if bir yük yüklendi, böylece 
onu gezdirdi; ne zamanki (yükü) 
ağırlaştı Rab’leri Allah’a dua ettiler: 

‘Doğrusu şayet bize bir salih (çocuk) 
verirsen elbette şükredenlerden 
oluruz.’ Ne zaman onlara bir salih 
(çocuk) verdi, kendilerine verdiği 
şeyde O’na ortaklar kıldılar; halbuki 
Allah, ortak koştukları şeyden yücedir.” 
(A’raf, 189-190)

Anne babalar, çocuklarını kendile-
rine Rab’lerinin rızasını kazandıracak 
bir şekilde yetiştirmelidir ki hem 
kendileri Rab’lerini razı edebilsinler, 
hem de çocuklarının yüce Allah’ı 
tanıyacak ve sevecek şekilde yetişti-
rebilsinler.

Çocuklara Allah’ın sevdirilmesi

Çocuklar, kendilerine iyi davra-
nan, hediye veren kişilere çok daha 
fazla ısınır ve onları severler. Yüce 
Allah’ın, rahmet ve lütuf sıfatları öne 
çıkartılarak çocuklara anlatılması 
onların, yüce Allah’ı çok sevmelerine 
neden olur.

Çocuklara yüce Allah’ın sevdiril-
mesi, tıpkı ona kişilik kazandırılması 
gibi günlük hayat içerisinde anne 
babanın, söyleyip yaptıklarını, yüce 
Allah’ı onlara tanıtacak şekilde 
olmalıdır. Bu öyle yapılmalıdır ki 
yüce Allah (cc), yanlarında, onlarla 
beraber dördüncü kişi olarak yaşıyor 
bilincini çocuklara verebilsin.

Çocukların, kendileri ile beraber 
olduğunu düşündükleri yüce Allah’ın, 
kendilerini hep sevdiği, kendilerine 
sürekli iyilik yaptığı, onları koruduğu 
bilincine sahip olmalıdırlar. Bu 
nedenle anne babalar, oldukça seçici 
ve dikkatli kelimeler kullanmalı ve 
oldukça ölçülü hareket etmelidirler. 
Anne babaların söyleyip yaptıkları, 
çocuklar için bir eğitim sürecidir.

Çocuklara Allah sevgisi, yalnızca 
anlatılarak verilmez, yaşanan hayat 
içerisinde iillerle ortaya konularak, 
tamamlayıcı olarak bu iillerin 
nedenleri, 4-5 yaşlarından itibaren 
anlatılarak çocuklara Allah sevdirilir.

Anne babalar, çocuklara Allah 
adına bir şeyler öğretmek için: “Haydi 
şunu söyle, haydi bunu şu şekilde yap, 
şunu oku bak ne diyor” gibi dayatmacı 
bir tavır takınmamalı, gün içerisinde, 
hayatın akışında kendileri onların 
yanında söyleyip yaptıklarında yüce 
Allah’ı öncelemeli, hatırlamalıdırlar.

Sabah uyandıklarında anne 
babalar, çocukların yanında: 

“Hamdolsun Allah’a, bize güzel 
bir gün daha nasip etti” demeleri 
çocukların, o günü kendilerine 
bağışlayanın Allah olduğunu idrak 
etmelerine neden olur.

Yemeğe başlanıldığında: “Bize bu 
nimetleri veren, bunları kazanmayı 
bize nasip eden Allah’ın adı ile bismil-
lah-ir Rahman-ir Rahim” yemek 
yenildiğinde: “Hamdolsun Allah’a ki, 
sağlık ve a iyetle bu yemekleri yeme 
hazzını bizlere nasip etti” denilmeli-
dir ki çocuklar, nimeti verenin yüce 
Allah (cc) olduğunu öğrensinler.

Çocuklarla beraber dışarı çıkıl-
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dığında, onlara: “Hayatta var olan 
şeyler ne kadar güzel, Allah ne güzel 
şeyler yaratmış ve bizlerin hizmetine 
vermiştir” deyip gökyüzünün ve 
yeryüzünün güzellikleri övülmeli ve 
bunların asıl sahibinin Allah olduğu 
söylenmelidir.

Yağmur yağdığında, yağmuru 
verenin yüce Allah olduğu anlatılmalı 
ve: “Bak Yavrum, Allah kullarına karşı 
merhametli olduğu ve bizleri sevdiği 
için bizlere yağmur gönderiyor, 
böylece bizlere su veriyor, yediğimiz 
sebze ve meyveleri su ile besleyip 
bizim yememiz için çıkarıyor ki bizler 
beslenelim” denilmelidir.

Güneşi yaratanın Allah olduğu 
çocukların anlayabilecekleri şekilde 
ifade edilmeli: “Allah güneşi yarattı 
ki biz, güzel bir hayat yaşayalım; biz 
nasıl evimizi süsleyip güzelleştiri-
yorsak Allah da yarattığı dünyayı 
güzelleştiriyor, çünkü dünyanın 
sahibi O’dur” denilmeli ki çocuklar, 
yaşadıkları dünyanın sahibinin Allah 
olduğunu bilsinler.

Çocuklara, tabiattaki güzelliklerin, 
çiçeklerin, ağaçların, insanlar güzel 
bir hayat yaşasınlar diye yüce Allah’ın 
kullarına verdiği güzellikler olduğu 
anlatılmalıdır. Yenilen ve insan hiçbir 
emek vermeden hazırlanıp sofraya 
konulan balın, yüce Allah’ın arılara 
emri olduğu ve insanlara lütfettiği 
açıklanmalıdır. Böylece çocuklar, 
yüce Allah’ın hep iyilik ettiğini ve 
güzel şeyler verdiğini öğrenecekler 
ve O’nu çok seveceklerdir.

Özellikle çocukların yanında 
konuşurken: “İnşaAllah, Allah izin 
verirse, şu işi yapacağım, şuraya 

gideceğim” denilmeli, o söylenen iş 
yapıldığında ya da gidilen yerden 
dönüldüğünde: “Hamdolsun, hayırlısı 
ile işi yaptım, Allah’ın lütuf ve yardı-
mı ile gidip geldim, çok şükür beni 
evime ve sizlere kavuşturan Allah’a” 
denilmelidir.

Çocuklara sözde durmanın  nasıl 
olacağı konusunda anne babalar 
bizzat kendileri örnek olmalıdırlar. 
Anne babalar, gerek çocuklarına 
gerekse başkalarına verdikleri sözde 
sadık olmalı, sözlerini yerine getirme-
lidirler. Sözde durmanın, Mü’minlerin 
özelliklerinden olduğu çocuklara 
söylenmeli ve sözde durmayı Allah’ın 
sevdiği özelliklerden olduğu anlatıl-
malı, yanlarında o konudaki ayetler 
okunmalıdır.

“Ve onlar, emanetlerine  ve 
ahitlerine riayet eden kimselerdir;” 
(Mü’minun, 8)

Ahde sadakat ve emanete riayet, 
insanın güzel ahlakından birer 
özelliktir. Rasulullah (as): “Hiçbir 
baba, çocuğuna güzel ahlak ve terbi-
yeden daha üstün bir hediye vermiş 
olamaz” buyurmuştur.

Çocuklara, yüce Allah’ın, kulla-
rına karşı cömert olduğu anlatıl-
malıdır

Çocuklara paylaşmanın, iyilik 
yapmanın güzellikleri anlatılmalı ve 

“Yüce Allah (cc), kullarına karşı-
lıksız bol rızıklar verdiği gibi biz 
de elimizde bulunan bazı şeyleri 
ihtiyaç sahipleri ile paylaşmalıyız. 
Bunu yaparsak Allah bizleri daha 
çok sevecektir” denilerek çocuklar, 
paylaşmaya teşvik edilmelidir.
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Bir gün çarşıda gezerken Hollan-
dalı 3-5 yaşlarında iki küçük kızın 
anneleri ile beraber bulundukları bir 
sırada iştahlı iştahlı kek yediklerini 
gördüm, yanlarından geçerken küçük 
kıza: “Ben acıktım, kekten biraz verir 
misin” dedim. Kızlardan küçük olanı, 
yarısını ısırdığı keki gülerek bana 
uzattı ve: “Buyur, beyefendi bunu ye” 
dedi. Kendisine teşekkür ederek şaka 
yaptığımı söyledim, annesi “Böyledir 
hemen verir” diyerek kızını sevdi.

Yine bir gün marketten annesi 
ile beraber çıkan, elinde kek yiyen 
4-5 yaşlarında küçük bir Türk kızına 
Türkçe: “Ben acıktım, kekten biraz 
verir misin” dedim, kız keki sakla-
yarak annesine dönüp ağlayarak 

“Vermem” dedi. İşte bu, çocukların 
nasıl yetiştirildiklerinin tipik bir 
örneğidir.

Çocuklara anne baba hakkının, 
Allah’ın emri olduğu anlatılmalıdır

Anne baba birbirlerinin gıyabında 
çocuklara, anne baba haklarını en 
güzel bir şekilde anlatmalıdırlar. 
Örneğin annenin yokluğunda baba: 

“Bak Yavrum, anneler sevilmeye çok 
layıktır; o, seni doğurdu, emzirdi, her 
türlü hizmetlerimizi yapıyor, bizim 
için evin her işini görüyor, Allah, bu 
nedenle her zaman annelere teşekkür 
edilmesini bizlere söylüyor” diyerek 
çocuğuna annesine saygılı olmasını 
öğretmelidir.

Anneler, babaların gıyabında: 
“Bak Yavrum, babana çok saygı 
göstermeli ve onu sevmeliyiz; 
çünkü o, bizler için çalışıyor ve 
bizleri koruyor. Bu yüzden onu 
üzecek davranışlardan kaçınma-

lıyız. Allah, babalara her zaman 
teşekkür etmemizi bildiriyor” 
diyerek çocuğuna babasına saygılı 
olmasını öğretmelidir.

Anne babaların sevilip sayılması 
anlatımı, çocuklarda anne babalara 
saygının, yüce Allah’ın bildirdiği 
algısını oluşturacak ve yüce Allah’ın 
kendilerini çok sevdiğini idrak 
ettirecektir. Böylece çocuklarda 
yüce Allah’a karşı bir sevgi meydana 
gelecektir.

Namaz vakitlerinde çocuklara: 
“Haydi namaz kıl” demek yerine: 
“Bizlere tüm güzel şeyleri veren 
Rabb’imiz Allah’a şimdi teşekkür 
etme zamanı, namazımız, Rabb’i-
miz Allah’a bir teşekkürdür” 
denilerek namaza teşvik edilmelidir. 
Böylece çocuklar, yüce Allah’a teşek-
kür etmenin namazla olabileceğini 
öğrenmiş olacaklardır.

Hiçbir şekilde ve şartta çocuk-
lar, Allah ile korkutulmamalıdır

Toplumda bazı kimselerin, kimi 
zaman çoğunlukla kullandıkları bazı 
sözler, adeta yüce Allah’ı zalim bir 
diktatör gibi göstermeye çalışmak-
tadır. Bunlar: “Allah çarpar, Allah 
belanı verir, Allah belanı verecektir, 
Allah seni yakacaktır” sözleridir. Yüce 
Allah’ın kullarına rahmeti, her şeyin 
üzerindedir.

Yüce Allah (cc), Rahmet ve Merha-
metini kullarına bildirmekte, işledik-
leri kusur, hata, günah ve kötülükler-
den vazgeçip tevbe etmeleri halinde 
kendilerini kesinlikle bağışlayacağını 
bildirmektedir.
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“O kimseler, bir fuhşiyat yaptık-
ları yahut ne islerine zulmettikleri 
zaman, Allah’ı hatırlarlar, günahları 
için hemen bağışlanma dilerler ve 
kim Allah’tan başka günahları 
bağışlayabilir  ve onlar, yaptıkları 
şeyler üzerinde bilerek ısrar etmezler.” 
(Al-i İmran, 135)

Yüce Allah (cc), günah işleyen, 
kötülük yapan, hatta şirk koşan kulla-
rının, pişman olup tevbe etmeleri 
halinde kendilerini bağışlayacağını 
ve kötülüklerini iyiliklere çevireceği-
ni vadetmektedir.

“Ancak tevbe eden, iman edip salih 
amel işleyen başka; işte Allah onların 
kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. 
Allah çok bağışlayandır, rahmet 
edendir. Kim tevbe eder ve salih 
amel işlerse, işte gerçekten o, Allah’a 
tevbe etmiş, tevbesi kabul edilmiştir.” 
(Furkan, 70-71)

Yüce Allah (cc), onca kötülüğü 
yapmış kullarını, tevbe etmeleri 
halinde bağışlayacağını vadederken, 
günahsız, masum ve tertemiz olan 
çocukları, Allah ile korkutmak, çocuk-
ları yüce Allah’a karşı soğutmak ve 
O’ndan nefret ettirmekten başka bir 
şey değildir. Bunu yapanlar, şayet 
ahmak değillerse apaçık bir Allah 
düşmanıdırlar.

Günah, belli bir yaşa gelmiş 
kimselerin, bilerek ya da bilmeyerek 
yaptıkları gayri insani ve gayri İslâmi 
tavır ve davranışlar ve sarf etikleri 
sözlerdir.  Çocuklar ise, masum 
olduklarından hiçbir söz ve davranış-
ları günah olarak değerlendirilemez. 
Bu nedenle de yüce Allah’a karşı suç 
işlemiş olamazlar.

Rasulullah (as): “Kalem üç 
kişiden kaldırılmıştır; uyanıncaya 
kadar uyuyan kimseden, akıl baliğ 
oluncaya kadar çocuktan, aklî 
dengesi yerine gelinceye kadar 
deli ve benzeri kişilerden” buyur-
muştur. Kendisinden kalem kaldırılan 
çocukları, söyleyip yaptıklarından 
dolayı Rab’lerine karşı suçlu addet-
mek, ancak haddi aşmaktır.

Kişilik gelişimleri ile beraber, 
çocuklara verilen Allah sevgisi ve 
yaşına uygun olarak ona anlatılan 
İslâmi gerçekler, çocuklarda kalıcı 
olacaktır. Çocuk büyüdükçe ona, 
Allah sevgisi ve İslâmi bilginin dozu 
artırılarak, onu düşündürerek veril-
melidir.

Yaşlarına uygun verilen ve adeta 
ilmik ilmik dokunarak verilen Allah 
sevgisi ve İslâmi bilgi, çocuklarda 
kalıcı olur ve sonraki hayatlarında 
hiç kimse onları Allah yolundan 
döndüremez, saptıramaz.

“Ey iman eden kimseler, kendi ne is-
leriniz üzerinde olun; hidayet üzerinde 
olduğunuzda, dalalette olan kimse 
size zarar veremez; hepinizin dönüşü 
Allah’adır, (O), yapmış olduğunuz 
şeyleri size bildirecektir.” (Maide, 105)
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kavramlar
Fısk-Fasıklar

Fıskın, kelime anlamı, önemseme-
me, duyarsızlık, açıktan açığa günah 
işleme, sapma, doğru yoldan çıkma, 
inkâr etme, yalanlama, yüce Allah’a 
itaatten çıkma -ki, bu ifade isyanın 
her türlüsünü içerisinde barındırı-
yor- küfür, şirk, münafıklık, sapıklık, 
sözden dönme irtidat gibi anlamlara 
gelir. Bunları işleyenler de fasıktırlar.

Kur’an’dan açıkça anlaşıldığı üzere 
fasık, aslında tüm sapıkların, kâ ir, 
müşrik, münafık ve mürtetlerin, bir 
yerde ortak sıfatlarıdır. Çünkü tüm 
bunlar, yüce Allah’ın dinini bir şekilde 
terk etmiş, sapıklığa düşmüşlerdir.

Fasıklar nasıl bilinirler

Kur’an, fasığın özelliklerini ve 
fasıkların kimler olduklarını çok açık 
bir şekilde belirtmiştir. Fasık ile ilgili 
ayetlere geçmeden önce fasıkların 
kimler oldukları ve nasıl tanınacak-
ları konusunda Rasulullah (as)’ın bu 
konudaki hadislerine ve günümüzde 
fasıkların nasıl bilinecekleri üzerinde 
durulmasında fayda vardır.

Rasulullah (as), fısk ve fasık 
konusunda çok açık ve net bir 
tanımlama yapmıştır, Rasulullah 
fıskı, şöyle açıklamıştır: “Ma’rufu 
münker, münkeri ma’ruf kabul 
etmek” şeklinde açıklamıştır. Buna 
göre ma’rufu yani iyiliği, helalı, meşru 
olanı münker; münkeri yani yasak ve 
haram olanı, kötülüğü ma’ruf kabul 
eden kimse fasıktır.

“Sizden, bir ümmet/topluluk olsun 

ki, hayra çağırsın, iyiliği emretsin ve 
kötülükten men etsin; işte onlar kurtu-
luşa erenlerdir.” (Al-i İmran, 104)

İşte fısk, bu ilahi gerçeğin aksini 
yapmak, bunları yapanlar da fasıklar-
dır.

Günümüzde Kur’an ve Rasulullah 
(as)’ın bildirdiği gerçeklere aykırı 
hareket eden, bunları önemsemeyip 
haramları işleyen kimseler, apaçık 
bir şekilde fasıktırlar. Bu fasıkları, 
günümüzde tanımak oldukça kolaydır.

Sosyal hayat içerisinde aynel yakin 
tanınan kimselerin, Kur’an ve Sünnete 
aykırı iilleri işleyenler, apaçık bir 
şekilde görüldüğü gibi günümüzde 
sosyal hayattan daha etkin bir duruma 
gelen sanal alemde de fasıkların kimler 
oldukları çok açık bir şekilde görül-
mektedir. Bunlar, Kur’an kriterine göre 
değerlendirildiklerinde fasık oldukları 
net bir şekilde anlaşılmaktadır. Örnek-
lendirilecek olursa:

Sosyal hayatta Kur’ani gerçeklere 
göre inkâr edilmesi gereken tağuti 
sisteme oy verip destek olan, İslâm’ın 
yasakladığı faiz, zina, içki, kumar gibi 
iilleri işleyen kimseler, İslâm’dan 

sapmış, fasık kimselerdir.

Sanal alemde, Kur’an ve Sünneti 
önemsemeyen, Kur’an ve Sünnetten 
daha çok şahsi ve gayri İslâmi konuları 
işleyen, iman ettiklerini iddia ettikleri 
İslâm’ı önemsemeyen kimseler olarak 
fasıklardır.



kavramlar

Fısk-Fasıklar

Nisan
Mayıs

Haziran

2019 - 59

Kur’ani

mücahede

38

Fasıklar, Müslümanların 
aleyhinde konuşur, onları birbirine 
düşürmeye çalışırlar

Fasıklar, günümüzde -sosyal 
hayatta ve sanal alemde çokça görül-
düğü üzere- Müslümanlar hakkında 
yalanlar uydurarak konuşur, Müslü-
manları kötülemeye, onlar arasına 
itne sokmaya çalışırlar. Fasıklar, bu 

yaptıkları ile insanların Müslüman-
lara inanmamalarını, Müslümanların 
gözden düşürülmesini arzularlar.

“Gerçekten Allah’ın, onların sırlarını 
ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar 
mı! ve şüphesiz Allah, gaybları en iyi 
bilendir! Sadakalar hususunda Mü’min-
lerden güçlerinin yettiğini verenleri 
ayıplayan kimseler ve güçlerinin yetti-
ğinden başkasını bulamayan kimseleri, 
bu nedenle alaya alanlar, Allah onlarla 
alay etmiş ve onlar için acıklı bir azap 
vardır.” (Tevbe, 78-79)

Fasıkların itnelikleri, Rasulullah 
(as) zamanında da aynı şekilde devam 
etmiş, Müslümanları birbirlerine 
düşürmeye çalışmışlardır.

Velid b. Ukbe, Benî Mustalik 
kabilesinin zekât vergisini toplamak 
üzere gönderilir. Velid yolda iken birisi, 
bu kabileden silahlı bir grubun yola 
çıktığı haberini getirir. Velid, onların 
savaşmak için çıktıklarını düşünerek 
geri dönüp Rasulullah (as)’a durumu 
anlatır. Rasulullah (as), haberin doğru 
olup olmadığını araştırmak ve gereğini 
yapmak üzere Halid b. Velid’i gönderir. 
Halid b. Velid (r.anh) kabileye yakın 
bir yere vardığında o grubun, ezan 
okuyup namaz kıldıklarını, İslâm’a 
bağlılıklarının devam ettiğini görür 
ve Medine’ye döner. Sonunda onların, 
zekât tahsildarı geciktiği için durumu 
öğrenmek veya zekâtı kendi elleriyle 

Rasulullah (as)’a teslim etmek üzere 
yola çıktıkları anlaşılır. (Müsned, IV, 
279; Kurtubî, XVI, 296 vd.)

Bu olay üzerine Hucurat, 6. ayeti 
nazil olur.

Kur’an’da fasıkların özellikleri

Fasıklar, Hakkı inkâr ederler

Fasıklar, Rab’lerinden gelen, kolay-
lıkla anlaşılabilecek apaçık ayetlere 
iman etmez, inkâr ederler. Sapıklığı 
yol edinen bir kimseye, hangi delil 
gösterilirse gösterilsin, inanmaz. 
İnkâr, mantık ve kural tanımayan bir 
hastalıktır; akıl ve düşünceyi devre 
dışı bırakır, bu nedenle ne delil fayda 
eder ne de apaçık anlatılan ayetler.

“Andolsun sana apaçık ayetler indir-
dik ve fasıklardan başkası onu inkâr 
etmez. Söz verip her anlaşma yaptıkları 
zaman onlardan bir grup onu bozmadı 
mı; bilakis onların çoğu iman etmezler.” 
(Bakara, 99-100)

 “Ayetlerimizi yalanlayanlara da 
yaptıkları fısk yüzünden azap dokuna-
caktır.” (En’am, 49)

Fasıklar, iman etmezler

İnkârı yol edinen fasıklar, Allah’ı ve 
Rasulü’nü tanımadıkları için davranış-
larını da bu inançsızlıkları üzerine bina 
eder, sapık bir hayat sürerler. İman 
etmek, ancak kişilikli, şahsiyetli dürüst 
kimselerin ulaşacakları bir onurdur! 
Fasıklarda bu meziyetler bulunmadığı 
için onlar, hiçbir şekilde iman etmezler.

“İşte sizin Hak Rabb’iniz Allah budur! 
O halde Hak’tan sonra sapıklıktan 
başka ne vardır! Öyleyse nasıl oluyor da 
döndürülüyorsunuz! Böylece Rabb’inin, 
fasık kimseler hakkında söylediği: 

‘Şüphesiz onlar iman etmezler’ sözü 
gerçekleşti.” (Yunus, 32-33)
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Fasıklar, yüce Allah’ın belirlediği 
esaslara hakkıyla iman etmez, Hakkı 
bırakıp sapıklığı yol edinirler. Bunlar, 
ya vahyin belirlediği esaslara uygun 
iman etmezler ya da kendi hevaların-
dan uydurdukları şeylere iman ederler 
ki bu, Hakkı inkâr ve küfürdür.

“Şayet Allah’a, Nebi’ye ve ona indiri-
lene iman etmiş olsalardı, onları dostlar 
edinmezlerdi velakin onlardan çoğu 
fasıktır.” (Maide, 81)

İman, fazilet sahibi olanlara 
Rab’lerinin lütfu ve bir onurdur, kendi 
hevalarını ölçü edinen, kişilikten 
yoksun, şahsiyet erozyonuna uğrayan-
lara, bu lütuf ve onur nasip olmaz.

Bir kimsenin iman etmesi için 
öncelikle insani değerlerini yitirmemiş 
olması gerekir; bu değerleri yitirenler, 
iman gibi yüce bir mertebeye ulaşa-
mazlar. Yüce Allah (cc), böyle kimsele-
re hidayet vermez.

Allah, fasıklara hidayet vermez
İnsan, nasıl ki güvenmediği, verdiği 

emanete ihanet edecek kişilere, değer-
li gördüğü emanetlerini veremiyorsa, 
yüce Allah (cc) da, iman ve hidayeti, 
onurlu bir şekilde taşımayacak, bozuk 
davranışları, kişiliksiz söz ve tavırları 
ile Tevhid inancına zarar vereceğini 
bildiği kimselere, hidayet vermez.

Yüce Allah (cc), insanların 
arkasından konuşan, onlarla alay 
eden, insanları hakir gören kendilerini 
beğenmiş, kibirli kimselere hidayet 
vermeyeceğini bildirmektedir.

“Onlar için mağ iret dile yahut onlar 
için mağ iret dileme, doğrusu onlar için 
yetmiş defa af dilesen artık Allah onlara 
mağ iret etmez; bu gerçekten onların, 
Allah’ı ve Rasulü’nü inkâr etmelerin-
dendir; Allah, fasıklar kavmine hidayet 
vermez.” (Tevbe, 80)

Yüce Allah (cc), adil olmayan, 
şahitliği doğru yapmayıp gizleyen ve 
insanların haklarını gasp eden kimse-
lere de hidayet vermeyecektir. Kısacası 
bir kimse, insan olmadığı sürece, iman 
etmez,  Mü’min olamaz, yüce Allah (cc) 
da ona hidayet vermez.

“Bu (yeminleri), şahitliği yerine 
getirmelerine ve ona itibar edilmesine 
yahut onların yeminlerinden sonra 
yeminlerin reddedilmesinden korkma-
larına daha uygundur. Allah’tan korkun 
ve iyi dinleyin, Allah, fasıklar kavmine 
hidayet vermez.” (Maide, 108)

Fasıklar, Tevhidi esasları terk 
ederler

Sapıklığı yol edinenlere, en değerli 
şeyler de verilse, kıymetini bilmez, 
terk ederler. Yüce Allah (cc), İsrailoğul-
larına, Hz. Musa (as) ile birlikte Tevhidi 
esasları göndermiş, onları bulunduk-
ları zilletten ve Fir’avn’ın zulmünden 
kurtarmıştır. Ancak onlar, yüce Allah’a 
kul olma izzet ve şere ini terk ederek 
buzağıyı ilah edinmiş, sapıklık içerisi-
ne düşerek fıskı yol edinmişlerdir.

“(Musa) dedi ki: ‘Rabb’im, gerçekten 
ben, nefsimden ve kardeşimden başkası-
na malik değilim; artık bizimle fasıklar 
toplumunun arasını ayır.’ (Allah) 
buyurdu ki: ‘Artık gerçekten orası, kırk 
sene onlara haram kılındı, yeryüzünde 
şaşkın bir halde olacaklar; fasıklar 
toplumu için sen üzülme.” (Maide, 
25-26)

Fasıklar, kendilerine yapılan 
nasihatlerden de öğüt almazlar, şirk ve 
küfürlerine devam ederler! Bu nedenle 
Hz. Musa (as), söz dinletemediği fasık 
İsrailoğullarını yüce Allah’a şikâyet 
etmiş, O’ndan yardım istemiştir. Bugün, 
iman ettiklerini iddia etmelerine 
rağmen putperest sistemi destekle-
yen ve puta tapan yöneticilere uyan 
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kimseler, İsrailoğullarının günümüz 
temsilcileri fasık kimselerdir.

Fasıklar, Kur’ani gerçekleri 
anlamazlar

Fasıklar, akılları çalışmayan, 
duygularının esiri olan kimselerdir; 
bu nedenle onlar, Kur’ani gerçekleri 
düşünüp anlayamazlar. Kur’an’ı 
anlamaları için düşünmeleri gerekir, 
arzularını her şeyin üstünde tutup ona 
tabi olanlar, Kur’ani mesajı kavraya-
mazlar.

“Şüphesiz Allah, bir sivrisineği, 
nihayet o (sivrisineğin) üzerinde 
bulunan (kanat ve iğnesi gibi) bir şeyi 
misal vermekten utanmaz; iman eden 
kimseler ise, onun gerçekten Rab’lerin-
den bir Hak olduğunu bilirler; ve inkâr 
eden kimseler ise hemen derler ki: ‘Allah, 
bu misalle ne demek istedi?’ (Allah), 
onunla çoklarını dalalete düşürür ve 
onunla çoklarını hidayete ulaştırır, 
onunla fasıklardan başkasını dalalete 
düşürmez.” (Bakara, 26)

Kur’an’ı, anlayıp kavramak, ancak 
ona samimi bir şekilde iman etmekle 
mümkündür. Fasıklar, iman etmedikle-
ri için Kur’an’ı ve onda verilen mesajı 
anlamadıkları gibi okudukça küfür 
ve azgınlıklarını daha çok artırır ve 
saparlar.

Günümüzde, “Yalnız Kur’an” 
dedikleri halde İslâm’dan uzak olan, 
küfür ve şirk içerisinde bulunanların 
durumu, Kur’an’a yeterince ya da 
hiç iman etmemiş olmaları, “Allah ne 
demek istedi” diyerek ayetleri tartış-
maları nedeniyle fıska düşmüşlerdir.

Kur’an’a uymayanlar fasıktırlar

Yüce Allah (cc) Kur’an’ın, iman 
edenler için bir öğüt olduğunu ve 

onların, bu en güzel öğüde uyacakları-
nı bildirmektedir.

“O kimseler, sözü dinlerler, böylece 
onun en güzeline tabi olurlar, işte 
onlar, Allah’ın hidayet ettiği kimse-
lerdir ve işte onlar akıl sahipleridir.” 
(Zümer, 18)

İman edenler, kendilerine Rab’leri-
nin ayetleri hatırlatıldığı zaman, hiçbir 
tereddüt duymadan derhal teslim 
olurlar ve Rab’lerine hamd ederler.

 “Şüphesiz Bizim ayetlerimize iman 
eden kimselere, onunla öğüt verildiği 
zaman secdeye kapanırlar ve Rab’lerini 
hamd ile tesbih ederler; onlar, büyüklük 
taslamazlar.” (Secde, 15)

Yüce Allah’ın ayetlerine teslim 
olanlar, düşünüp akleden, kendilerini 
yaratana iman edip teslim olan kimse-
lerdir. Akletmeyip Hakkı görmekten 
mahrum olanlar, hevalarını ölçü edinip 
kişiliksiz bir hayat sürenler, Hakkı 
anlayamaz ve iman etmezler.

“Şimdi, Rabb’inden sana indirilenin 
gerçekten yalnızca Hak olduğunu 
bilen kimse, o âmâ gibi midir! Şüphe-
siz sadece akıl sâhipleri düşünür.” 
(Rad, 19)

Yüce Allah (cc), iman edenlere 
seslenerek, kendilerine inen Kur’an’a 
iman etmelerini ve ona saygı duyarak, 
onun hükümlerine teslim olmalarını 
istemektedir.

“İman eden kimseler için hâlâ 
vakit gelmedi mi ki, Allah’ın Zikrine 
ve Haktan inen şeye kalpleri saygı 
duysun ve bundan önce kendilerine 
Kitap verilen, sonra üzerlerinden 
uzun zaman geçen, böylece kalpleri 
katılaşan kimseler gibi olmasınlar 
ve onlardan çokları fasıklardır!” 
(Hadid, 16)
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Fasıklar, akıllarını kullanmadık-
ları, heva ve heveslerini ölçü edinip 
ilahlaştırdıkları için Kur’an’a uymazlar. 
Hevalarına uymaları neticesinde 
kalpleri katılaşıp düşünme yetenekle-
rini yitiren fasıklar, doğruyu görmele-
rine rağmen ona uymazlar.

“Bir zaman Musa kavmine dedi ki: 
‘Ey kavmim, niçin bana eziyet ediyorsu-
nuz ve gerçekten biliyorsunuz ki şüphe-
siz ben, sizin için Allah’ın Rasulü’yüm’ 
artık ne zaman ki onlar saptılar, Allah 
da kalplerini saptırdı; Allah, fasıklar 
kavmine hidayet vermez.” (Saf, 5)

Risalet tarihi boyunca, Tevhidi 
esaslardan yüzçevirip küfre ve şirke 
düşenler, hevalarını ölçü edinen fasık-
lardan başkaları olmamıştır. Bunlar, 
yüce Allah’ın gönderdiği gerçekleri, 
hevalarına uymuyor diye tevil edip 
değiştirmişler, kendilerince bir din 
ihdas etmişler, böylece sapıklığı yol 
edinerek fısk içerisine düşmüşlerdir.

“Andolsun, Nuh’u ve İbrahim’i, (Rasul 
olarak) gönderdik, ikisinin zürriyetleri 
arasına Nebi’lik ve Kitap koyduk, bu 
nedenle onlardan hidayette olanlar 
vardır, fakat onlardan çoğu fasıklardır.” 
(Hadid, 26)

İster daha iyi yaşamak düşüncesi, 
isterse hoşa gitmediği duygusu ile 
olsun, hangi gerekçe ile olursa olsun, 
ayetler üzerinde tevil yapmak, aslın-
dan başka anlamlar yüklemek fısktır. 
Fasıklar ise, hiçbir zaman doğru yolu 
bulamaz, hidayete ulaşamazlar.

Fasıklar, şirk koşarlar

Şirk, fısk grubu içerisinde bir 
şubedir; bu nedenle müşrikler, aynı 
zamanda fasıktırlar. Yüce Allah’ın 
verdiği lütuf ve nimetlere nankörlük 
yapanlar, Rab’lerine şirk koşmuş, 
nankörlük yapmış, fıska düşmüşlerdir.

“Allah sizden, iman edip salih amel 
işleyen kimselere vadetmiştir; onlardan 
önceki kimseleri, halife yaptığı gibi 
yeryüzünde onları da halife yapacak, 
onlar için razı olduğu dinlerini kendi-
lerine sağlamlaştıracak ve korkularını 
sonradan güvene çevirecektir. Onlar, 
bana kulluk edecekler, hiçbir şeyi bana 
şirk koşmayacaklar ve kim bundan 
sonra inkâr ederse işte onlar, fasıklar-
dır.” (Nur, 55)

Allah’ın indirdiği ile hükmetme-
yenler, fasıktırlar

Yüce Allah (cc), insanları çeşitli 
nimetlerle donatmış, onlara hüküm-
lerini bildirmiş, yeryüzünde onlara 
fırsatlar bahşetmiş ve indirdiği 
hükümlere kesinlikle tabi olmalarını 
istemiş, indirdiği hükümlerle hükmet-
meyenlerin fasıklar olduklarını bildir-
miştir.

“İncil sâhipleri, Allah’ın onda 
indirdiği ile hükmetsinler; kim Allah’ın 
indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, 
fasıklardır.” (Maide, 47)

İman edenler, Rab’lerinden 
indirilen hükümlerin hepsini hayat-
larına uygulamakla mükelleftirler. Bu 
hükümlerin kimini alıp kimini terk 
etmek, insanı fıska sokar.

Mü’minler, Rab’lerinden kendi-
lerine indirilen hükümleri bir bütün 
olarak kabul eder, ibadetlerini, Allah 
yolunda mücadelelerini, bireysel 
ve aile hayatlarını, sosyal ve siyasal 
ilişkilerini, bu hükümlere bu esaslara 
göre düzenlerler. Onlar, bu hükümler-
den yüzçevirmenin, bir kısmını alıp 
bir kısmını terk etmenin yüce Allah’a 
karşı isyan, şirk ve küfür, fısk ve sapık-
lık olduğunu bilirler.
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Yüce Allah (cc), indirdiği hüküm-
lerle hükmetmeyen fasıklara Fir’avn’ı 
örnek olarak verir ve insanlara iman 
etmeleri için deliller gönderir.

“Elini bağrına sok, kusursuz bembe-
yaz çıksın; Fir’avn’e ve onun kavmine, 
(göstereceğin) dokuz ayetin içindedir; 
şüphesiz onlar, fasıklar kavmi oldular.” 
(Neml, 12)

Günümüzde, Kur’an okuyup bu 
Kur’ani hükümlere uymayanların, 
Fir’avn’den hiçbir farkları yoktur. 
Çünkü onlar, sonuç itibarı ile Rab’le-
rinin hükümlerini terk etmiş, Fir’avn 
gibi hevalarını ilah edinmişlerdir.

Fasıklar, ahitlerine sadık değil-
dirler

İman etmek, yüce Allah’a söz verip 
O’nunla ahidleşmektir. İman edenler, 
her konu ve durumda Rab’lerine teslim 
olduklarını, hiçbir şekilde arzularına 
göre hareket etmeyeceklerini beyan 
etmişlerdir.

Yüce Allah’a iman etmekle verilen 
bu ahitten, hangi gerekçe ile olursa 
olsun, dönmek, bu ahdin gereklerini 
yapmamak, hayatı buna göre düzenle-
memek, verilen sözden dönmektir ki 
bu, fısktır!

Fasıklar, ne Rab’lerine imanlarında 
ne de Rasulullah (as)’a uymalarında ne 
de Müslümanlara ve insanlara verdik-
leri sözlerinde dururlar.

“Onların çoğunda, ahde vefa 
bulmadık ve şüphesiz onların çoğunu, 
gerçekten fasıklar bulduk.” (A’raf, 102)

Fasıklar, çıkarları sözkonusu 
olduğu zaman hiçbir antlaşmalarına, 
hiçbir sözlerine sadık kalmazlar. Onlar, 
üç kuruşluk çıkarları için insanları 
aldattıkları gibi yüce Allah’ın ayetlerini 

de satarlar. Şu bir gerçektir ki fasıklar, 
Tevhidi esasların düşmanıdırlar; 
bu nedenle insanların yüce Allah’ın 
dinine ve Tevhidi esaslara yönelmesini 
istemezler.

Fasıklar, Rab’lerinin hükümlerini 
kısmen ya da tamamen terk ederek, 
bozgunculuk yaptıklarından bozgun-
cudurlar. Bu bozgunculuk, Hakka 
karşı indi ikirlerini ortaya koymaları 
ve görüşlerine uymayan ayetleri terk 
etmeleridir.

“Allah’a söz verdikten sonra sözü 
bozan kimseler ve Allah’ın, onun 
vesilesiyle emrettiği şeyi kesenler ve 
yeryüzünde bozgunculuk yapanlar; işte 
onlar hüsrana uğrayan kimselerdir.” 
(Bakara, 27)

Yüce Allah (cc) iman edenlerden, 
indirdiği Kitaba kesin teslim olunma-
sını, Tevhidi esasları ortaya koyanlara 
yardım etmelerini istemiştir. Kur’an’ı 
okuyup Rab’lerinin bu buyruğuna göre 
hareket etmeyenler, imanlarından 
sapmış, fıska ve küfre girmişlerdir.

“Bir zaman Allah, nebilerden söz 
almıştı: ‘Elbette size kitabı ve hikmeti 
verdim; sonra beraberinizde bulunanı 
tasdik eden bir rasul size geldiğinde, 
ona mutlaka iman edecek ve ona 
mutlaka yardım edeceksiniz!’ Dedi ki: 

‘İkrar ediyor musunuz ve bu size ahdimi 
üzerinize alıyor musunuz?’ Dediler ki: 

‘İkrar ettik,’ dedi ki: ‘O halde şahit olun, 
ben de sizinle beraber şahitlerdenim.’ 
Artık kim bundan sonra dönerse, işte 
onlar fasıklardır.” (Al-i İmran, 81-82)

İman ettiklerine Rab’lerini şahit 
tutanlar, hayatları boyunca bu ahitle-
rine uygun hareket etmeli ve hiçbir 
şekilde ve şartta bundan dönmemeli-
dirler. Çünkü verilen sözden dönmek 
apaçık bir şekilde fısktır.
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İmandan dönmek fısktır

İman, yüce Allah’ın emirlerine 
kesin teslimiyet olduğuna göre iman 
edenler, söz ve davranışlarında bu 
esası gözönünde bulundurmalıdırlar. 
İman eden bir kimse, cahiliye âdeti 
olan her şeyi terk etmek zorundadır, 
iman ettikten sonra geçmişe ait hiçbir 
sözü söylemez, hiçbir iili yapamaz; 
aksi halde imandan sapmış, fasık 
olmuş olur.

İslâm, iman edenlere, yepyeni 
bir kişilik ve kimlik kazandırır. İman 
edenler, hayatlarını, düşünce, söz ve 
davranışlarını, bu yeni kimliklerine 
göre şekillendirmek, bu yeni kimlikle-
rine göre hareket etmekle mükelleftir-
ler. Aksi bir söz ve davranış, onları yeni 
kimliklerinden soyutlar.

“Ey iman eden kimseler, bir kavim, 
(başka) bir kavimle alay etmesin; belki 
gerçekten onlardan daha hayırlı olurlar; 
kadınlar da kadınlarla (alay etmesin-
ler,) belki gerçekten onlar, onlardan 
daha hayırlı olurlar. Kendi ne islerinizi 
ayıplamayın, kötü lakaplarla çağırma-
yın. İman ettikten sonra fısk adı, ne kötü 
bir şeydir; kim tevbe etmezse, işte onlar, 
zalimdirler.” (Hucurat, 11)

İman ettikten sonra geçmişine ait 
değer yargılarına, söz ve iillerine hata 
ile dönenler, hemen tevbe etmelidir, 
tevbe etmemesi durumunda kişi, fasık 
olarak ölecek ve zalim olarak ebedi bir 
azaba girecektir.

Mü’minlerle fasıklar bir değildir

Mü’minler, iman ettikleri Kur’ani 
hükümlere teslim olup Müslüman 
oldukları için Tevhidi esaslara uygun 
düşünüp konuşur, davranışlarını ona 
göre düzenlerler. İşte Mü’minleri, 
fasıklardan ayıran en önemli özellik 

onların, imanlarında sebat etmeleridir. 
Yüce Allah (cc) da, imanlarında sebat 
eden kullarını, en güzel şekilde ağırla-
yacaktır.

 “Şimdi Mü’min olan kimse, fasık 
olan kimse gibi midir, onlar, bir olmaz-
lar; amma iman eden ve salih amel 
işleyen kimselere, işte onların, yapmış 
oldukları şeyler nedeniyle ağırlanıp 
istirahat edecekleri yer cennetlerdir.” 
(Secde, 18-19)

Fasıklar, ibadetlerden sıkıntı 
duyarlar

Mü’minler, imanlarındaki samimi-
yet ve sadakatleri doğrultusunda 
ibadetlerini, hiçbir sıkıntı duymadan, 
şevk ve huzur içerisinde eda ederler. 
Oysa fasıklar, yaptıkları her ibadetten 
sıkıntı duyar, istemeyerek eda ederler.

 “De ki: ‘Gönüllü ya da gönülsüz 
infak edin, sizden kabul edilmeyecektir; 
şüphesiz siz fasıklar kavmi oldunuz! 
Onlardan, infaklarının kabul edilmesini 
engelleyen şey, sadece onların, gerçek-
ten Allah’ı ve Rasulü’nü inkâr etmeleri 
ve ancak onların tembel tembel namaza 
gelmeleri ve onların, ancak istemeden 
infak etmeleridir.” (Tevbe, 53-54)

Fasıklar, dünyevi değerlerini, 
inançlarına tercih ederler

Fasıkların değer ölçüleri dünyevi 
materyalist değer yargılarıdır; onlar, 
her şeyi ona göre değerlendirir, o değer 
yargılarını her şeyin üstünde tutarlar. 
Onlar, sözel olarak iman ettiklerini 
iddia etseler de gerçek yaşamlarında, 
bu iddiaları doğrultusunda hiçbir 
harekette bulunmazlar.

Sözle ifade, iman edilen esasların 
beyan edilmesidir; iil ise, bu imanın 
tasdikidir. Eylemi olmayan bir iman, 
fısktır ve hiçbir anlamı yoktur. Fiili 
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olmayan bir imana sahip olduğunu 
iddia edenler, aslında hidayetten 
nasiplenmemiş fasıkların ta kendile-
ridir.

“De ki: ‘Gerçekten babalarınız, 
oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, 
aşiretiniz ve o tiksinti duyacağınız 
mallar, o durgun olacağından korktu-
ğunuz ticaret, hoşlandığınız evler, 
Allah’tan, Rasulü’nden ve O’nun yolunda 
cihat etmekten size daha sevimli ise, o 
halde bekleyin Allah emrini getirinceye 
kadar! Allah, fasıklar kavmine hidayete 
vermez.” (Tevbe, 24)

Yüce Allah’tan, Rasulullah (as)’dan 
ve iman edilen esaslardan değerli 
görülen, vahyin önüne alınan her şey, 
her söz, her iil, insanı fıska düşürür 
fasık yapar. Bu nedenle iman edenlerin, 
her konu ve durumda, bu ölçülere 
dikkat etmeleri, iman ettikleri esasları 
her şeyin üzerinde tutmaları gerekir.

Tağuti sisteme tabi olanlar, 
fasıktırlar

Fasıklar, dünyevi değerlerini her 
şeyin üstünde tuttukları, hevalarına 
tabi oldukları için öncelikle yakın tehli-
kesini hissettikleri güçlerden korkarlar. 
Bu güçler de şeytanın insan cinsinden 
olan yardımcıları tağuti sistemlerdir. 
Bu nedenle fasıklar, şeytanın dostu ve 
temsilcisi olan tağuti sistemlere tabi 
olurlar.

 “Meleklere: ‘Âdem için secde edin’ 
dediğimizde, hemen secde ettiler; 
cinlerden olan İblis hariç; böylece 
Rabb’inin emrinden saptı. Şimdi 
siz, benden başka onu ve zürriyetini 
dostlar mı ediniyorsunuz! Onlar, sizin 
düşmanınızdır; zalimler için ne kötü bir 
değişmedir!” (Kehf, 50)

Yüce Allah’ın emirlerini bırakıp 
kendi hevalarına ya da başka insanla-

rın isteklerine uyanlar, fıska düşmüş 
fasık olmuşlardır. Bunlar, yüce Allah’a 
isyan etmiş, şeytanın nesli ve dostu 
olan tağuti beşeri sistemlere zillet 
içerisinde boyun eğmiş kimselerdir.

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

Yüce Allah (cc), tağuti sistemlere 
itaat edenleri aşağılamakta, onları 
maymunlar ve domuzlarla beraber 
anmakta, onların yerlerinin daha kötü 
ve sapıklardan olduklarını bildirmek-
tedir.

“De ki: ‘Size haber vereyim mi Allah 
yanında durumu bundan daha kötü 
olanı; Allah’ın, kendisine lanet ve gazap 
ettiği kimse ve kendilerini maymunlar, 
domuzlar ve tağuta itaat eder kıldığı-
dır; işte onların yeri daha kötü ve düz 
yoldan sapmışlardır.” (Maide, 60)

Fasıklar, haram yerler

İmani bir hassasiyete sahip 
olmayan fasıklar için vahyi anlamda 
hiçbir değer ölçüsü yoktur. Bu nedenle 
helal haram gözetmeden, “Üzümünü 
ye bağını sorma” mantığı ile ne bulur-
larsa yerler.

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

Yüce Allah’ın koyduğu kurallar 
dışında hareket edenler, fıska yönelmiş, 
İslâm’dan çıkmış, fasık olmuşlardır. 
Şeytan ve dostları, insanları doğrudan 
yüce Allah’ın hükümlerinden uzaklaş-
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tıramayınca onları, haramlara yönlen-
direrek fıska düşürüp fasık olmalarına 
çalışır ki bu da, haddi aşarak yüce 
Allah’ın hükümlerini çiğnemektir.

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

Fasıklar, kötü işler yaparlar

Hevalarını her şeyin üstünde tutan 
fasıklar için, artık hoşlarına giden 
şeyler olağan hale gelir. Hz. Lut (as)’ın 
kavmi, ilahi mesajdan uzaklaşınca, 
fıska düşüp her türlü pisliği yapmaya 
başladılar. Doğal olarak sonuçları, tüm 
sapıklardan daha kötü oldu.

“Lut’a, hüküm ve ilim verdik ve 
bir kentten onu kurtardık ki, iğrenç 
(şeyler) yapıyorlardı; ger¬çekten 
onlar, çok kötü fasıklar kavmi idiler.” 
(Enbiya, 74)

“Lut, o zaman kavmine dedi ki: ‘Siz, 
âlemlerden hiç kimsenin onunla sizi 
geçmediği fuhşu mu işliyorsunuz? 
Gerçekten siz, kadınlardan başka 
şehvetle erkeklere gidiyorsunuz! 
Doğrusu siz, müsrif (haddi aşan) bir 
kavimsiniz!” (A’raf, 80-81)

“Bunun üzerine onu ve ailesini 
kurtardık, yalnız karısı geride kalan-
lardan oldu ve üzerlerine bir yağmur 
yağdırdık; işte bak, günahkârların 
akıbeti nasıl oldu!” (A’raf, 83-84)

İlahi cezalar, işlenen günahlarla 
orantılıdır; Hz. Lut (as)’ın kavmi, 
dünyada hiç kimsenin yapmadığı, 
yapamadığı ahlaksızlıkları işledikleri 
için dünyadaki cezaları da o oranda 
ağır olmuş ve yüce Allah (cc) onları, taş 
yağdırarak helak etmiştir.

Fasıklara inanılmaz

Fasıklar, Mü’min (emin), Müslü-
man (Allah’ın hükümlerine teslim) 
olmadıkları için onlara güvenilmez ve 
verdikleri haberlere inanılmaz. Çünkü 
fasıklar, genelde hem doğru haber 
getirmezler, hem de insanların araları-
nı bozma gayretinde olan kimselerdir. 
Bu nedenle onlardan gelecek her 
haber iyi araştırılmalıdır.

“Ey iman eden kimseler, şayet bir 
fasık bir haberle size gelirse, artık (onu) 
açıklığa kavuşturun, doğrusu böylece 
(bu haber) dolayısıyla vuku bulacak 
bilgisizlikle bir kavme vurursunuz, 
sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” 
(Hucurat, 6)

Müslümanlar, fasıkların getirdik-
leri haberleri, iyice açıklığa kavuştur-
duktan, iman ettikleri Kur’an’ın ve en 
güzel örnek olan Rasulullah (as)’ın 
Sünnetinin süzgecinden geçirdikten 
sonra değerlendirmeli, ondan sonra 
kabul ya da reddetmelidirler. Aksi 
halde sıkıntıya düşecek ve zor durum-
da kalacaklar.

Fasıklar, insanlara iftira ederler

Fasıklar, Allah’tan korkmadan 
her türlü iftirayı atar, Müslümanları 
karalarlar. Şu bir gerçektir ki, kime 
yapılırsa yapılsın, iftira iğrenç ve kötü 
bir şeydir.

İnsanları karalamak, yapmadıkları 
şeylerle itham edip onları kötülemek, 
hele hele namuslu kadınları, zina 
yapmakla suçlayıp iftira atmak, çok 
büyük bir zulümdür. Böyle yapanlar, 
iman ve İslâm’dan çıkmış fasıklardır 
ki, yüce Allah (cc), bu suçu işleyenlerin, 
şahitliklerinin kabul edilmeyeceğini 
bildirmiştir.
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“İffetli kadınlara (iftira) atan, sonra 
dört şahit getirmeyenlere, böylece 
onlara, seksen sopa dayak atın ve 
onların şahitliğini ebediyen kabul 
etmeyin; işte onlar fasıklardır.” (Nur, 4)

Eşleri de olsa, namuslu kadınlara 
ve elbette ki erkeklere, zina iftirası 
atanların, lanetlenmesini istemektedir 
ki yüce Allah (cc), Müslümanlara lanet 
etmemektedir.

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

Fasıkların yalan ve iftiralarına 
karşı Müslümanların tavrı

Fasıklar, Müslümanlardan intikam 
almak, onları diğer insanların gözün-
den düşürmek, söyledikleri Tevhidi 
gerçeklere insanların inanmalarını 
engellemek için, Müslümanlar aleyhi-
ne kara propaganda başlatırlar.

“De ki: ‘Ey Kitap ehli, bizden intikam 
mı alıyorsunuz? Gerçekten ancak 
Allah’a, bize indirilen şeye ve bizden 
önce indirilen şeye iman ediyoruz ve 
gerçekten sizin çoğunuz fasık kimseler-
dir.” (Maide, 59)

Müslümanlar aleyhinde fasıkların 
yaymaya çalıştığı her yalan ve attıkları 
her iftira, Müslümanların hayrınadır. 
Bu tür yalan ve iftiralarla bir taraftan 
kalbinde hastalık olan kişiler ve 
fasıklar ortaya çıkarlarken tertemiz 
Mü’minler onlardan ayrışmakta ve 
müfterilerin iğrenç suratları da ortaya 
çıkmaktadır.

“Şüphesiz iftira ile gelen kimseler, 
sizden bir gruptur; kendiniz için onu şer 
sanmayın, bilakis o, sizin için hayırdır. 
Onlardan her kişi için kazandığı şeyin 
günahı vardır ve onlardan o büyük 
(iftirayı) yöneten kimse, onun için 
büyük bir azap vardır.” (Nur, 11)

Müslüman şahsiyetler, yüce Allah’a 
gerçekten iman etmemiş müfteri fasık-
lara elbette inanmazlar, ancak imanları 
olgunlaşmamış ya da kalplerinde 
hastalık bulunanlar, fasıklara inanırlar. 
Bu hastalıklı kimseler, Müslümanlar 
hakkında duydukları yalan ve iftiraları 
duyduklarında hemen onu yaymaya 
çalışırlar.

Rab’lerine gerçekten iman etmiş, 
imanları kalplerinde kökleşmiş 
Mü’minler, fasıkların yaydıkları haber-
leri işittiklerinde, bunun bir iftira 
olduğunu ifade ederler.

“Onu işittiğiniz zaman Mü’min 
erkek ve Mü’min kadınlar, kendilerinin 
vicdanlarıyla hayırlı zanda bulunsa-
lardı ya ve deselerdi ki: ‘Bu, büyük bir 
iftiradır.” (Nur, 12)

Yüce Allah (cc), her vesile ile 
insanları denemekte, Mü’minleri 
sağlamlaştırırken onlara karşı olan 
tüm kâ ir, müşrik, münafık ve fasıkları 
deşifre etmektedir. Hamdolsun!

Fasıklar, hile yaparlar

Fasıklar, dünya hayatlarını rahat 
yaşamak için her türlü yalana, hileye 
başvururlar; öyle ki onlar, yüce Allah’a 
karşı bile hile yapmaktan çekinmezler. 
Fıskı, günümüz fasıkları gibi bozuk 
bir karakter haline getiren İsrailoğul-
ları, Cumartesi günü, balık avlamanın 
haram olduğunu bildikleri halde hile 
yoluna başvurup Cuma gününden 
ağlarını denize atıyorlar, Cumartesi 
günü ağlara takılan balıkları, Pazar 
günü çekiyorlardı. Böylece kendi 
mantıklarına göre Cumartesi balık 
avlamamış oluyorlardı.

“Onlara, o deniz (kıyısına) yerleşmiş 
bulunan kenti sor, o zaman Cumartesi 
haddi aşıyorlardı; şer’an (tatil olan) 
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Cumartesi günü balıklar, onlara gelirdi, 
Cumartesi dışındaki günde onlara 
gelmezlerdi; işte, fasık olduklarından 
dolayı onları böyle imtihan ediyorduk.” 
(A’raf, 163)

Yüce Allah (cc), bu hilekâr ve 
sahtekâr kavmi ve onları destekleyen-
leri helak etmiş, sonradan gelenlere bu 
olayı bir ibret olarak bırakmıştır.

 “Ne zamanki o hatırlatılan şeyi 
unuttular, kötülükten men eden kimse-
leri kurtardık ve zulmeden kimseleri 
de, -fasık olmaları nedeniyle- şiddetli 
bir azapla cezalandırdık. Ne zamanki, 
ondan nehyedildikleri şeye isyan ettiler, 
onlara dedik ki: ‘Aşağılık maymunlar 
olun!’” (A’raf, 165-166)

 “Bir kenti gerçekten helâk etmek 
istediğimiz zaman, onun varlıklılarına 
emrederiz, böylece orada fısk yapar-
lar, artık onlar üzerine söz hak olur, 
nihayet orayı yıkar, darmadağın ederiz.” 
(İsra, 16)

Yüce Allah (cc), fasıklardan razı 
değildir

Yüce Allah’ın hükümlerinden 
yüzçevirdikleri, hevalarını ilah 
edindikleri, yalan söyledikleri, haram 
yedikleri, namuslu insanlara iftira 
attıkları, itne yayıp insanların arasını 
bozmaya çalıştıkları, dünyevi değerle-
rini Allah ve Rasulü’nden üstün tuttuk-
ları için yüce Allah (cc), fasıklardan 
razı olmayacaktır.

“Allah’ı unutan kimseler gibi 
olmayın; bu yüzden (Allah) onlara 
kendi ne islerini unutturdu, işte onlar, 
fasıklardır.” (Haşr, 19)

Yüce Allah (cc), fasıklar, ikiyüzlü-
lük yaparak Müslümanlara yaranmaya 
çalıştıkları konusunda Müslümanları 
uyarmış, Müslümanların, onlardan razı 

olmamalarını, Kendisinin, onlardan 
razı olmayacağını ve onları bağışlama-
yacağını bildirmiştir.

“Size yemin ediyorlar onlardan 
hoşnut olmanız için, ancak şayet siz 
onlardan razı olsanız da, artık gerçek-
ten Allah, fasıklar toplumundan razı 
olmaz.” (Tevbe, 96)

Müslümanlar, fasıkları cezalan-
dırabilir

Azgınlığı yol edinen, dünya 
hayatını imar etmek için yüce Allah’ın 
hükümlerinden yüzçeviren fasıkları, 
İslâm Devleti, mallarını ellerinden 
alarak onları cezalandırabilir.

“Hurma ağacından ne kestiyseniz 
yahut onu kökleri üzerinde dikili bırak-
manız ancak Allah’ın izniyle ve fasıkları 
cezalandırması içindir.” (Haşr, 5)

 Bu ayet, Müslümanlar tarafından 
kesilen Yahudi hurmalıkları hakkında 
nazil olmuştur. Yüce Allah (cc), Yahudi-
lere ait kesilen hurma ağaçlarını, 
Müslümanların, kendi iradeleri ile 
yapmadıklarını, Kendi izni ile olduğu-
nu bildirmiştir.

Ayette geçen “liyne” kavramı 
Araplarca bilinen iyi bir cins hurma 
ağacıdır; Müslümanlar, o zaman 
Yahudilerin bazı hurma ağaçlarını 
kesmiş, bazılarını ise kendi haline 
bırakmışlardı.

Fitne ve fısk üzerinde bulunan 
Yahudiler, hem kesilen ağaçlar, hem de 
bırakılan ağaçlar için paniğe kapılmış-
lardı. Ayette, Müslümanların kestiği 
ve ağaçlardan kesilmeyip kökleri 
üzerinde bırakılanların Allah’ın izni ile 
yapıldığı açıklanmıştır.

Bu olay ile yüce Allah (cc), dinin-
den sapmış olanları, hurma ağaçlarını 
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kestirerek aşağılıyordu ve kesilmeyen-
lerin, ateşe verilmesine üzülmeleri ise, 
onları başka bir şekilde aşağılıyordu. 
Her iki eylemin arkasında ve ötesinde 
şüphesiz Allah’ın iradesi vardı.

Fasıklar, helak edilirler

Hiçbir kötülük, hiçbir ceza, ne 
dünyada ne de ahirette karşılıksız 
kalır! Yüce Allah (cc), yapılan her 
iyiliğin karşılığını da, işlenen her 
kötülüğün karşılığını da verendir. 
Dünya hayatında fasıkları acı bir azap 
ile helak eden yüce Allah (cc), ahiret 
hayatında da daha büyük ve sürekli bir 
azapla onları cezalandıracaktır.

“Onun için levhalara her şeyden 
bir öğüt ve her şey için ayrıntılı bir 
açıklama yazdık: ‘Artık kuvvetle onu tut 
ve kavmine emret, onu en güzel şekilde 
tutsunlar; fasıkların yurdunu yakında 
size göstereceğim!” (A’raf, 145)

 “Şüphesiz Biz, bu şehir halkı üzeri-
ne, fasıklar olduklarından dolayı gökten 
bir ceza indirenler olacağız.” (Ankebut, 
34)

“O halde sabret, azim sahibi rasul-
lerin sabrettikleri gibi; onlar için acele 
etme. Onlar, vadedildikleri şeyi gördük-
leri gün, (sanki) gündüzün bir saati 
dışında kalmamış gibi olurlar. (Bu), bir 
tebliğdir; öyleyse fasıklar toplumundan 
başkası mı helak edilecektir.” (Ahkâf, 
35)

“Önceden Nuh kavmini de (helak 
etmiştik); şüphesiz onlar, fasıklar kavmi 
idiler.” (Zariyat, 46)

Fasıkların cenaze namazları 
kılınmaz, kabirleri başında durul-
maz

İslâm’da, günahkâr da olsa, her 
Müslümanın cenaze namazı kılınır, 

ona dua edilir. Ancak fıska düşüp fasık, 
müşrik, münafık, kâ ir ve mürtetlerin 
cenaze namazları kılınmaz. Yüce Allah 
(cc), fasıkların, cenaze namazlarının 
kılınmayacağını ve kabirleri başında 
durulmayacağını Müslümanlara bildir-
miştir.

“Ve onlardan ölen birinin üzerine 
ebediyen namaz kılma ve onun kabri 
üzerinde durma; şüphesiz onlar, Allâh’ı 
ve Rasulü’nü inkâr ettiler ve onlar, 
fasıklar olarak öldüler.” (Tevbe, 84)

Fasıklar, cehennemliktirler

Yüce Allah’ın emirlerini unuttuk-
larından inkâr edenler grubundan 
olduklarından ve dünya hayatlarında 
zevk ve sefa içerisinde yaşadıkların-
dan dolayı her inkârcı kâ ir, müşrik, 
münafık ve mürtet gibi fasıklar da, 
ebedi ve acıklı bir azaba sürüklenecek-
lerdir.

“Ve o gün, ateşe sunulan inkâr eden 
kimselere: ‘Güzelliklerinizi giderdiniz; 
dünya hayatınızda onunla hoş vakit 
geçirdiniz, işte bugün, yeryüzünde 
haksız yere büyüklük taslamanız ve 
fasık olmanızdan dolayı siz alçaltıcı bir 
azap ile cezalandırılacaksınız.” (Ahkâf, 
20)

“Ve amma fasık kimseler, işte onların 
barınakları ateştir, her ne zaman ondan 
çıkmak isteseler, ona geri çevrilirler ve 
onlara denir ki: ‘Ateş azabını tadın ki, 
siz onu yalanlıyordunuz!” (Secde, 20)
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tefsir
A’raf Suresi-3

73 ~ 84 Ayetler
Hz. Salih (as) ve Semud Kavmi

Tevhidi esasların insanlara 
ulaştırılması, Risalet önderleri 
tarafından her toplum içerisinde 
açık ve net bir şekilde olmuştur. Bu 
davetlere tepkiler ve tepki göste-
renler farklılık gösterse de, davetin 
ortaya konuluşunda hiçbir farklılık 
görülmemektedir. Bu nedenle yüce 
Allah (cc), Sünnetullahta hiçbir 
değişikliğin olmadığını bildirmek-
tedir.

Tevhidi esaslara karşı çıkan 
materyalist toplumlarda insanlar, 
bencil ve hasettirler, değer yargı-
larını hep kendi çıkarlarına göre 
belirlerler. Bu kimseler, çıkarlarına 
dokunan her şeyi reddeder, kabul 
etmezler. Bu materyalist toplumlar, 
her dönemde çıkarları bozulacak 
düşüncesi ile Tevhidi esaslara karşı 
çıkmış, Rab’lerine isyan etmişlerdir.

Risalet önderleri ve Tevhid 
erleri, içerisinde yaşadıkları 
toplumların, anlayacakları bir 
üslup ile o toplumların, üzerine 
titreyip hassasiyet gösterdikleri 
konulardan hareketle Tevhidi 
esasları ortaya koymuşlardır.

Hz. İbrahim (as)’ın putları diline 
dolamış; Hz. Şuayb (as)’ın tartı ve 
ölçüyü öncelemiş; Hz. Musa (as)’ın 
Fir’avn’ın egemenliğini sarsmış; 

Ashab-ı Kehf, Rububiyetin yalnızca 
yüce Allah’a ait olduğunu, Hz. 
Muhammed (as)’ın, insanların eşit 
olduklarını, Hz. Salih (as), devesi-
nin insanların mal ve sularına ortak 
olacağını bildirmiştir. Bunlar, hep 
o toplumların üzerine titredikleri 
konulardır.

Günümüzde Tevhidi esaslar, 
egemenliğin yalnızca yüce Allah’a 
ait olduğu, O’nun hükmüne kimse-
nin ortak olamayacağı, beşeri 
sistemlerin insanlar üzerine hüküm 
koyma haklarının bulunamaya-
cağı vurgulanarak açık ve net bir 
şekilde ortaya konulmalıdır. Ancak 
bu durumda insanlar, Tevhid ve 
şirkin ne olduğunu, gerçekten iman 
etmenin ancak Tevhidi esasların 
kabulü ve şirkin reddedilmesi ile 
mümkün olabileceğini anlayabilir-
ler.

Kâ irler, Tevhidi esasları 
anlatan ve daha önce umut 
besledikleri kişilere düşman 
olurlar.

Hz. Salih (as), kavmi içerisinde 
olgun, dürüst, güvenilir bir kişiliğe 
sahipti; Semud Kavmi onu sevmek-
te ve onun gelecekte umut verici bir 
kişi olacağını düşünmekteydi. Hz. 
Salih (as), onları Allah’ın birliğine 
davet edince, -her dönem inkârcıla-
rı gibi- daha bir gün önce güvenilir 
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bulup umut beslediklerini unutup 
ondan kuşku duymaya başladılar.

“Ve Semud’a da kardeşleri Salih 
dedi ki: ‘Ey kavmim, Allah’a kulluk 
edin, sizin O’ndan başka ilahınız 
yoktur! O, sizi yerden yarattı ve 
oraya yerleştirdi; artık O’ndan 
mağ iret dileyin, sonra O’na tevbe 
edin; doğrusu Rabb’im yakındır, 
kabul edendir. 

Dediler ki: ‘Ey Salih, doğrusu 
sen, bundan önce aramızda ümit 
beslenen biriydin, bu babalarımızın 
taptıkları şeye tapmaktan gerçekten 
bizi men mi ediyorsun? Şüphesiz 
biz, şüphe içindeyiz, bizi kendisine 
çağırdığın şeyden kuşkulanıyoruz!” 
(Hud, 61-62)

Umut besleyip kendilerine 
yararlı olacağını düşündükleri 
kişilerin, çıkarlarına aykırı bir şey 
söylemesi üzerine küfür cephesi, 
birden o güvendikleri kişilere 
düşman olur, saldırır, deli diye 
damgalarlar. Bu durum, her Risalet 
önderine reva görülen bir zulüm-
dür.

Mekke müşrikleri de, “Emin” 
dedikleri, güvenip en değerli mal 
ve sermayelerini emanet ettikleri 
Hz. Muhammed (as)’ın, kendilerini 
yüce Allah’a davet etmesi ile ona 
düşman kesildiler, mecnun olduğu-
nu söylediler. Semud kavmi de, 
kendilerini Tevhidi esaslara çağıran 
ve daha önce umut besledikleri Hz. 
Salih (as)’a düşman olmuşlardı.

Semud kavmi, bencil, haset 
bir toplum; Rasulleri onları, yüce 

Allah’a kulluk etmeye davet 
etmiş, onların üzerine titredikleri 
mallarına devenin ortak olacağını 
bildirmişti.

73- Semud’a kardeşleri Salih 
dedi ki: ‘Ey kavmim, Allah’a 
kulluk edin, sizin O’ndan başka 
İlahınız yoktur; doğrusu size, 
Rabb’inizden açık delil geldi, 
işte o, Allah’ın devesi, size bir 
ayettir; artık bırakın onu Allah’ın 
arzından yesin ve bir kötülükle 
dokunmayın sonra sizi acıklı bir 
azap yakalar.’

İnsanlar, sahip oldukları maddi 
ve sosyal gücü, kendi gayretleri ile 
elde ettiklerini zannederler. Oysa 
sahip oldukları şeyler, -kendi ne is-
leri de dâhil- onlara ait değildir. 
Yüce Allah (cc), insanı yoktan var 
edip en güzel bir biçimde şekillen-
dirdiği, onu insan olma onuru ile 
onurlandırdığı, bütün uzuvlarını, 
duygu ve hislerini eksiksiz verdiği 
gibi, yerde ve gökte olan her şeyi de 
onun emrine vermiştir.

74- Ad’dan sonra sizi halifeler 
kıldığını görün ve yeryüzüne sizi 
yerleştirdi; onun düzlüklerinde 
saraylar ediniyorsunuz ve dağlar-
dan evler yontuyorsunuz, bundan 
dolayı Allah’ı düşünmez misiniz 
ve yeryüzünde kötülük yaparak 
ifsat eden kimseler olmayın.

İnsanlar, kendilerine verilenler-
le Rab’lerinin bildirdiği kurallara 
uygun hareket ederek O’nu razı 
edecekleri yerde, tam aksine 
bildirilen kurallara aykırı hareket 
ederek sahip oldukları ile böbürle-
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nip Rab’lerine isyan etmektedirler.

Azgınlığı yol edinenler, sınır 
tanımaz bir halde hareket ederler; 
Semud kavminin ileri gelenleri 
de, Rab’lerinden gelen ilahi mesajı, 
kabul etmedikleri gibi azgınlık-
larında sınır tanımaz bir şekilde 
insanların da kabul etmesini engel-
lemeye çalışmışlar.

75-76- Onun kavminden 
büyüklük taslayan, ileri gelen 
kimseler, onlardan iman eden 
mustazaf kimselere dedi ki: 

‘Gerçekten biliyor musunuz 
Salih’in, Rabb’i tarafından gönde-
rildiğini?’ dediler ki: ‘Şüphesiz biz, 
onunla gönderilen şeylere iman 
edenleriz. Müstekbir kimseler 
dedi ki: ‘Gerçekten biz, o kendisi-
ne iman ettiğinizi inkâr edenleriz.

Her toplumda, insanları doğru-
ya yönlendiren ya da yanlışa sürük-
leyen kişiler bulunmaktadır. Bunlar, 

-az da olsalar- örgütlü hareket 
ettiklerinde toplum üzerinde etkili 
olur, her istediklerini yaptırırlar. 

“Örgütlenmiş bir azınlık, örgüt-
lenmemiş çoğunluğa hükmeder” 
siyasi ifadesi, her dönemde geçer-
lidir. Bu nedenle yüce Allah (cc), 
iman edenlerin cemaat olmalarını, 
velayet ve sırdaşlık hukukunu 
oluşturmalarını istemekte, aksi 
halde yeryüzünde itne ve fücurun 
yayılacağını bildirmektedir.

“Kâ ir kimseler, birbirlerinin 
velisidirler, siz onu yapmazsanız, 
yeryüzünde itne ve büyük bir fesat 
olur.” (Enfal, 73)

Hz. Salih (as)’ın, Tevhidi daveti-
ne karşı çıkanlar, Semud kavmi 
içerisinde dokuz kişiden oluşan bir 
çeteydi. Onlar, birliktelik oluştur-
dukları için toplum üzerinde etkili 
ve güçlüydüler. Bu çete, zorbalık-
ları ile her şeyi yapabileceklerini 
zannediyorlardı.

Hz. Salih (as), onları merha-
metle yüce Allah’a iman etmeye 
ve yalnızca O’nu tek ilah olarak 
tanımaya davet etmesine rağmen 
onlar, iman etmedikleri gibi insan-
ların da Rab’lerine iman etmelerini 
engelliyorlardı.

“Andolsun Semud’a kardeşleri 
Salih’i gönderdik, Allah’a kulluk 
etsinler diye; işte o zaman onlar, 
hasım iki fırka oldular. Dedi 
ki: ‘Ey kavmim, neden iyilikten 
önce kötülükte acele ediyorsu-
nuz; Allah’tan mağ iret dileseniz 
ya, ta ki merhamet edilesiniz.” 
(Neml, 45-46)

Her toplumda, sapıklığı yol 
edinenler olduğu gibi doğrulara 
talip olan kimseler de bulunmak-
tadır. Hz. Salih (as)’ın kavmi içeri-
sinde de iman edenler olduğu gibi 
inkârlarında direnenler de olmuştu. 
Ancak inkâr edenler, kendi arala-
rında birliktelik oluşturdukları için 
toplum üzerinde güç kullanıyorlar-
dı.

“Şehirde dokuz kişilik bir grup 
vardı, yeryüzünde bozgunculuk 
yapar, ıslah etmiyorlardı. Dediler ki 
Allah’a andolsun: ‘Muhakkak gece 
ona ve ailesine gidelim, sonra onun 
velisine diyelim, ailesinin öldürü-
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lüşüne şahit olmadık ve elbette biz, 
doğru olanlarız.’ Ve hileli bir plan 
yaptılar, Biz de bir planla plan 
yaptık, onlar farkında değillerdi.” 
(Neml, 48-50)

Yüce Allah (cc), Hz. Salih (as)’ın 
getirdiği ilahi mesajdan, planlar 
yaparak insanları, uzaklaştırmaya 
çalışanların oyunlarını kendi 
ayaklarına dolandırmıştı. Onlar, 
bozulan planlarının, Hz. Salih (as) 
yüzünden olduğunu düşünerek 
bunun bir uğursuzluk olduğunu, 
bunun müsebbibinin de Hz. Salih 
(as) olduğunu iddia ediyorlardı.

“Dediler ki: ‘Seninle ve beraberin-
deki kimselerle uğursuzluk gördük.’ 
Dedi ki: ‘Sizin uğursuzluğunuz 
Allah katındadır, bilakis siz, imtihan 
edilen bir kavimsiniz.” (Neml, 47)

Yüce Allah (cc), en azgın kişi ve 
toplumları bile, rahmetinin gereği 
olarak anında yok etmez, onlara 
fırsat verir. Semud kavmine de 
fırsat veren yüce Allah (cc), iman 
etmeleri için onları çeşitli şekil-
lerde imtihan etmiş, ancak onlar, 
kendilerine Rab’leri tarafından 
verilen bela ve musibetlerden 
ders alıp iman edecekleri yerde, 
başlarına gelenlerin sorumlusu 
olarak Hz. Salih (as)’ı bilmiş, daha 
da azgınlaşarak saldırmışlardır.

77-78- Derken dişi deveyi 
boğazladılar ve Rab’lerinin 
emrine isyan ettiler ve dediler ki: 

‘Ey Salih, gönderilenlerden isen, 
bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir!’ 
Bunun üzerine sarsıntı onları 
yakaladı, böylece yurtlarında 

yüzükoyun halde sabahladılar.

“Semud, yalanlayıp ona zulmetti; 
o en canileri gönderildiği zaman, 
Allah’ın Rasulü onlara hemen dedi 
ki: ‘Allah’ın devesidir ve ona su içirin!’ 
Ancak onu (Rasulü) yalanladılar 
sonra onu (deveyi) boğazladılar; 
Rab’leri onları gözetledi, günahları 
nedeniyle orayı dümdüz etti ve onun 
akıbetinden (Allah) korkmaz.” (Şems, 
11-15)

İşte azgınlaşanların akıbetleri 
budur; azgınlıkları onlara, bir şey 
kazandırmadığı gibi tam aksine 
dünya hayatında helak olmalarına, 
ahirette de, içerisinde ebedi kalmak 
üzere, cehenneme sürülmelerine 
neden olmuştur.

79- Bunun üzerine (Salih), 
onlara döndü ve dedi ki: ‘Ey 
kavmim, andolsun ben size 
Rabb’imin Risalet’ini tebliğ ettim 
ve size nasihat ettim velakin siz, 
nasihat edenleri sevmiyorsunuz!’

Hz. Lut (as) Kavmi, iğrençliğin 
en kötüsünü yapan toplum

Bir toplum, cehalet karanlığına 
girince yolunu kaybeder, bu cehalet 
karanlığı içerisinde çırpındıkça 
daha fazla batar. Azgınlaşan 
toplumları, cehalet karanlıkların-
dan kurtaracak elçiler her dönem-
de gönderilmiş, insanlara doğru 
yolu göstermişlerdir. Hz. Lut (as) 
da, böyle azgın bir topluma gönde-
rilmişti.

İnsanlık tarihi, her türlü zulüm 
ve kötülüğü yapan toplumlara 
tanıklık etmiştir, ancak bunların 
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içerisinde en iğrenci ve utanç verici 
olanı, Hz. Lut (as)’ın gönderildiği 
kavmin yaptığı iildir. Bu öyle bir 
iğrençliktir ki, tarihte eşi ve benze-
rine rastlanmamıştır.

80-81- Lut, o zaman kavmine 
dedi ki: ‘Siz, âlemlerden hiç 
kimsenin onunla sizi geçmediği 
fuhşu mu işliyorsunuz? Gerçekten 
siz, kadınlardan başka şehvetle 
erkeklere gidiyorsunuz! Doğrusu 
siz, müsrif (haddi aşan) bir 
kavimsiniz!

İnsanlar, bir kere azgınlık 
yoluna girdiler mi, artık şeytanın 
oyuncağı olurlar ve şeytan onlara 
yaptıklarını hoş göstererek, azgın-
lıklarında daha da ileri gitmelerine 
neden olur. Azgınlaşan kimseler, 
haramı helal, çirkini güzel görmeye 
başlarlar. Hz. Lut (as)’ın gönderildi-
ği kavim de, yüce Allah’ın kendileri 
için yarattığı eşlerini bırakıp erkek-
lerle ilişkiye girme gibi, hayvanların 
bile tevessül etmediği bir çirkinliği 
işlemişlerdir.

“Siz, âlemlerden erkeklere 
gidiyorsunuz ve Rabb’inizin, 
eşlerinizde sizin için yarattığı 
şeyi bırakıyorsunuz! Aksine 
siz, haddi aşan bir kavimsiniz.” 
(Şuara, 165-166)

“Ve Lut, o zaman kavmine dedi 
ki: ‘Siz, o fuhşiyatı mı işliyorsunuz 
ve siz görüyorsunuz! Siz, gerçek-
ten kadınlardan başka şehvetle 
erkeklere mi yaklaşıyorsunuz! 
Bilakis siz, cahil bir kavimsiniz!” 
(Neml, 54-55)

Bir toplumda, yüce Allah’a şirk 
koşulup isyan ediliyorsa, o toplu-
mu uyaracak davetçiler mutlaka 
olmalıdır. İnsanları uyaracak elçiler, 
davet görevlerini, dünyevi hiçbir 
menfaat gözetmeden yapmalıdırlar. 
Şayet doğru yolu gösteren elçiler 
olmazsa insanlar, şirk ve isyanlarını 
meşru bir iil gibi sürdürürler ve 
artık sınır tanımaz bir duruma 
gelirler.

Günümüz toplumlarında, yüce 
Allah’ın hükmünün reddedilip 
bunların yerine beşerin hükmünün 
ikame edilmesi, Allah’ın kulları 
üzerine hüküm konulması ve 
hüküm koyucuların yüceltilip ilah 
edinilmesi sıradan işler haline 
gelmiş, insanlar tarafından adeta 
normal bir iil gibi kabul edilmiştir. 
İnsanların, insanlar üzerine hüküm 
koyması, toplumda her türlü 
ahlaksızlığın, her türlü kötülüğün 
yayılmasına neden olmuştur.

Günümüzde yüce Allah’a şirk 
koşmak alenileşti, tağuti sistemin 
yöneticilerinin putlarına ibadet 
edilmesi meşru görülmeye başlan-
dı, yöneticiler, insanları açıktan 
açığa yüce Allah’a şirk ve isyan 
olan beşeri sistemleri kabul etmeye 
davet etmektedirler.

Toplumda putperestliğin yaygın-
laşması, yüce Allah’ın hükümlerinin 
hiçe sayılarak insanların, beşeri 
kanunları kabul etmeye çağırılması 
karşısında, iman ettikleri iddiasın-
da olanlar susmakta, şirk ve küfrün 
yaygınlaşmasına susarak katkıda 
bulunmaktadırlar.
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Hz. Lut (as) kavminin işlediği 
çirkin iil de, akleden insanlar 
tarafından kınanıp engellenmediği, 
Hz. Lut (as) desteklenmediği için 
işlenen ahlaksızlık, toplumda daha 
fazla taraftar bulmuş, daha önceleri 
gizli yapılan bu iğrenç iil giderek 
alenileşmiş, normal görülmüştür. 
Azgınlıklarına karşı çıkılmayan 
sapıklar, artık şehirlerine gelen 
insanlara da sarkıntılık etmeye 
başlamışlardı.

“Ve ne zaman ki rasullerimiz Lut’a 
geldiler, onlar sebebiyle kötü oldu; 
onlar vesilesiyle sıkıldı, telaşlandı ve 
dedi ki: ‘Bu, sinir bozucu bir gün.’ Ve 
önceden kötü işler yapmakta olan 
Kavmi, koşarak ona geldi;. (Lut) 
dedi ki: ‘Ey kavmim, şunlar kızlarım, 
onlar sizin için daha temizdir! Artık 
Allah’tan korkun ve misa irlerim 
içinde beni küçük düşürmeyin; 
sizden aklı başında bir adam yok 
mu?’ Dediler ki: ‘Andolsun biliyorsun 
ki, senin kızlarında bizim bir hakkı-
mız yoktur ve şüphesiz sen, isteğimiz 
şeyi elbette bilirsin!

(Lut) dedi ki: ‘Keşke gerçekten 
benim, size karşı kuvvetim olsaydı 
yahut sağlam bir barınağa sığına-
bilseydim!’ (Elçiler) dediler ki: ‘Ey 
Lut, şüphesiz biz, senin Rabb’inin 
elçileriyiz, sana asla ulaşamazlar; 
şimdi gecenin bir kısmında ailenle 
yürü ve sizden hiç kimse dönüp 
bakmasın, hanımın hariç; elbette 
o, onlara isabet eden ona da isabet 
edecektir. Şüphesiz onlara vadedilen 
sabah vaktidir; sabah da yakın değil 
mi?” (Hud, 77-81)

Küfrün ve şirkin niteliği her 
dönemde değişmediği gibi, kâ ir 
ve müşriklerin de karakterleri her 
dönemde aynıdır. Kâ ir ve müşrikler, 
kendilerine doğruyu getiren elçileri 
ya öldürmeye ya da bulundukları 
şehirlerden çıkarmaya çalışırlar. Hz. 
Lut (as)’ın kavmi de, kendilerini 
yüce Allah’a kulluk etmeye, yaptık-
ları ahlaksızlığı terk etmeye davet 
eden Rasullerini tehdit etmişler ve 
şehirlerinden çıkarmaya yeltenmiş-
lerdir.

“Dediler ki: ‘Doğrusu şayet 
vazgeçmezsen ey Lut, mutlaka 
çıkarılanlardan olacaksın.” 
(Şuara, 167)

82- Kavminin cevabı: ‘Kenti-
nizden onları çıkarın, doğrusu 
onlar, çok temizlenen insanlar-
mış!’ demekten başka olmadı.

“Dedi ki: ‘Şüphesiz ben, sizin 
yaptığınızdan nefret edenlerdenim; 
Rabb’im, beni ve ailemi yaptıkları 
şeylerden kurtar!” (Şuara, 168-169)

Yalnızlık içerisinde çırpınan 
Hz. Lut (as)’ın yardımına yüce 
Allah (cc), meleklerini göndererek 
işlenen bu ahlaksızlığa son noktayı 
koymuş, azgınlığında sınır tanıma-
yan kavim ve onlara yardım edenler, 
yaptıkları çirke liğe uygun bir ceza 
ile yok edilmişlerdir.

“Bunun üzerine Biz, onu ve ailesi-
ni kurtardık, karısı hariç; onu, geride 
kalanlardan takdir ettik. Onların 
üzerlerine yağmur yağdırdık; işte 
uyarılanların yağmuru ne kötüdür!” 
(Neml, 57-58)
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83-84- Bunun üzerine Biz, 
onu ve ailesini kurtardık, yalnız 
karısı geride kalanlardan oldu ve 
üzerlerine bir yağmur yağdırdık; 
işte bak, günahkârların akıbeti 
nasıl oldu!

“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)

Hiçbir suç, cezasız kalmaz, her 
suça mutlaka bir ceza öngörülmüş-
tür; verilen ceza, suçun ağırlığına 
uygundur. Hz. Hud (as)’ın kavmi, 
kendilerini yenilmez güçlü hisset-
tikleri için onlara verilen ceza, 
onların bir hiç olduklarını göster-
miş ve yedi gece, sekiz gün devam 
eden fırtına onları, içi boş hurma 
kütükleri gibi yere sermiştir. Onlar, 
yüce Allah’ın gücü karşısında bir 
hiç olduklarını anlamışlar, ancak 
anlamaları onlara bir fayda sağla-
mamıştı. Hz. Lut (as)’ın kavmine 
de verilen ceza onların işledikleri 
iile uygun olmuş, yüce Allah (cc) 

onların üzerine taşlar yağdırmıştı.

Hz. Lut (as)’ın kıssasından 
alınacak dersler

Hz. Lut (as) kavminin helak 
edilişinde de bir ders vardır. Bu 
ders, bir toplumda işlenen küfür 
ve şirke karşı tavır alınması gerek-
tiğidir. Aksi halde o topluma gelen 
cezaya, yalnız suçu işleyenler değil, 
o suçun işlenmesine karşı susanlar 
da çarpılacaklardır.

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

Tarihi rivayetlerde ve çeşitli 
kaynaklarda, Hz. Lut (as)’ın kavmi 
içerisinde, yüce Allah’a iman 
eden, namazlarını kılan, hatta bir 
rivayete göre gece namazlarını dahi 
kılan doksanbin kişinin, yapılan 
ahlaksızlıklara karşı tavır almadık-
ları, bu iğrenç iile karşı sessiz 
kaldıkları için onların da helak 
edildikleri belirtilmektedir. İşte bu 
gerçeği şu ayet çok açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır.

“Şüphesiz bunda bir ibret vardır, 
onların çoğu Mü’minlerden değildi; 
şüphesiz Rabb’in, O’dur ki Aziz’dir, 
Rahim’dir.” (Şuara, 174-175)

Toplumda işlenen zulüm ve 
haksızlıklara, apaçık yapılan ahlak-
sızlıklara karşı tavır almayıp dilsiz 
şeytanlar gibi susanlar, o topluma 
gelecek azaptan pay sahibi olacak-
lardır. Hz. Lut (as) kavmi içerisinde 
inananlar ve hatta namazlarını 
da kılanlar olmasına rağmen 
Mü’minlerden olmadıkları için 
işlenen ahlaksızlıklara ses çıkar-
mamış, böylece o ahlaksız toplumla 
beraber helak edilmişlerdir.

Hz. Lut (as) kavmi içerisinde 
bulunup yapılan ahlaksızlıklara 
ses çıkarmayıp helak edilenlerin 
durumu, tıpkı Cumartesi günü 
haddi aşanlara sessiz kalan, sessiz 
kalmayıp davetçilere de engel 
olmaya çalışanların durumu gibidir 
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ki, o gün, haddi aşanlara verilen 
ceza onlara da verilmiş ve maymun-
lar sıfatına büründürülmüşlerdir.

“Onlara, o deniz (kıyısına) yerleş-
miş bulunan kenti sor, o zaman 
Cumartesi haddi aşıyorlardı; şer’an 
(tatil olan) Cumartesi günü balıklar, 
onlara gelirdi, Cumartesi dışındaki 
günde onlara gelmezlerdi; işte, fasık 
olduklarından dolayı onları böyle 
imtihan ediyorduk.

O zaman onlardan bir topluluk 
dedi ki: ‘Allah’ın kendilerini helak 
edeceği yahut şiddetli bir azapla 
kendilerine azap edeceği bir kavme 
niçin öğüt veriyorsunuz?’ dediler ki: 

‘Rabb’inize bir mazeret olması için ve 
ta ki korunsunlar.’

Ne zamanki o hatırlatılan şeyi 
unuttular, kötülükten men eden 
kimseleri kurtardık ve zulmeden 
kimseleri de, -fasık olmaları nedeniy-
le- şiddetli bir azapla cezalandırdık. 
Ne zamanki, ondan nehyedildikleri 
şeye isyan ettiler, onlara dedik ki: 

‘Aşağılık maymunlar olun!” (A’raf, 
163-167)

Zulüm ve haksızlığa karşı sessiz 
kalanların, o topluma verilen 
cezalara ortak olduklarına bir 
örnek de, Kalem suresindeki Bahçe 
sahipleridir. Bu bahçe sahiplerin-
den biri, yapılanları uygun bulma-
dığı halde safını netleştirmediği 
için, kardeşlerine verilen belanın 
benzeri ona da verilmiş ve bahçesi 
kül olup gitmişti.

Hz. Lut (as)’ın mücadelesin-
den alınacak ikinci ders; İslâmi 

hareketin içerisinde bulunsa dahi 
kişi, bizzat bu harekete katılma-
dığı sürece, -Hz. Lut (as)’ın eşinin 
örneğinde olduğu gibi- suçlularla 
beraber cezalandırılacağıdır. Bir 
Rasul eşi olmasına rağmen, eşinin 
mücadelesine destek vermediği, 
onun çağrısına karşı duyarsız 
kaldığı için o da, zalimlerle beraber 
helak edilmiştir.

Hz. Lut (as)’ın mücadelesinden 
alınacak üçüncü ders, zalimler 
ne kadar azgın, zulüm ne denli 
büyük olursa olsun, Tevhidi 
esasları ortaya koyma ve zulme 
karşı direnme konusunda hiçbir 
şekilde susulmamalıdır. Hz. Lut (as), 
kendisine karşı yapılan onca baskı 
ve tehditlere karşı, geri çekilmemiş, 
susmamış, nefret ve kızgınlığını 
açıkça bildirmiştir.

“Dedi ki: ‘Şüphesiz ben, sizin 
yaptığınızdan nefret edenlerdenim;” 
(Şuara, 168)

Hz. Lut (as)’ın mücadelesinin, 
Müslümanlara kazandırdığı en 
önemli örneklik, Tevhidi mücadele-
de Müslüman birey, ne denli yalnız 
olursa olsun, Rabb’ine tevekkül 
etmeli, O’nun kendisine yardım 
edeceğini bilmelidir.

“Ey iman edenler, şayet siz, 
Allah’a yardım ederseniz O da size 
yardım eder; ayaklarınızı sağlam 
tutar.” (Muhammed, 7)



Hayat, güzelliklerle doludur
Yüce Allah’ın yarattığı her şey elbette güzeldir; O, insanı en güzel biçimde ya-
ratmış, insan için dünya hayatını nimetlerle donatarak bahşetmiş, bahşettiği bu 
nimetleri kullanan kullarını, nankörlük yapmamaları konusunda uyarmış, Zat’ına, 
şükredip kulluk yapmalarını istemiştir.
Yüce Allah’ın, kullarına bahşettiği nimetler, kâinatın bütününde var olan, gök-
lerde ve yerde bulunan her şeydir. Güneşi, Ay’ı, yıldızları insanın emrine vermiş, 
yeryüzünü yaymış, dağları sabit kılarak yeryüzünün dengesini sağlamış, gökten 
su indirip yeryüzünde her türlü canlıyı var edip beslemiş, bağlar bahçeler yarat-
mış, denizleri insanın emrine amade kılıp ondan insanların taze et yemelerini ve 
takınacakları süsleri çıkarmalarını bildirmiştir.
Yeryüzünde gezip dolaşarak bahşettiği güzellikleri görmelerini kullarına bildiren 
yüce Allah (cc), insanlara çocuklarını, dünya hayatının süsü olarak, eşlerini, sükû-
nete ermek için bahşetmiş, her konu ve durumu, kullarının mutluluğu, huzur ve 
iyiliği için vermiştir. Bütün bunlara karşılık kullarından bir ücret istemeyen yüce 
Allah (cc), kullarından yalnızca kendisine şükretmelerini ve kulluk yapmalarını 
istemiştir.
Yüce Allah (cc), insanın yeryüzünde mutluluğu için her şeyi en güzel şekilde 
yaratıp insanın hizmetine vermiştir. Bu nedenle hayatta her şey güzeldir ve insan 
bu güzellikleri, ancak kendi iç dünyasında sevgiyi, güzellikleri barındırdığı sürece 
anlayıp görebilecektir.
İç dünyasında sevgiyi barındırmayan, sevgiden mahrum olan kimselerin, Rab’le-
rinin kendileri için yarattığı bu güzellikleri görüp ondan haz duymaları hiçbir 
şekilde mümkün değildir. Âmâ olan bir kimse, nasıl ki hayattaki güzellikleri 
göremiyor, sağır olan bir kimse, nasıl ki en güzel sesleri işitemiyorsa, yüreğinde 
güzellik taşımayanların, yüce Allah’ın, kullarına bahşettiği kâinattaki güzellikleri 
anlayıp algılamaları da hiçbir şekilde mümkün değildir.
Hayat, güzelliklerle doludur; kötü, zalim, despot kimselerin, ikiyüzlü münafıkla-
rın, dedikoducu, yalancı müfterilerin, bu güzellikleri bozma çabaları, ancak kendi 
çirkinliklerini yansıtmaktan başka bir işe yaramaz.
Kendi iç dünyalarında güzelliklerle dolu bir kalbe sahip, kendileri ile barışık olan 
bir kimse, hayattaki güzellikleri bozmaya çalışan bozgunculara aldırış etmez. 
Herkes, kendisinde var olanı ortaya koyup gösterir; kötülüğü bozuk bir karakter 
haline getirenler, sahip oldukları bozuk karakterlerini her vesile ile ortaya koyar-
larken, kendileriyle barışık olan, yüreklerinde sevgi taşıyan, güzellikler sembolü 
kimseler de, kendilerindeki sevgi ve güzellikleri ile hareket edip bu özelliklerini 
her vesile ile yansıtarak hayata anlam verebilirler. 
İnsanın, hayattaki bu güzellikleri değerlendirmemesi, bunlara ihanet, kendile-
rini yoktan var edip bütün bu güzellikleri bahşeden Rab’lerine şükredip kulluk 
yapmamaları nankörlüktür.
Kendilerine en küçük bir iyilik yapan, bir bardak su veren kişilere teşekkürü bir 
nezaket kuralı gören insanların, kendi varlıkları da dahil, sayılamayacak kadar 
sınırsız nimetleri bahşeden Rab’lerine şükredip kulluk yapmamaları, apaçık bir 
kabalık, nankörlük, inkâr ve isyandır.
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Güzellikler Dünyası

SENDE,
 Yıldızların parlaklığı, Ayın güzelliği, Güneşin sıcaklığı var!

SENİN,
Toprağın yumuşak, Suyun berrak, Havan incedir!

SENDE,
Denizlerin enginliği, Rüzgarın serinliği, Yağmurun coşkusu var!

SENİN,
Gündüzlerin hareketli, Gecelerin dinlendirici, Şafağın sevimlidir!

SENDE,
Güllerin mis kokusu, Tabiatın neşesi, Bülbüllerin sesi var!

SENİN,
Bağrında yaşamak huzur, seni değerlendirmek mutluluk, Rabb’imin lütfusun!

***
 Gündüz, havayı doya doya soluyup koklamanın,
 Sudan, kana kana içip yıkanmanın hazzı içinde,

Güneşin sıcaklığı bedenimi sararken,
Denizin enginliğine dalıp

Toprağın yumuşaklığında uzanıp dinlenmek ne güzel!
***

Gece, rüzgarın huzur veren serinliği yüzümü okşayıp saçlarımı dalgalandırır-
ken,

Ayın ondördü güzelliğini seyretmenin zevki içerisinde,
Tüm parlaklığı ile göz kırpan yıldızlarla karşılıklı göz kırparak eğlenmek ne 

hoş!
***

Şafak vakti, çiseleyen yağmurun coşkusu ile dalga dalga gelen gül kokusunu 
içime çekmenin mutluluğu içerisinde,

Tabiatın, neşesini kuşanıp bülbül seslerinin hassas melodisini dinleyerek haz 
duymak,

***
Ey yüce Rabb’imin lütfu imtihan dünyası, hayırlı bir hayat sürmek için seni 

değerlendirmek elbette en güzel mutluluktur!
***

İşte tüm bu güzel duyguları bahşeden Rabb’im, dünyanın güzellikleri içine 
serpiştirmiş, kullarına lütfetmiştir.

***
Ne mutlu o kimselere ki, lütfedilen dünyanın güzelliklerini yaşayıp tüm bu 

güzellikleri bahşeden Rab’lerine yönelip şükrediyorlar!
***



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 yasalar 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 
çalışan 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 siste-
me (=dine) mensup olur ve o dinin (=sistemin) koyucusunu ilah edinir. Bir sis-
temi (=dini) kabul eden, diğer sistemleri kesinlikle reddetmiş olur. Çünkü, in-
sanda 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


