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bismillah
Allah yolundan saptıranlardan

sakının
İblis’in insana karşı kin ve 

düşmanlığı, daha ilk insanın 
yaratılışı ile başlamış, halen de 
devam etmektedir. İblis, asıl sıfatı 
ile şeytan, kendisi yüce Allah’ın 
emrine tabi olup Hz. Âdem (as) için 
secde etmediği gibi insanları da, 
yardımcıları vasıtasıyla yüce Allah’a 
secde etmekten, kulluk yapmaktan 
alıkoymaya çalışıyor.

İblis, yüce Allah’ın emrini yerine 
getirmeyerek Hz. Adem için secde 
etmemesi üzerine insana karşı 
düşmanca 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, sağların-
dan, sollarından onlara geleceğim, 
onların çoğunu şükredenlerden 
bulamayacaksın!” (A’raf, 16-17)

Yüce Allah (cc), İblis’in, yani 
şeytanın, insanın düşmanı olduğu-
nu bildirmiş, ona karşı duyarlı 
olunmasını istemiş, bunun nasıl 
sağlanacağının yollarını Kur’an’da 
apaçık bir şekilde bildirmiştir.

“Şüphesiz şeytan, sizin düşmanı-
nızdır, öyleyse siz de onu düşman 
edinin; gerçekten o, hizbini alevli 
ateşin halkından olmaya çağırır.” 
(Fatır, 6)

Şeytanlar, iki türlüdür; görün-
meyen ve yalnızca vesvese veren 
soyut varlıklar ve görünen, günlük 
hayatta insanlarla içiçe yaşayan 
somut şeytanlar. Görünmeyen 
soyut şeytanlar, cin cinsinden olan 
varlıklar iken, görünen somut 
şeytanlar, insan cinsinden olan 
ve günlük hayat içerisinde her an 
insanların yanı başlarında bulunan 
kimselerdir.

Soyut şeytanlardan emin 
olmanın yolu, yüce Allah’a sığın-
maktır

İblis’in şeytanın zürriyeti, soyut 
varlıklardır ve insanlara ancak 
vesvese verirler. Şeytanların soyut, 
görünmez olanlarının verdikleri 
vesveselerinden yüce Allah’a sığını-
lır.

“Şayet şeytandan bir vesvese seni 
dürterse, hemen Allah’a sığın; şüphe-
siz O, işitendir, bilendir.” (A’raf, 200)
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“Ve de ki: ‘Rabb’im, şeytanların 
dürtüklemelerinden sana sığınırım.” 
(Mü’minun, 97)

Yüce Allah (cc), şeytanın yardım-
cıları olan cin ve insan şeytanla-
rından Kendisine sığınılmasını 
istemiştir. Bu sığınmak ise, her 
vesile ile yüce Allah’ı hatırlayıp 
dua etmek, o konudaki ayetleri 
okumaktır.

“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, 
İblis’in soyundan gelenlerdir; 
bunlar görünmezler, ancak insanla-
rın duygularına, arzu ve düşüncele-
rine vesvese verirler.

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

Somut şeytanlardan emin 
olmanın yolu, Kur’ani esaslara 
tam bir teslimiyettir

İnsan cinsinden olan şeytanın 
yardımcıları, günlük hayatta her 
zaman karşılaşılan ve insanı yüce 
Allah yolundan ve O’na kulluktan 
alıkoyan kimselerdir. Yüce Allah 
(cc), Kendi yolundan dönüp şeyta-
na 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)

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

Günümüzde bütün araç ve gereç-
leri ile İslâmi değerlere ve Müslü-
manlara saldıran emperyalizm, 
onun işbirlikçileri olan yöneticiler, 
şeytanın temsilci ve yardımcıları-
dırlar.

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

Şeytan ve yardımcılarından emin 
olmanın yolu, yüce Allah’a gereğin-
ce iman etmek, Kur’ani hükümleri 
öğrenip yaşamak ve İslâm’a tam 
anlamı ile teslim olmaktır. İşte 
ancak bu kimseler üzerinde şeytan 
ve yardımcılarının hiçbir etkisi 
olmayacaktır, biiznillah.

“Ey iman eden kimseler, İslâm’a 
tam anlamı ile girin ve şeytanın 
adımlarını izlemeyin, şüphe-
siz o size apaçık düşmandır.” 
(Bakara, 208)
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Kur’ani hükümlere tam teslim 
olan, hayatlarını bu esaslara uygun 
düzenleyen Müslümanlar üzerinde 
şeytanın hiçbir dahli olmayacaktır 
inşaAllah.

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

Şeytan ve yardımcılarının etkisi 
altına giren 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)

Şeytan yardımcılarının amaçları, 
efendileri İblis gibi insanları, 
Rab’lerine kulluk yapmaktan alıko-
yup isyan ettirmektir.

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

Yüce Allah (cc), şeytan ve bütün 
bu yardımcıları ile ilgili uyarılarda 
bulunmuş, Kur’an’dan örnekler 
vermiştir. İşte Kur’an’dan, şeytanın 
ve yardımcılarının Müslümanlara 
karşı etkileri altına aldıkları kimse-
ler.

Şeytan, insanın eşini kocasına 
ihanet ettirir, işte rasullerden 
örnekler

Hz. Nuh (as) ve Hz. Lut (as)

Şeytan, aile yuvasının dağılması-
nı hedef alır ve eşler arasına itne 
sokmaya çalışır. Şeytan, kocasına 
diş geçiremediği, etkisi altına 
alamadığı erkeklerin eşlerini 
ayartır, onlar vasıtası ile yuvalarını 
yıkar ve kocalarından intikam 
almaya kalkışır. Buna en açık örnek 
hiç kuşkusuzdur ki, Hz. Nuh (as) 
ve Hz. Lut (as)’ın eşlerinin acıklı 
durumlarıdır.

Hz. Nuh (as)’a karşı şeytan, 
eşini ve oğlunu ayartmış, onları 
Allah Rasulü’ne ve onun getirdiği 
Tevhidi esaslara ihanet ettirmiştir. 
Onlar, şeytana tabi olmakla dünya 
hayatında helak olmayı, ahirette de 
acıklı bir azabı hak etmişlerdir.

“Nuh Rabb’ine seslendi, sonra 
dedi ki: ‘Rabb’im, şüphesiz oğlum 
benim ailemdendir ve elbette senin 
sözün haktır ve sen hükmedenlerin 
hâkimisin!’

(Rabb’i) dedi ki: ‘Ey Nuh, şüphesiz 
o, senin ailenden değildir; gerçekten 
o, iyi olmayan bir iş yaptı, öyleyse 
onun hakkında bilgin olmayan bir 
şeyi benden isteme, doğrusu Ben seni, 
cahillerden olmaktan gerçekten 
sakındırıyorum!” (Hud, 45-46)

Hz. Nuh (as)’ın eşi, şeytana tabi 
olarak eşinin getirdiği Tevhidi 
esaslara iman etmediği gibi Hz. 
Lut (as)’ın eşi de kocasının Tevhidi 
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mücadelesine ihanet etmiştir. Bu 
kadını şeytan öyle dalalete düşür-
müştür ki, ahlaksızlığın en iğren-
cini işleyenlerle birlikte kılmıştır. 
Bunun sonucunda da tıpkı Hz. Nuh 
(as)’ın eşi gibi helak olmayı hak 
etmiştir.

“Allah, kâ ir kimselere Nuh’un 
eşini ve Lut’un eşini misal getirdi; 
ikisi, kullarımızdan iki salih kulun 
(nikâhı) altında idiler, ancak ikisine 
ihanet ettiler, kocaları Allah’tan 
bir şeyi onlardan savamadı: ‘İkiniz, 
ateşe girenlerle beraber girin’ denil-
di.” (Tahrim, 10)

Günümüzde şeytan, eşlerden 
birini tuzağına düşürür ve onu 
kullanarak yuvalarını yıkar. Şeyta-
nın tuzağına kapılmış kimse, insani 
ve Kur’ani hiçbir gerekçesi olmadan, 
en küçük mazeretlerle eşinden 
uzaklaşmaya, hatta nefret etmeye 
başlar. Bunun sonucunda yuvada 
huzur kalmaz ve nihayetinde o yuva 
yıkılır gider.

Şeytanın tuzağına düşen eş, 
sürekli bir huzursuzluk çıkarıp 
eşini kötüler ve böylece kendisine 
çıkar bir yol arar. Yüce Allah 
(cc), iman edenlere yaptığı bu 
ilahi uyarıyı, şeytana kapılmış eş, 
görmezden gelir.

 “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.

Nihayet Bize geldiği zaman der 

ki: ‘Ne olurdu ya benimle senin 
aranda iki doğu kadar bir uzaklık 
olsaydı, ne kötü bir ilişki(ydi). 
Bugün size bir fayda vermez, zira 
zulmettiniz, siz azapta ortaksınız.” 
(Zuhruf, 36-39)

Yüce Allah’ın bu uyarısını görme-
yen kimseye yüce Allah (cc), bir 
şeytanı musallat kılar, böylece o 
şeytan onun yakını olur. Sonuçta 
şeytana tabi olan eş, şeytanla 
beraber acıklı azaba girecektir.

Şeytan, babayı oğluna düşman 
kılar

Hz. İbrahim (as)

Şeytan, Hz. İbrahim (as)’a 
da, babasını düşman kılmış, öz 
oğlunun ateşe atılmasına izin verip 
onu seyrettirecek kadar onu kör 
etmiştir.

“Ey babacığım, şüphesiz bana, sana 
gelmeyen bir ilim gerçekten bana 
geldi, şimdi bana uy, seni düzgün 
bir yola ileteyim. Ey babacığım, 
şeytana itaat etme, gerçekten şeytan, 
Rahman’a asi olmuştur. Ey babacı-
ğım, gerçekten ben, Rahman’dan 
bir azabın sana dokunmasından 
korkuyorum, o durumda şeytanın 
dostu olursun.” (Meryem, 43-45)

Tarihi süreçte ve günümüzde 
şeytanın adımlarını izleyen kimi 
babalar, Müslüman olan evlatlarına 
kin ve düşmanlık yapmış, onlara 
karşı en acımasız tavır içerisine 
girmişlerdir. Yaşadığımız hayat 
sürecinde bunun birçok örnekleri 
görülmüştür.
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Yüce Allah’a iman edip Müslü-
manların yanında bulunan kendi 
evlatlarını, her türlü baskı ve zorba-
lıkla Müslümanlardan koparan kimi 
babalar, evlatlarının kahve köşele-
rinde kötü alışkanlıklar edinme-
lerine neden olmuşlardır. Ya da 
kızlarına İslâmi bir bilinç vermeyen 
anneler, kızlarının şeytana tabi olup 
sapmalarına neden olmuşlardır.

Yıllar önce birçok Müslümanın 
şahit olduğu üzere bir baba kendi-
si, daha önce Tevhidi mücadele 
içerisinde önde gelen bir kişi iken, 
şeytanın yardımcısı olan eşine tabi 
olması sonucunda, oğlunu da bu 
onurlu mücadeleden alıkoymaya 
kalkışmış, Müslümanlara karşı kin 
ve düşmanlık yapmıştır.

Şeytan, kardeşi kardeşe 
düşman kılar

Hz. Yusuf (as)’ın kardeşleri

Şeytan, kardeşler arasına da kin 
ve düşmanlık koymak için elinden 
geleni yapmış ve kısmen de başarılı 
olmuştur. Bunun en bariz örneği, 
hiç kuşkusuzdur ki Hz. Yakup 
(as)’ın çocuklarıdır.

“Bir zaman Yusuf babasına demişti 
ki: ‘Ey Babacığım, doğrusu ben onbir 
yıldız, güneş ve Ay’ı, onların rüyam-
da, bana secde ettiklerini gördüm.’ 
(Babası) dedi ki: ‘Ey yavrucuğum, 
kardeşlerine rüyanı anlatma, sonra 
sana bir tuzak kurarlar; şüphesiz 
şeytan, insan için apaçık bir düşman-
dır.” (Yusuf, 4-5)

“Andolsun Yusuf ve onun kardeşle-

rinde, soranlar için ibretler vardır. 
O zaman (kardeşleri) dediler ki: 

‘Yusuf ve kardeşi, babamıza bizden 
daha sevgilidir ve biz bir cemaatiz; 
doğrusu babamız, apaçık bir yanılgı 
içerisindedir. Yusuf’u öldürün yahut 
boş bir yere atın ki, babanız size 
yüzünü dönsün ve ondan sonra iyi 
bir topluluk olursunuz.

Onlardan bir sözcü dedi ki: 
‘Yusuf’u öldürmeyin, dibi görünme-
yen bir derin kuyunun dibine onu 
atın, yolculardan bazısı onu alsın, 
şayet yapacaksanız (böyle yapın.)” 
(Yusuf, 7-10)

“…Gerçekten Şeytan, benimle 
kardeşlerimin arasını ayırdı …” 
(Yusuf, 100)

Bu örnekler de günümüzde 
apaçık bir şekilde yaşanmakta, 
şeytan, tıpkı Hz. Yusuf (as)’ın 
kardeşlerinin örneğinde görüldüğü 
gibi, kardeşlerin birbirlerini öldür-
melerine kadar onları azdırabil-
mektedir.

Şeytan ve insan cinsinden 
yardımcıları insanlara düşman-
dır

Şeytan, insanları Allah yolundan 
saptırmak ve onların acıklı bir 
azaba girmelerini sağlamak için her 
yolu denediği gibi insanların yeryü-
zünde huzursuz olmaları için de 
çalışmaktadır. Bu nedenle öncelikle 
onlara haram şeyleri süslemekte, 
böylece onları çirkin işler yapmaya 
sevk etmektedir.
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“Ey iman eden kimseler, şüphesiz 
şarap, şans işleri, dikili heykeller, fal 
okları, şeytan amelinden pisliktir, o 
halde ondan sakının ta ki kurtuluşa 
eresiniz. 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, 90-91)

Şeytana tabi olup haramlara 
yönelen bir kimse için artık her 
türlü pislik hoş görünür. Bu 
nedenle yüce Allah (cc) kullarını 
uyarmaktadır.

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

Boğazlarından şeytanın pisliği 
olan haram ve pis şeyleri geçirenler 
için artık hiçbir hassasiyet kalmaz. 
Böyleleri, çok rahat yalan söyleye-
rek, iftira atarak, Hakkı gizleyerek 
insanları aldatır. Böylece insanlar, 
yüce Allah’ı bırakıp şeytana tabi 
olurlar.

“Bugün ayrılın ey günahkârlar! 
Size ahit vermedim mi ey Âdemo-
ğulları, şeytana itaat etmeyin diye; 
şüphesiz o, size apaçık bir düşman-
dır. Ve gerçekten Bana kulluk 
edin, bu doğru yoldur; andolsun 
sizden birçok topluluğu dalalete 
düşürmüştü, akletmiyor musunuz?” 
(Yasin, 60-62)

Şeytanın en büyük yardımcıla-
rı, Samiri soylu bel’amlardır

İblis, yüce Allah’ın emrini yerine 
getirmeyerek Hz. Âdem (as) için 
secde etmemesi üzerine insana 
karşı düşmanca tavır takınmış 
ve yemin ederek insanları secde 
etmekten ve Allah yolundan alıko-
yacağını ifade etmiştir.

Şeytanın, insanları Allah 
yolundan alıkoymak için en büyük 
yardımcıları, hiç kuşkusuzdur 
ki, Samiri soylu bel’amlardır. 
Günümüzde vakıf ve dernekler gibi 
şirk ve küfür yuvalarında yuvala-
nan istisnasız tüm Samiri soylu 
bel’amlar, tıpkı liderleri şeytan gibi 
insanlara sağdan yaklaşarak onları 
Allah yolundan, Tevhidi esaslardan 
alıkoymaya çalışmaktadırlar. Yüce 
Allah (cc), Samiri soylu bel’amları 
uyararak onları ikaz etmektedir.

“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)

Tağuti sistemin izin ve icazeti ile 
dini bir kisve altında açılmış tüm 
vakıf ve dernekler, istisnasız şeyta-
nın ortağı ve yardımcılarının saptır-
ma merkezleridirler. Hangi niyetle 
olursa olsun, buralara gidenler, 
şeytana tabi olmuş, Rab’lerine isyan 
etmişlerdir.
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Şeytana tabi olanların ileri 
sürdükleri mazeretleri, şeytanın 
onlara öğretisinden başka bir şey 
değildir. Bunların durumu tıpkı, 
seçim meydanlarında Kur’an’ı 
kaldırıp “Bu Kur’an’a göre hareket 
ediyoruz” diyen ancak gerçek 
hayatlarında şeytanın düzeni olan 
tağuti sistemi yürüten, bu sistemin 
faiz, içki, kumar, genelevi gibi her 
türlü pisliğine onay verip başında 
bulunan putperest siyasiler gibidir. 
Ya da genelevlerinde kadınlara 
namuslu yaşamı, zinanın haram 
oluşunu anlatmak için gittiklerini 
iddia eden zaniler gibidirler.

Zerre kadar akla ve imana sahip 
bir kimse, bu küfür ve şirk yuvaları 
vakıf ve derneklere gitmez, orada 
şeytanın yardımcıları olan Samiri 
soylu bel’amları dinlemez.

Şeytan, tuzağına düşürdüğü 
kişileri onursuzlaştırır

Şeytanlara tabi olanlar, maalesef 
akletmeyen se ih kimselerdir; zaten 
akletseler, onurlu bir hayatı, onurlu 
kimselerle birlikteliği bırakıp 
onursuz -tıpkı Hz. Lut (as)’ın eşi 
gibi- bir hayatı yeğlemezler ve 
onursuz, se ih kimselerle beraber 
olamazlar.

Şeytan, kendisine tabi olanlara, 
tıpkı Hz. Lut (as)’ın eşine yaptığı 
gibi, en iğrenç iilleri onlara güzel 
gösterir. Günümüzde de Hz. Lut 
(as)’ın eşinin benzerleri mevcuttur.

Hz. Lut (as)’ın eşi, kocasına karşı 
çıkmak adına en iğrenç pislikleri 
yapanlarla birlikte olmuş, onursuz 

ve se ih bir şekilde onları dost 
edinmiştir. Oysa onurlu bir kadın, 
hemcinslerini bırakıp erkeklere 
giden aşağılık yaratıklara, değil 
yardım etmek, hiçbir şekilde 
sempati bile duymaz nefret eder.

Onur ve haysiyetinden sıyrılmış 
bir kimseyi şeytan, kendi yaratılı-
şına aykırı olabilecek durumlara 
rahatça sokabiliyor. Gözlerini, 
duyularını onur ve haysiyetini yok 
ederek dün karşı olduğu ve nefret 
ettiği kişilerle beraber kılabiliyor. 
Böyleleri, ne yazıktır ki günümüz-
de de mevcuttur. Şeytan onlara, 
yaptıklarını süslemiş ve onları 
saptırmıştır.

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

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

Şeytan, tuzağına düşürdüğü 
kişilere, pisliği bal zannettirip 
yalatır

Şeytan, yaratılış fıtratında 
insanda var olan en güzel insani 
özellikleri, Kur’an’a yönelen kişiden 
alır ve onu bambaşka bir şekle 
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dönüştürerek fıtratına aykırı söz ve 
iiller serdettirir.

Kur’an’a yönelen kimseler, 
yaratılışta kendilerinde var olan 
en güzel hasletleri daha çok geliş-
tirecek yerde, maalesef şeytanın 
dürtüklemesiyle bunları kısmen 
ya da tamamen kaybetmektedir-
ler. Çünkü şeytan onları onur ve 
haysiyetlerinden, akıl ve düşün-
celerinden sıyırarak en iğrenç 
şeyleri ve kimseleri bile onlara hoş 
göstermektedir.

Şeytan, tuzağına düşürdüğü 
kişilere, her türlü pisliği hoş, her 
türlü çirkinliği süslü gösterir, 
öyle ki, pisliği onlara bal zannet-
tirip yalatır.

Şeytan, elinde oyuncağa 
döndürdüğü onursuz kişileri, 

“Düşmanımın düşmanı benim 
dostumdur” düşük mantığından 
hareket ettirerek onları, daha 
önce nefret ettiklerine dost kılar, 
onlarla beraber hareket ettirir. 
Bunun yaşanan hayatta bireysel ve 
toplumsal yaşamda birçok örneği 
görülmektedir.

Şeytan, musallat olduğu kimse-
lere her türlü hareketi yaptırır, her 
türlü kötü sözü, yalanı rahatça 
söyletir. Öyle ki, şeytana tabi olan 
kimse, söylediği sözlerin kendisini 
nasıl aşağılık bir duruma düşür-
düğünü bile düşünmez. Günlük 
yaşamda birçok kimsenin şahit 
olup duyduğu birkaç örnek verilirse.

Annesine kızıp ona “Fahişe” 
diyebilecek kadar se ih olan bir 

kimse, kendisinin “Orup çocuğu” 
olduğunu kendi ağzıyla ifade 
etmiş demektir. Ya da babasına 
kızıp “Sen benim babam değilsin, 
nüfus cüzdanımda baba yeri 
boş kalmasın diye senin adını 
yazdırdım” diyecek kadar şeytana 
tabi olan aşağılık biri, aslında 
kendisinin piç olduğunu, anasının 
onu herhangi birinden aldığını 
açıkça ilan etmiş demektir. Oysa 
bir başkası onlara “Orup çocuğu” 
ya da “Piç” derse onlar, belki de 
bunu kendilerine söyleyen kişileri 
öldürebilirler. Ancak şeytan ve 
dostlarının onursuz birer kuklası 
olanlar, söyledikleri bu onursuz 
sözleri, -anne babalarına kızgınlık 
adına- kendileri için kullanabilmek-
tedirler.

Sonuç olarak

Müslümanlar, şeytanın bu tuzak-
larına karşı uyanık olmalı, Kur’an’ı, 
başkalarından önce kendilerine 
okumalı, Kur’ani esasları iyice 
öğrenip ona göre hareket etmelidir-
ler. İşte o zaman şeytan ve insana 
benzeyen yardımcılarından uzakla-
şacaklar ve Rab’lerini gerçekten 
razı etmiş olacaklar, işte o zaman 
gerçekten kurtuluşa ulaşacaklardır. 
Aksine davranışları ise onları acıklı 
azaba sürükleyecektir.

“Elbette bu bir öğüttür; artık 
dileyen kimse, Rabb’ine varan bir yol 
tutar.” (Müzzemmil, 19)
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kur’ana davet
Ateist inkârcıları imana davet-3 

Kur’an, Rasulullah (as)’ın yazması değildir
Tarihsel süreçte vahyi kabul 

etmeyenlerin hiçbirisi, direkt vahyi 
kötülememiş, vahyin, onu getiren 
Rasullerin kendi yazmalarını 
olduğunu iddia etmemişler, onlar, 
vahyi getiren rasulleri kötüle-
mişlerdir. Ancak ne üzücüdür ki, 
Kur’an’ın nazil olması ile Mekke 
müşrikleri, -Rasulullah (as)’ın 
okuma yazması olmadığını bildikle-
rinden- Kur’an’ın, kendisinin yazdı-
ğını iddia etmemişler, ancak ona 
birileri tarafından yazdırıldığını ve 
okunduğunu iddia etmişlerdir.

Günümüzde, İslâm’a olan kin ve 
düşmanlıkları nedeniyle ateistler, 
Rasulü kötüleme ve karalamada 
Mekke müşriklerini geçerek 
Kur’an’ın, Rasulullah (as) tarafın-
dan yazıldığını iddia etmektedirler. 
Kendi iddiaları ile çeliştiklerinin 
farkında bile olmayan ateistler, “Bir 
çöl bedevisi olan Muhammed, 
Kur’an’ı kendisi yazmıştır” 
demektedirler. Onlar, bu iddialarını 
geçerli kılmak için de Rasulullah 
(as)’ın okuma yazma bildiğini ileri 
sürüyorlar.

Çelişkiler yumağı olan iddiaların-
daki ifadelerini bile düşünmekten 
yoksun olduklarını ortaya koyan 
ateistler, bir bedevinin, nasıl olur 
da böyle mükemmel bir kitap 
yazabileceğini düşünmemişlerdir. 

Her zaman ifade ettiğimiz üzere, 
inkârın ne mantığı ne de kuralı 
vardır.

Ateistler Rasulullah (as)’ın bir 
Bedevi Arap olduğunu iddia ediyor-
lar, ancak onun, kendi yazdığını 
iddia ettikleri böyle mükemmel ve 
çelişkisiz bir Kur’an’ı nasıl yazdığı 
üzerinde düşünmüyorlar. Bir 
bedevinin, böyle bir kitap yazması 
elbette düşünülemez ve zaten 
mümkün de değildir.

Değil bir bedevi, en yetişmiş 
Alim dahi olsa -kim yazarsa yazsın- 
yazdığı bir kitapta birçok çelişkiler 
bulunabilir, ama Kur’an’da tek bir 
çelişki yoktur.

Kur’an’da çelişki yoktur çelişki, 
mealleri yazanların kafalarında-
dır

Kur’an’da çelişki bulmaya çalışan 
ateistler genelde mealleri veriyor-
lar, oysa mealler Kur’an değildir. Bu 
bir!

İkincisi, mealleri yazanların 
hemen tümü, daha kendileri 
Kuran’a gerçekten iman etmemiş 
kimselerdir. Elbette bu, iddia değil, 
mealleri yazanların ortaya koyduk-
ları söz ve iillerinden hareketle 
söylüyoruz. Örneğin, Kur’an’da 
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tağutun reddedilmesi ile ilgili 
ayetler oldukça net ortada ve bütün 
rasuller, tağutun reddedilmesi için 
gönderilmiş iken, mealleri yazanlar, 
tağutu reddetmedikleri gibi tam 
aksine Kur’an’a aykırı bir şekilde 
tağuta destek olmak için çalışmak-
tadırlar.

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

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

Üçüncüsü, meal yazarları, 
yazdıkları meallerden de açıkça 
görüldüğü üzere, yüce Allah’ın 
üzerine bir sürü iftira atmışlar, aynı 
ayet içinde, aslında olmadığı halde 
çelişkiler meydana getirmişlerdir. 
Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 
yazılan mealler, değil Kur’an’ı 
açıklamak aksine sanki Kur’an’ı 
kötü gösterme gayretindeler. İşte 
birkaç örnek.

Yüce Allah’ı, insan zannedip 
koşuşturup yarıştırmaları

Yüce Allah (cc), kimse ile hiçbir 
konuda yarışmadığı gibi, bir 

konuda (hâşâ) can da atmaz. O, her 
şeyi bir hesap ile yapar ve takdir 
eder. Ancak meallerde kimileri 
(hâşâ) Allah’ı koşturuyor, kimileri 
gayret ettiriyor, kimileri can attırı-
yor, kimileri yarıştırıyor.

Elmalılı Hamdi Yazır,  “Kendi-
lerine faydalar sağlamak için can 
atıyoruz. Hayır, onlar işin farkına 
varamıyorlar.” (Mü’minun, 56)

Ahmet Varol, “Onların iyiliklerine 
koşuyoruz. Hayır onlar (işin) farkın-
da olmuyorlar.” (Mü’minun, 56)

Meal yazarları bel’amların çarpı-
tıp Allah’ı (hâşâ) yarıştırdıkları 
ayetin doğrusu şudur.

Evrensel Mesaj Kur’an’ı Kerim 
Meali, “Gerçekten onlar sanıyorlar 
mı ki, o mal ve evlatları onlara 
genişletiyoruz; onlar için hayırları 
hızlandırıyoruz, ne var ki onlar, 
farkında değiller.”

Yüce Allah’ın iradesine sınır 
koyarak haddi aşmaları

Birbirlerinden kopyalama yoluy-
la çoğaltıp sırtından para kazan-
dıkları meallerinde meal yazarları, 
yüce Allah’ın iradesine (hâşâ) 
sınır koymaya kalkışacak kadar 
haddi aşmışlardır. İşte çarpıttıkları 
ayetlerden birisi.

Süleyman Ateş Meali, “Bizi 
ayetler (mucizeler) göndermekten 
alıkoyan şey, evvelkilerin, (onları) 
yalanlamış olmasıdır. Semud(kav-
min)e açık bir mucize olarak dişi 
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deveyi verdik, o zulmetmelerine 
sebep oldu (deveyi boğazlayarak 
kendilerine yazık etmiş oldular). Biz 
mucizeleri, yalnız korkutmak için 
göndeririz.” (İsra, 59)

Ali Bulaç Meali, “Bizi ayet 
(mucize)ler göndermekten, önceki-
lerin onu yalanlamasından başka 
bir şey alıkoymadı. Semud’a dişi 
deveyi görünür (bir mucize) olarak 
gönderdik, fakat onlar bununla (onu 
boğazlamakla) zulmetmiş oldular. 
Oysa biz ayetleri ancak korkutmak 
için göndeririz.” (İsra, 59)

Meal yazarlarının çarpıtıp 
Allah’ın iradesine (hâşâ) sınır 
koymaya kalkıştıkları ayetin doğru-
su şudur.

Evrensel Mesaj Kur’an’ı Kerim 
Meali, “Ve şüphesiz ayetlerimizi 
göndermemizden bizi alıkoyan 
olmaz; doğrusu öncekiler onu 
yalanlamıştı ve Semud’a görünür 
halde dişi deveyi verdik, fakat ona 
zulmettiler. Biz, ayetleri korkutmak 
dışında göndermeyiz.” (İsra, 59)

Şehevi arzularının kölesi 
olanlar, Kur’an’ı da bu arzularına 
alet ediyorlar

Kendi şehevi arzularının kölesi 
olanlar Kur’an’ı, adeta bir cinsellik 
kitabına dönüştürmeye ve cenneti 
de adeta sül i emellerini tatmin 
etme yeri olarak göstermeye kalkı-
şarak ayetleri bu yönde gösterme 
gayretindeler.

Diyanet Vakfı Meali, “Şüphesiz 
takva sahipleri için umulanı bulduk-
ları yer, bahçeler, üzüm bağları, 
göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış 
yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.” 
(Nebe, 31-34)

Elmalılı Hamdi Yazır Meali, 
“Kuşkusuz takva sahipleri için bir 
kurtuluş var. Bahçeler var, bağlar 
var. Memeleri tomurcuklanmış yaşıt 
kızlar var.” (Nebe, 31-34)

Şehvetlerinin kölesi olan meal 
yazarlarının çarpıtıp şehevi arzula-
rı bir anlam yüklemeye çalıştıkları 
ayetin doğrusu şudur.

Evrensel Mesaj Kur’an’ı Kerim 
Meali, “Şüphesiz muttakiler için 
başarı vardır; çevrelenmiş üzüm 
bağları ve gri renkte ki yeni tomur-
cuklanmış, ileri gelenlere ödül 
olarak.” (Nebe, 31-34)

Meallerde, yüce Allah (cc) ya 
(haşa) aciz gösterilmiş ya da kulları 
arasında ayırım yapan biri olarak 
lanse edilmiştir. Diğer taraftan 
yüce Allah (cc), zayıf insanlar gibi 
tuzak kuran, insanlar gibi telaşlı 
bir şekilde sağa sola koşan biri gibi 
gösterilmiş, O’nun iradesine engel 
konulmaya çalışılmıştır.

Diğer yandan meal yazarları, 
açtıkları parantezlerle kendi 
düşüncelerine göre kimi ayetlerde 
geçen bazı kavramların anlamlarını 
değiştirerek tam tersine bir mana 
ile anlamlandırmışlardır.
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Yüce Allah’ın üzerinde hassasi-
yetle durduğu Tevhid inancını, yüce 
Allah’ın Uluhiyet, Rububiyet sıfatla-
rını adeta gündem dahi edinmeyen 
mealler, ne kadar Kur’ani olabilir, 
ne kadar Kuran’ı açıklayabilirler!

Dördüncüsü, meal yazarları, 
yalnız Kur’an bütünlüğü içerisinde 
değil, aynı ayet içinde bile çelişen 
ifadeler kullanmışlardır.

Yüce Allah (cc), dilediğini dalalete 
düşürüyorsa, o zaman nasıl olur da 
kişileri yaptıkları şeylerden hesaba 
çekecek!

İnsanlar yaptıklarından sorgu-
lanacakları için onlara irade 
verilmiştir

Yüce Allah (cc), insanlara irade 
vermiş, hidayeti ya da dalaleti kendi 
iradeleri ile seçmelerine fırsat 
vermiştir. Mealciler, bu gerçeği 
gözardı ederek insanları iradesiz 
bir varlık gibi göstermişler ve ayet 
içerisinde kendi kendilerini çelişki-
ye düşürmüşlerdir.

Meal yazarları, yüce Allah (cc), 
“dilediğini saptırır, dilediğini hidaye-

te erdirir” diye ayeti çeviriyorlar, 
ancak aynı ayetin sonunu, “Yaptık-
larınızdan muhakkak sorumlu 
tutulacaksınız.” diyerek veriyorlar. 
Yüce Allah (cc), dilediğine Hidayet, 
dilediğine dalalet verdiğine göre o 
halde neden insanları sorgulasın!

Kur’an bütünlüğüne bakıldığında, 
insanların, hidayeti de dalaleti 
de bizzat kendilerinin istedikleri 

görülmektedir. Yüce Allah (cc) da 
insanlara istediklerini vermekte ve 
sonra onları sorgulamaktadır.

Ali Bulaç Meali, “Eğer Allah 
dileseydi, sizi tek bir ümmet kılardı; 
ancak dilediğini saptırır, dilediğini 
hidayete erdirir. Yaptıklarınızdan 
muhakkak sorumlu tutulacaksınız.” 
(Nahl, 93)

Süleyman Ateş Meali, “Allah 
dileseydi, hepinizi, bir tek ümmet 
yapardı, fakat (O), dilediğini şaşırtır, 
dilediğini doğru yola iletir. Ve siz, 
mutlaka yaptığınız şeylerden sorula-
caksınız.” (Nahl, 93)

Meal yazarları bel’amların çarpı-
tıp yüce Allah’ı, kulları arasında 
ayırım yapan biri olarak gösterdik-
leri ayetin doğrusu şudur.

Evrensel Mesaj Kur’an’ı Kerim 
Meali, “Allah dileseydi elbette sizi 
tek bir ümmet yapardı, velakin 
dileyen kimseyi dalalete düşürür 
ve dileyen kimseye hidayet verir, 
yapmış olduğunuz şeylerden mutla-
ka sorulacaksınız.  (Nahl, 93)

Beşincisi, meal yazarları, Kur’an’ı 
kullanıp para kazanmak için meal 
çıkarmışlardır. Şayet meal yazarları 
gerçekten yüce Allah’a iman etmiş 
olsalardı, Allah’ın, ayetleri az bir 
değere satanlara yaptığı lanetleri 
okur, meallerini para ile satmaz-
lardı. Onlar, kendilerini lanetleyen 
ayetleri de vermelerine rağmen 
meal yazıp satarak, Rab’lerine 
isyan ederek bu ayetlere muhatap 
olmuşlardır.
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“Yazıklar olsun o kimselere ki, 
elleriyle kitabı yazıyorlar, sonra onu 
az bir değere satmak için, ‘Bu Allah 
katındandır’ diyorlar! Yazıklar olsun 
onların elleriyle yazdıkları şeye, 
yazıklar olsun onların kazandıkları 
şeye!” (Bakara, 79)

“Bir zaman Allah, kendilerine 
Kitap verilenlerden ahit almıştı: 

‘Onu mutlaka insanlara açıklayacak, 
gizlemeyeceksiniz!’ diye; fakat 
onu, sırtlarının ardına attılar ve o 
sayede az bir değer satın aldılar; 
bak satın aldıkları şey ne kötüdür.” 
(Al-i İmran, 187)

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

Yüce Allah (cc), dini bir ticari 
meta görüp ayetleri kullanarak 
para kazananlara lanet ederken 
bunları yapmayanları övmekte ve 
mükâfatlandıracağını bildirmekte-
dir.

“Doğrusu Kitap ehlinden bazı 
kimseler, Allah’a iman ederler, size 
indirilene ve kendilerine indirilene 
Allah için derin bir saygı duyarlar; 
Allah’ın ayetlerini az bir değere 
satmazlar; işte onlara Rab’leri 

katında mükâfatlar vardır; şüphe-
siz Allah, hesabı çabuk görendir.” 
(Al-i İmran, 199)

Kendileri, tercüme ettikleri 
Kur’an’a bile bile aykırı hareket 
edenlerin yazdıkları mealler, ne 
oranda Allah’ın Kitabı olabileceğini 
akıl sahipleri elbette bilirler. Tabi 
bunları Kur’an’da sürekli açık 
aramaya çalışan ateistlerin bilmesi 
mümkün değildir, zaten böyle bir 
niyetleri de yoktur ki anlasınlar.

Meal yazarlarının durumu

Meal yazarlarının durumlarına 
bakıldığında da bunların, Tevhidi 
anlamda İslâm ile pek fazla 
bir ilgileri bulunmadığı, söz ve 
yaşayışları ile tamamen Kur’an’a 
aykırı kimseler oldukları apaçık bir 
şekilde görülecektir.

Türkiye’de meal yazarlarının 
başı olarak bilinen Elmalılı Hamdi 
Yazır, M. Kemal’in de üyesi olduğu 
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi 
olan birisidir. Masonların etkisinde 
bulunan, kendi vatanlarına bile 
ihanet etmekten çekinmeyen bu 
teşkilat üyelerinin İslâm ile zaten 
bir ilgileri bulunmamaktadır.

Elmalılı Hamdi Yazır, II. Meşruti-
yet’in ilk meclisine Antalya mebusu 
olarak girmiş, II. Abdülhamid’in 
tahttan indirilmesine rıza göster-
meyen fetva emini Nuri Efendi’yi 
ikna edip fetva müsveddesini 
yazmak suretiyle bu konuda etkili 
bir rol oynamıştır.
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Millî Mücadele sırasında İstanbul 
hükümetlerinde görev yaptığı için, 
cinayet mahkemesi olarak bilinen, 
onlarca âlimi darağaçlarında 
katleden İstiklâl Mahkemesi’nce 
gıyabında idama mahkûm edilmiş, 
Fatih’teki evinden alınarak 
Ankara’ya götürülmüş, kırk gün 
tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldığı 
Mahkemece -muhtemelen İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’ne üye olması 
sebebiyle- suçsuz bulunarak 
serbest bırakılmıştır.

Diğer meal yazarlarının hemen 
tümü, işte bu Elmalılı Hamdi 
Yazır’ın mealini kopya eden 
kimselerdir. Bunların hemen tümü, 
Kur’an’ın uyarısına ve reddedil-
meden yüce Allah’a iman edilme-
yeceğini bildirdiği tağuti sistemi 
benimsemekte, tağuti sistemin 
putperest yöneticilerinin Müslü-
man olduklarını Kur’an’a rağmen 
iddia etmektedirler.

Meal yazarlarının tümüne yakını, 
Kur’ani esaslara göre şirk ve küfür 
yuvası olan ve tağuti sistemin 
iznine bağlı çalışan vakıf ve dernek-
lerdedirler. Bunlar, hayatlarında bir 
kez olsun Kur’an’da en öncelikli 
mesaj olan yüce Allah’ın Uluhiyet ve 
Rububiyetini insanlara duyurma-
mış, toplumda devlet eliyle işletilen 
ve teşvik edilen her türlü gayri 
İslâmi ve gayri insani melanetlere, 
yüce Allah’a ve Rasulü’ne savaş 
nedeni olan faize karşı çıkmamış, 
bu konuda halkı uyarmamışlardır.

Bazı meal yazarları, İslâm nokta-i 
nazarında haram olan ve şeytanın 
pisliği olduğu Kur’an’da apaçık 
bir şekilde bildirilen piyango, toto, 
lotonun haram olmadığını iddia 
edecek kadar haddi aşmışlardır.

“Ey iman edenler, şüphesiz şarap, 
kumar, dikili taşlar (putlar), fal 
okları, şeytan amelinden pisliktir, 
ondan kaçının umulur ki kurtuluşa 
erersiniz.” (Maide, 90)

Kimi çıkar ve endişeleri nedeniy-
le tağuti sisteme ve putperest idare-
cilerine yaranmaya çalışan, İslâmi 
gerçekleri gizleyen, Kur’an’da 
kendilerine lanet edilen bu meal 
yazarları, Hakkı batılla karıştırıp 
gizledikleri için Kur’an’da,  örnek 
verilen Bel’amlardır.

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

İslâmi hükümler konusunda tek 
bir duyurusu bulunmayan Diyanet 
şebekesi, zaten sistemin emniyeti 
için, tağuti sistem tarafından 
kurulan gayri İslâmi bir kurumdur. 
Bütün bunlar apaçık bir şekilde 
ortada iken, İslâmi hiçbir hassasi-
yetleri bulunmayan bu bel’amların, 
İslâmi hükümlerin apaçık bir şekil-
de anlatılmasını emreden Kur’an’ı 
sağlıklı ve doğru olarak tercüme 
edebilirler mi! Bu elbette mümkün 
değildir.
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Yukarıdan beri belirttiğimiz 
nedenlerle günümüzdeki mealler, 
çoğunlukla Kur’ani esaslara 
aykırı, Kur’an’ı açıklamaktan ve 
tıpkı yazarları gibi İslâm’dan uzak 
kitaplardır. Akıllı bir kimse, bunlara 
bakarak İslâm hakkında konuş-
maz, konuşamaz. Şayet bütün bu 
gerçeklere rağmen İslâm hakkında, 

-bu mealler örnek gösterilerek- 
konuşan varsa bunlar, ya akıllarını 
devre dışı bırakan akıldan yoksun 
kimselerdir ya da İslâm’a düşman-
dırlar.

Rasulullah (as)’ın Kur’an’ı 
yazmadığı, yazamadığı açısından 
gerçekler

Rasulullah (as)’ın kişiliği 
açısından

Rasulullah (as), okuma yazma 
bilmiyordu; bu gerçeği hem Kur’an, 
hem de Mekke müşrikleri ortaya 
koymaktadır.

“Sen, bundan önce kitaptan bir 
şey okuyan değildin ve elinle de 
onu yazmıyordun; öyle olsaydı o 
zaman iptalciler, kuşkulanırlardı.” 
(Ankebut, 48)

“İşte böyle sana emrimizden bir 
ruh vahyettik! Sen Kitap nedir, iman 
nedir bilmiyordun.” (Şura, 52)

“Onlar, yanlarındaki Tevrat ve 
İncil’de yazılı buldukları Rasul’e, o 
ümmi Nebi’ye uyarlar…” (A’raf, 157)

Rasulullah (as)’ın okuma yazma 
bilmediğini Mekke müşrikleri de 

biliyor ve ona karşı çıkarlarken 
bunu dile getiriyorlardı.

“Dediler ki: ‘Öncekilerin yazdıkları 
şeyler, onları yazdırmış, böylece 
onlar, sabah, akşam ona okunuyor.” 
(Furkan, 5)

Müşriklerin bu iddiaları da göste-
riyor ki Rasulullah (as)’ın şayet 
okuma yazması olsaydı, müşrikler 
ona, “onları yazdırmış, böylece onlar, 
sabah, akşam ona okunuyor.” demez, 

“Onları yazmış, sabah, akşam onu 
okuyor” derlerdi.

Bu gerçekler de Rasulullah 
(as)’ın, Kur’an’ı kendisinin yazma-
dığını ortaya koyuyor. Diğer bir 
konu, kitap yazan bir kimse, yazdığı 
kitabında kendisini kötülemez, 
tam aksine över. Oysa Kur’an’da, 
kendisinin korktuğu söyleniyor, 
Rasulullah (as) defaatle uyarılıyor, 
yanlış kimi kararlar verdiği bildiri-
liyor, hatta tehdit ediliyor.

İnsan, kendi yazdığı bir kitapta, 
kendisine kızıp kendisini kötüler 
ve tehdit eder mi!

Kur’an’da birçok yerde Rasulul-
lah açıkça eleştirilir, verdiği kararlar 
ve yaptığı bazı hareketler kınanır, 
apaçık bir şekilde tehdit edilir. İşte 
bu konudaki Kur’ani gerçekler.

“Yüzünü ekşitti ve döndü; zira ona 
âmâ geldi; ne bilirsin belki o arına-
cak yahut öğüt alacak böylece öğüt 
ona fayda verecekti! Amma müstağ-
ni kimse, işte sen, ona yöneliyorsun; 
sana ne onun temizlenmemesinden! 
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Amma sana koşarak gelen kimse ki o, 
çekingendi, işte sen, onu oyalıyorsun.” 
(Abese, 1-10)

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

“Bir Nebi’ye, yeryüzünde güçlenin-
ceye kadar, onun esirlerinin olması 
mümkün değildir; siz, dünyada 
genişlik istiyorsunuz, Allah ise ahire-
ti istiyor. Allah üstündür, hakimdir. 
Şayet önceden Allah’tan bir yazı 
olmasaydı, aldığınızdan dolayı 
size büyük bir azap dokunurdu.” 
(Enfal, 67-68)

“Allah seni affetsin, doğru söyleyen 
kimseler sana açıkça belli oluncaya 
ve yalancılar bilininceye kadar 
onlara niçin izin verdin!” (Tevbe, 43)

“Bir şey için ‘Mutlaka ben, yarın 
bunu yapacağım’ deme; Allah’ın 
gerçekten dilemesi müstesna ve 
unuttuğun zaman Rabb’ini hatırla 
ve de ki: ‘Umarım Rabb’im, bundan 
daha yakın doğru bir düşünceye 
iletir.” (Kehf, 23-24)

“Doğrusu neredeyse sana vahyet-
tiğimiz şeyden başkasını Bize iftira 
atman için seni, gerçekten itneye 
düşüreceklerdi ve o zaman seni dost 
edineceklerdi. Şayet gerçekten seni 
sağlamlaştırmasaydık, andolsun 
neredeyse onlara biraz güvenecektin, 
o zaman sana hayatın iki kat ve 

ölümün iki katını tattırırdık, sonra 
bize karşı kendine bir yardımcı 
bulamazdın.” (İsra, 73-75)

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

Bütün bu eleştiri, uyarı ve tehdit-
ler de gösteriyor ki Kur’an, Rasulul-
lah (as) tarafından yazılmamıştır.

Eski toplumlarda isme oldukça 
önem verilir, aşiret her şeyin 
üzerinde tutulur, kavim asabiyeti 
ile övünülürdü. Oysa  Muhammed 
ismi Kur’an’da, dört defa geçmekte 
ve Rasulullah (as)’ın mensup 
olduğu kavmi, birçok yerde kınan-
makta, eleştirilmektedir ki bu, o 
dönemde hiçbir şekilde mümkün 
olmayacak bir şeydi.

Kur’an’ın, evrensel ve çağla-
rüstü özelliği nedeniyle onu 
Rasulullah (as) yazmamıştır

Tıp enstitülerinin olmadığı 
dönemde insanın oluşumu ile 
ilgili ayetler

Tıp ilminin neredeyse hiç bulun-
madığı miladi 5. asırda nazil olan 
Kur’an’da, insanın ana karnındaki 
oluşumu, en ince detayına kadar 
verilir. Tıp doktoru olamayan 
Rasulullah (as)’ın, Kur’an’da 
en ince detayına kadar verilen 
insanın oluşumunu bilmesi elbette 
mümkün değildir. Daha önceki 
insanın yaratılışı ile ilgili konuş-
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mamda oldukça detaylı verdiğim 
insanın oluşumu ile ilgili burada bir 
iki ayet vermekle yetineceğim.

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

“Andolsun biz insanı çamurdan 
bir süzmeden yarattık, sonra onu, 
sağlam bir karargâhta nutfe yaptık, 
sonra nutfeyi alaka çevirdik, peşin-
den alakayı çiğnemlik ete çevirdik, 
yine çiğnemlik ete kemikler ihdas 
ettik, nihayet kemiklere et giydir-
dik; sonra onu, başka bir yaratık 
olarak inşa ettik. Bak yaratanların 
en güzeli Allah, pek yücedir!” 
(Mü’minun, 12-14)

İnsanın yaratılışı ile ilgili 5. 
asırda Kur’an’da verilen bu detaylı 
bilgiyi ancak insanı yoktan var 
eden alemlerin Rabb’i yüce Allah 
(cc) bilebilir, bunu bu şekilde Hz. 
Muhammed (as)’ın bilmesi elbette 
mümkün değildir.

İlmi araştırmaların neredeyse 
hiç olmadığı dönemde Kâinat 
ayetleri

Kur’an, Kâinat ayetlerini çok 
net bir şekilde açıklar ve üzerinde 
düşünülmesini, bundan ders 
alınmasını ister.

“Yahut kimdir gökleri ve yeri 
yaratan ve size gökten su indiren, 
böylece onunla görkemli bahçeler 
bitirdik, doğrusu onun bir ağacını 
bitirmeniz sizin için mümkün değil! 
Allah ile beraber bir ilah mı var! 
Aksine onlar, sapan bir kavimdir.

Yahut kimdir yeri durulacak yer 
kılan, onun arasında ırmaklar var 
eden, ona sabit dağlar yapan ve iki 
deniz arasına engel koyan! Allah 
ile beraber bir ilah mı var! Aksine 
onların çoğu bilmiyorlar.

Yahut kimdir, karanın ve denizin 
karanlıkları içinde size yol gösteren 
ve kimdir, rahmetinin önünde 
rüzgârları müjdeci gönderen! Allah 
ile beraber bir ilah mı var! Allah 
ortak koştukları şeylerden yücedir.” 
(Neml, 60-61, 63)

“Topraktan sizi yaratması gerçek-
ten O’nun ayetlerindendir, daha 
sonra siz, insanlar ölümünüzden 
sonra yeniden dirileceksiniz. Kendi-
siyle sükûn bulmanız için eşleri sizin 
ne islerinizden sizin için yaratması 
ve aranıza sevgi ve rahmet koyması 
şüphesiz O’nun ayetlerindendir. 
Gerçekten bunda, düşünen bir kavim 
için ayetler vardır.

Göklerin ve yerin yaratılması, 
dillerinizin ve renklerinizin muhtelif 
olması O’nun ayetlerindendir; 
doğrusu bunda bilenler için gerçek-
ten ayetler vardır.” (Rum, 20-22)
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“Bakmıyorlar mı deveye nasıl 
yaratılmış ve göğe, nasıl yükseltilmiş 
ve dağlara, nasıl dikilmiş ve yere, 
nasıl yayılmış.” (Ğaşiye, 17-20)

Şimdi sizler söyleyin ey zoraki 
inkârı din edinen ateistler, sizin 
tabi olduğunuz din ve ilahlarınız 
neyi yarattı!

“De ki: ‘Gördünüz mü Allah’tan 
başka dua ettiğiniz ortaklarınızı! 
Bana gösterin, yerden hangi şeyi 
yarattılar!’ Yoksa onların, göklerde 
ortaklıkları mı var, yoksa biz onlara 
bir Kitap verdik de böylece onlar 
ondan bir delil üzerindeler mi! 
Aksine gerçekten o zalimler, birbir-
lerine, aldatmadan başka bir şey 
vadetmiyorlar.” (Fatır, 40)

Birçok ilimle elde edilebilecek 
yukarıdaki bilgiler, hiçbir ilmi 
araştırma yapmadan hepsi hakkın-
da detaylı bilgi veren Rasulullah 
(as)’ın, bütün bunları kendi kafasın-
dan söylemesi elbette mümkün 
değildir. Bütün bu detaylı bilgiler, 
ancak ve ancak bunları yaratan 
yüce Allah’ın bildirdiği gerçeklerdir. 
Hâlâ iman etmeyecek misiniz!

Uzay araştırmalarının yapıl-
madığı bir dönemde gökyüzü ile 
ilgili ayetler

Geçen haftaki konuşmamızda, 
göklerin mükemmel ve muhteşem 
yaratılışı üzerinde oldukça geniş 
bir açıklama yapmıştık. Günümüz-
de bile henüz bir kısmına ulaşılan 
gökyüzü ile ilgili gerçekler hakkın-
da böyle detaylı bildirilen konuları, 

uzay araştırmalarının yapılmadığı, 
uzay istasyonlarının olmadığı bir 
dönemde, okuma yazması olmayan 
Rasulullah (as)’ın yazması hiçbir 
şekilde mümkün değildir.

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

“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.” 
(Fussilet, 11-12)

“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, 
ta ki, Rabb’inize kavuşacağınıza 
yakinen iman edersiniz.” (Rad, 2)

Ey inkârı din edinenler, bütün 
bu gerçeklere rağmen hâlâ Kur’an’ı, 
Rasulullah (as)’ın kendisinin yazdı-
ğını iddia edecek misiniz! Bütün bu 
olağanüstü gerçeklere rağmen hâlâ 
delilsiz ispatsın iddianızı sürdüre-
cekseniz, gerçekten sizlere ancak 
acınır.
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Denizlerin durumu ve incelik-
lerini Rasulullah (as)’ın bilmesi 
mümkün değildir

Deniz araştırmalarının yapılma-
dığı, denizler hakkında bu denli 
geniş ve detaylı bir ilmin bulun-
madığı bir dönemde nazil olan 
Kur’an’da denizler, en ince detayına 
kadar açıklanmıştır. Deryayı kaptan 
olmayan, denizcilikle uğraşmayan 
Rasulullah (as)’ın, deniz ile bu denli 
detaylı bilgi vermesinin mümkün 
olamayacağını her aklıselim kimse 
bilir.

“Ve O ki, iki denizi salmıştır; bu tatlı, 
içimi hoş ve bu tuzlu ve acıdır; ikisi-
nin arasına bir berzah koymuştur, 
kavuşmalarını engelliyor.” (Furkan, 
53)

”…İki deniz arasına engel koyan! 
Allah ile beraber bir ilah mı var!...” 
(Neml, 61)

“İki deniz aynı değildir; bu tatlı, hoş, 
içimi kolay ve bu, tuzlu ve acıdır; 
hepsinden taze et yersiniz ve takına-
cağınız ziynet çıkarırsınız, O’nun 
fazlından aramanız için onun içinde 
hareket eden gemileri görürsün, 
umulur ki şükredersiniz.” (Fatır, 12)

“İki denizi salıverdi, birbirine 
kavuşuyorlar, ikisi arasında bir 
berzah, birbirine karışmıyorlar; 
şimdi Rabb’inizin hangi nimetlerini 
yalanlıyorsunuz! İkisinden, inci ve 
mercan çıkar; şimdi Rabb’inizin 
hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz!” 
(Rahman, 19-23)

Daha yeni, 21. yüzyılda tespit 
edilen tatlı ve tuzlu denizlerin 
birbirlerine karışmadığı gerçeğini 
Kur’an, 14 asır önce haber vermiştir. 
Peki, deniz araştırmaları yapmamış, 
kendisi denizci olmayan Rasulullah 
(as)’ın bu gerçekleri, böyle detaylı 
bir şekilde vermesi mümkün mü!

Hâlâ, inkâr ve delilsiz iddiaları-
nızda ısrar ediyorsanız, Kur’an’ın 
bildirdiği şu gerçek gibidir 
durumunuz!

“Şüphesiz kendilerine gelmiş hiçbir 
hüküm olmadan Allah’ın ayetleri 
hakkında tartışan kimseler, şüphe-
siz onların göğüslerinde yalnızca 
bir kibir vardır, onlar, onu güzel 
söylemiyorlar; o halde Allah’a sığın, 
muhakkak ki O, işiten, gören O’dur.” 
(Mü’min, 56)

Ey, ilmi hiçbir delile dayanmadan 
zanlarını din edinen inkârcılar, 
bakın Rabb’iniz yüce Allah sizleri 
edepli olmaya davet ediyor, aksi 
halde azgın şeytana tabi olduğunu-
zu bildiriyor. Seçim sizlerin!

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

“Kendisi hakkında senin ilmin 
olmayan şeyin ardına düşme, şüphe-
siz kulak, göz ve gönül işte onların 
hepsi ondan mesul olur.” (İsra, 36)
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“…İnsanlardan kimi, Allah hakkın-
da bilgisizce, bir rehberi ve aydınla-
tıcı bir kitabı olmaksızın mücadele 
eder.” (Lokman, 20)

 “İnsanlardan kimi, Allah hakkın-
da ilmi olmadan tartışır ve her azgın 
şeytana tabi olur.” (Hac, 3)

Önemli bir konu daha

Bir kimse, kendisinin yazdığı 
bir kitapta en çok kendisinden 
söz eder; oysa Hz. Muhammed 
(as)’ın tebliğ ettiği Kur’an’da, 
diğer rasullerden birçoğunun 
isimleri ve mücadeleleri, hatta 
Hz. Musa (as) ve İsa (as) gibi bazı 
rasullerin çocuklukları bile en 
ince detayına kadar verilirken 
Hz. Muhammed (as)’ın çocukluk 
hayatı ile ilgili bir bilgi verilmez 
ve Kur’an’da, dört defadan fazla 
ismi geçmez.

İnkârı bozuk bir söylem ve 
davranış haline getiren ateistler, 
Kur’an’ın, diğer rasullerden daha 
fazla söz etmesini bile düşünüp 
bu yüce Kitab’ın Hz. Muhammed 
(as) tarafından yazılamayacağını 
bilmekten mahrumdurlar.

Elbette yüce Allah’a iman 
etmek, ancak kişilik sahibi 
ve akledebilen kişilere nasip 
olacak bir yüce bir onurdur ki, 
aklını kullanmayanlar bundan 
mahrumdurlar.

Sonuç olarak,

Ey ateistler, sizleri yoktan var 
eden Rabb’iniz yüce Allah’a iman 
etmemek için kendi kuruntu-
larınızdan uydurduğunuz, “Bir 
çöl bedevisi olan Muhammed, 
Kur’an’ı kendisi yazmıştır” 
iddianızla ancak kendinizi 
kandırırsınız ve bu, Rabb’iniz 
yüce Allah (cc) yanında büyük 
bir kızgınlıktır.

“Kendilerine verilmiş bir hüküm 
olmadan Allah’ın ayetleri hakkın-
da mücadele eden kimseler. Allah 
yanında ve iman eden kimseler 
yanında (bu) büyük bir kızgınlık-
tır! İşte Allah, büyüklük taslayan 
her zorbanın kalbini böyle 
mühürler.” (Mü’min, 35)

Elbette yüce Allah’ın kızgınlığı-
nın sonucunu da bilirsiniz, dünya 
hayatında helak olmak, ahirette 
de acıklı bir azaba sürüklenmek-
tir.

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

Selam, aklını kullanıp Rab’leri-
ne yönelip Müslüman olanların 
üzerine olsun.



Siz mi Allah’a 
dininizi 
öğreteceksi-
niz!

Temmuz 
Ağustos
Eylül

2019 - 60

Kur’ani

mücahede

21

gündem
Siz mi Allah’a dininizi öğreteceksiniz!

Yüce Allah (cc), İslâm dinini 
kemale erdirmiş ve bu dinden razı 
olduğunu insanlara ve iman edenle-
re bildirmiştir.

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

“Gerçek din, Allah indinde 
İslâm’dır;…” (Al-i İmran, 19)

Yüce Allah (cc) katında gerçek 
din, ancak İslâm’dır; O, tamamladığı 
ve razı olduğu dinin, tahrif edilme-
sini, gizlenmesini yasaklamış, bunu 
yapanlara lanet etmiştir.

“Şüphesiz, Allah’ın indirdiği 
Kitap’tan bir şey gizleyen kimseler 
ve onu az bir değere satanlar, işte 
onların yedikleri, karınları içindeki 
ancak ateştir. Allah, Kıyamet günü 
onlarla konuşmaz ve onları temiz-
lemez; onlar için acıklı bir azap 
vardır. İşte onlar, hidayete karşılık 
sapıklığı, mağ irete karşılık azap 
satın alan kimselerdir; artık ateşe 
karşı ne kadar sabredebilirler.” 
(Bakara, 174-175)

Yüce Allah (cc), iman eden kimse-
lere, Tevhidi mücadelenin nasıl 
yapılacağı konusunda tüm Risalet 
önderi rasullerin mücadelelerini 
örnek olarak verirken bu Tevhidi 
mücadelede küfre karşı tavizsiz bir 

tutumun ortaya konulması için Hz. 
İbrahim (as) ve ona iman edenleri 
örnek olarak göstermiştir.

“Gerçekten sizin için İbrahim’de 
ve onun beraberindeki kimselerde 
güzel bir örnek vardır; o zaman 
kavimlerine dediler ki: ‘Şüphesiz 
biz, sizden ve Allah’tan başka itaat 
ettiğiniz şeylerden uzağız, sizi 
tanımıyoruz. O Bir olan Allah’a iman 
edinceye kadar bizimle sizin aranız-
da sürekli bir düşmanlık ve nefret 
ortaya çıkmıştır.’…” (Mümtehine, 4)

Yüce Allah (cc) tamamlayıp razı 
olduğu son mütekâmil dinin nasıl 
yaşanacağını bütün boyutları ile 
Kur’an’da açıklamış, bu dinin nasıl 
yaşanacağı konusunda son Rasul 
Hz. Muhammed (as)’ı en güzel 
örnek olarak vermiş, ancak ona tabi 
olup onun örnekliğini alanlardan 
razı olacağını ve onların umdukları 
mükâfatlara ulaşacaklarını bildir-
miştir.

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

Hz. Muhammed (as), gerek 
Tevhidi esasların insanlara 
ulaştırılması, gerekse bireysel 
ibadetlerin nasıl yerine getirilmesi 
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gerektiği hususunda en güzel 
örnekliği ortaya koymuştur. İman 
eden kimselerin, İslâm’ı gereği 
gibi yaşamaları ve Rab’lerini razı 
etmeleri konusunda ancak Rasulul-
lah (as)’ı tam örnek almaları ile 
mümkündür. Bunun dışındaki her 
aykırı hareket sapıklıktan başka bir 
şey değildir.

Özellikle son zamanlarda kimile-
ri İslâm’a olan düşmanlıklarından, 
kimileri bazı çıkarları gereği ve 
kimileri de ahmaklıklarından 
dolayı yüce Allah’ın apaçık bir 
şekilde gönderdiği Kur’ani hüküm-
leri âdeta sırtlarının arkasına 
atarak İslâm dini ve onun en güzel 
örneği Rasulullah (as) konusunda, 
şeytana bile taş çıkartacak seviye-
sizlikte ileri geri konuşmakta, gayri 
Müslimlerin bile yapmaya cesaret 
edemedikleri saldırıları İslâm’dan 
görünerek yapmaktadırlar.

Allah’a, İslâm’a ve Rasulullah 
(as)’a kin ve düşmanlıkları nedeniy-
le İslâm’a saldıran ve İslâmi gerçek-
leri çarpıtanları bir yana bırakıp 
kendilerini İslâm’a nispet eden 
ve sözümona Rab’lerini razı etme 
düşüncesi ile Kur’ani hükümleri 
çarpıtan, gizleyen ve görmezden 
gelenlere kısaca bazı gerçekleri 
hatırlatıp onları iman etmemeleri 
durumunda Rab’leri tarafından 
kendilerine yapılan lanetle başbaşa 
bırakacağız.

Siz ey İslâm olduklarını iddia edip 
İslâm adına ahkâm kesip konuşan 
ve yüce Allah’ın razı olduğu İslâm 
dinine ekleme ve çıkarma yapanlar! 
Şayet Müslüman olduğunuzu iddia 

ediyorsanız, yüce Allah’ın Kitabı’na 
ve o Kitabın en güzel örnek yaşama 
biçimini ortaya koyan Rasulullah 
(as)’a tabi olmak, her söz ve davra-
nışlarınızı bu esasa göre yapmak 
zorundasınız.

Söz ve davranışlarınızı, kendi 
hevalarınıza, önder ve ilah edindi-
ğiniz şeyhlerinizin kuruntularına, 
Samiri soylu bel’amların söylem-
lerine ve beşerî tağuti sistemlerin 
yasalarına göre düzenleyenler, 
sizler, bu tavrınızla Müslüman değil, 
Allah’ın Kitabı’na ve Rasulullah 
(as)’ın en güzel örnekliğine göre 
apaçık bir şekilde kâ ir, müşrik, 
münafık ve fasık kimselersiniz.

Söylediklerimize inanmıyorsanız, 
cesaretiniz varsa ve anlayacak 
kapasiteye sahip iseniz, açıp 
Kur’an’ı okuyun da hangi sıfatta 
olduğunuzu bizzat görün. Bu 
nedenle ya tevbe edip dosdoğru 
Müslüman olun ya da bu küfür ve 
şirkinizde, isyan ve tuğyanınızda 
ısrar ettiğiniz sürece hak ettiğiniz 
sıfatlarla gideceğiniz yer kesinlikle 
cehennemdir.

İki üç ayet öğrenip sağdan soldan 
bir iki kopyalama yazıyla Allah’ın 
ayetlerini çarpıtarak kelimelerin 
yerlerini değiştirerek anlatıp 
kendinizi bir şey zannediyorsunuz, 
ancak biliniz ki, en büyük kötülüğü 
kendinize yapmaktasınız.

Sizler mi Allah’a dininizi öğrete-
ceksiniz! Bakın yüce Allah (cc) 
sizleri uyarmaktadır.

“De ki: ‘Allah’a dininizi mi öğrete-
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ceksiniz; Allah, göklerde olanları ve 
yerde olanları bilir; Allah, her şeyi 
bilendir.” (Hucurat, 16)

Kur’an’da, nelerin helal nelerin 
haram olduğu apaçık bir şekilde 
belirtilmiştir. Yüce Allah bu konuda 
rasullerini görevlendirerek örnek-
lerini apaçık bir şekilde ortaya 
koymuştur. Ancak buna rağmen 
sizlerden birçoğu, yüce Allah’a 
hâşâ dinlerinizi öğretircesine bu 
hükümleri eğip bükerek yeni bir 
din koymaya çalışmaktasınız.

Çocukların okula gönderilme-
sine küfür diyenler 

Çocukların okula gönderilmesine 
küfür diyen ve çocukların okula 
gönderilmesini haram ilan edip 
insanları küfürle suçlayanlar, o 
görmezden geldiğiniz Kur’an’da 
yüce Allah (cc) Hz. Musa (as)’ı, açık 
bir şekilde ilah ve rab olduğunu 
söyleyen Fir’avn’ın sarayına daha 
bebekken koymuş ve bunun 
Kur’an’da apaçık bir şekilde bildir-
miştir.

“Şüphesiz Fir’avn, yeryüzünde 
ululandı,…” (Kasas, 4)

“Fir’avn dedi ki: ‘Ey ileri gelenler, 
sizin için benden başka bir ilah 
bilmiyorum,…” (Kasas, 38)

“Ardından dedi ki: ‘Ben, sizin en 
yüce rabbinizim!” (Naziyat, 24)

Şimdi bu apaçık ayetler de göste-
riyor ki yüce Allah (cc), Fir’avn’ın 
bu durumunu apaçık bilmesine 
rağmen Hz. Musa (as)’ı daha bebek 

iken bu ilahlık ve rablık taslayan 
diktatörün sarayına koyuyor, hem 
de yıllar boyu orada kalmasına izin 
veriyor.

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

Fir’avn, halkına ilah ve rab 
olduğunu kabul ettirmiş, onlar da 
buna zillet içerisinde boyun eğmiş-
lerdir. Yüce Allah (cc) Fir’avn’ın bu 
durumunu bilmesine rağmen Hz. 
Musa (as)’ı oraya yerleştiriyor.

Diğer yandan yüce Allah (cc), 
Hz. Yusuf (as)’ı, daha oyun çağında 
bir çocuk iken Mısır’da Fir’avn’ın 
sarayına yerleştirmiştir. Hz. Yusuf 
(as), Mısır Fir’avn’ın sarayında 
yetişip büyümüştür.

Yüce Allah (cc), sonradan gelen 
Müslümanlara, Müslümanların 
içerisinde yaşadıkları şirk ve 
küfür toplumlarında nasıl hareket 
edecekleri ile ilgili olarak küfrün 
merkezine yerleştirdiği iki 
Rasul’den örnekler veriyor.

“Gerçekten onların kıssalarında, 
akıl sâhipleri için ibretler vardır; (bu), 
uydurulacak bir söz değildir velakin 
kendinden öncekilerin doğrulanma-
sı ve her şeyin ayrıntılı açıklaması ve 
bir hidayet ve rahmettir iman eden 
topluluklar için.” (Yusuf, 111)

Yüce Allah (cc), gönderdiği dinin 
nasıl yaşanması gerektiği konusun-
da Risalet önderlerinin hayatlarını 
örnek olarak vermiş, ancak onların 
örnekliklerini alanların gerçekten 
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Kendisini razı edebileceklerini ve 
umduklarına ulaşacaklarını iman 
eden kimselere bildirmiştir.

Şimdi o yarım yamalak bilginizle 
siz, yüce Allah’ı (hâşâ) küfürle mi 
suçluyorsunuz! Tevbe edin, Rabb’i-
nize gereğince iman edip Kur’ani 
esaslara tam teslim olun. Aksi halde 
yüce Allah üzerine attığınız iftira-
lardan dolayı O’nun lanetine maruz 
kalanlar olursunuz.

Ağzınızdan ne büyük söz 
çıkıyor

Çocukların okula gönderilme-
sini, ellerinde Kur’ani hiçbir delil 
olmadan, dillerini eğip bükerek 
küfür olarak addeden kimselerin, 
kibir ve enaniyetten beyinleri öyle 
durmuş, dimağları öyle körelmiştir 
ki, ağızlarından çıkan sözün ne 
anlama geldiğini anlamayacak 
kadar zavallı ve cahildirler.

İman edenlerin ölçüsü Kur’an 
ve Sünnettir; bunun dışında bir 
yol izleyenler, apaçık bir sapıklık 
içerisindedirler.

“Mü’min erkek ve Mü’min kadın 
için mümkün değildir ki Allah ve 
Rasulü, bir işe hüküm verdiğinde 
onlar, o işi kendilerine göre seçmiş 
olsunlar, kim Allah’a ve Rasulü’ne 
isyan ederse artık gerçekten apaçık 
bir sapıklıkla dalalete düşmüştür.” 
(Ahzab, 36)

Çocuklarını okula gönderen baba 
ve annelerin kâ ir oldukları saçma-
lığını ileri süren bu akıl fukarası 
zavallı cahiller, Hz. Musa (as)’ı daha 

kundakta iken, kendisini en büyük 
rab ve ilah olarak gören Fir’van’ın 
sarayına yerleştiren yüce Allah’ı 
(hâşâ) küfürle suçladıklarını idrak 
etmekten mahrumdurlar.

Hz. Musa (as), bebekliğinde, 
çocukluğunda ve gençlik yıllarında, 
kendisini en büyük rab ve ilah 
olarak gören Fir’van’ın sarayında 
geçiriyor ve hiç kuşkusuzdur ki, 
saraydaki herkes gibi o da Fir’avn’ı, 
en büyük rab ve ilah olarak görüyor.

Hz. Musa (as)’, vahiyle görevlen-
dirildiğinde Fir’avn’e gitmekten 
korktuğunu yüce Allah’a itiraf 
etmesinin temelinde Fir’avn’ı en 
büyük rab ve ilah olarak görme-
sinden başka ne olabilir! Şayet 
Hz. Musa (as), Fir’avn’ın en büyük 
rab ve ilah olarak görmeseydi, 
ona gitmemek konusunda o denli 
diretmezdi.

Çocukların okula gönderilip 
kâ irlerin ideolojisinden etkilene-
cek endişesi ile gönderilmelerini 
küfür addeden akıl yoksunu cahil-
lere verilecek bir başka örnek de 
Hz. Yusuf (as)’ın, Mısır Azizi’nin 
sarayına daha çocuk iken yerleşti-
rilmesidir.

Hz. Musa (as) ve Hz. Yusuf (as)’ın 
örneklikleri de apaçık bir şekilde 
gösteriyor ki, tağuti sistemlerde 
çocuklar okula gönderilebilirler. 
Yüce Allah (cc), özellikle her iki 
Rasul’ün çocukluk dönemi hayat-
larını en ince detayına kadar iman 
edenlere veriyor ki Mü’minler, 
yaşadıkları küfür beldelerinde ona 
göre hareket etsinler ve bu konular-
da hiçbir sıkıntı duymasınlar.
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Ancak Kur’an’da verilen Rasul 
örnekleri, elbette yüce Allah’a 
hakkıyla iman eden kimseler 
için geçerlidir, hevalarını ve tabi 
olup tapındıkları Samiri soylu 
bel’amlarını ilah edinenler için 
Kur’ani örnekliklerin hiçbir etkisi 
olmayacaktır. Çünkü onların ölçü ve 
ilahları hevaları ve tapınıp kayıtsız 
şartsız itaat ettikleri bel’amlarıdır.

Allah ve Rasulü’nün koydukları 
Kur’ani esasları bırakıp kendi 
hevalarına ve önder edindiklerine 
tabi olanlar, o hesap gününde 
Kur’an’dan hesaba çekildiklerinde 
yalancılar olarak acıklı bir azaba 
gireceklerdir.

O halde ey sapıklar,

“Ne oldu size, nasıl hüküm 
veriyorsunuz! Artık düşünmez 
misiniz! Yoksa sizin açık bir deliliniz 
mi var; o halde getirin kitabınızı 
gerçekten doğrulardan iseniz.” 
(Saffat, 154-157)

Kimlik taşımanın haram 
olduğunu iddia edenler

Sizler, rasullerin kendi toplumları 
içerisinde yaşadıklarını, onların 
vatandaşları olduklarını bilmiyor 
musunuz ki, rasulleri küfür işlemiş 
olarak addediyorsunuz. Yüce 
Allah’ın en güzel örnek olarak 
alınmasını emrettiği Rasulullah 
(as), Eman (Vize) Konusu.

Rasulullah (as), Taif’e davet 
yapmaya gitmiş, Taif’te kabul  

edilmeyince yeniden Mekke’ye 
dönmüştü. Ancak Mekke Site 
devletinin kurallarına göre –ki o 
kurallar, bugünkü Arabistan’da hâlâ 
geçerlidir- izinsiz Mekke dışına 
çıkan kimseler, bugün dünya devlet-
lerinde olduğu gibi, vatandaşlıktan 
çıkarılıyordu. O kimsenin yeniden 
vatandaşlığa kabul edilmesi, ancak 
Mekke Site devletinde söz sahibi 
olan birisinin “Eman’ı” (vizesi) ile 
mümkün olabiliyordu.

Rasulullah (as), Taif dönüşünde 
Mekke’ye kabul edilmiyordu; 
kendisinin de Mekke’ye girmesi 
mümkün değildi. Çünkü bu konuda 
bir yasa vardı ve yasa olduğu için de 
Rasulullah (as)’ın en yakınları bile 
müdahale edemiyordu. Yapılması 
gereken şey, Rasulullah (as)’ın, Site 
devletinin ileri gelenlerinden, 
yani bugünkü tanımla, Mekke site 
devletinin bakanlarından birinden 

“Eman’ı” almasıydı. Rasulullah (as) 
da o yolu kullandı.

Rasulullah (as), Taif dönüşünde, 
Miladi 620’de Hira (Nur) Dağına 
çıkarak, Kureyş’in hatırı sayılır 
büyüklerinden Adiyy oğlu Mut’im’e 
haber gönderdi. O’nun himâyesinde 
gece vakti Mekke’ye girdi. Kâbe’yi 
tavaf edip Hârem-i Şerif ’te iki rekât 
namaz kıldıktan sonra evine döndü.

Mekke site devletine göre bir 
kimse himâyesine aldığı kişiyi 
korumakla mükellefti. Mut’im de 
çocukları ile silahlanıp Kâbe’nin 
dört bir tarafını tuttular. Rasulullah 
(as)’ın, Mekke’ye girip serbestçe 
tavaf etmesini ve evine gitmesini 
sağladılar.
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Burada dikkat çeken durum, 
Rasulullah (as)’ın bizzat kendisinin 

“Eman” yasasından yararlanmak 
istemesiydi. Aynı yasadan, daha 
sonra Hz. Ebu Bekr (r.anh.) da 
yararlanmıştır. Şimdi sizleri o kıt 
bilgi ve aklınıza göre  Rasulullah 
(as) (hâşâ) küfre mi girdi.

Tasavvufçular 

Ey tasavvufçular, yüce Allah (cc) 
Kendisiyle kulları arasına birini 
koymayı apaçık bir şekilde küfür 
ve yalancılık olarak addetmiştir. 
Sizler, sözümona Allah’a yaklaşmak 
adına kişilere tapmakta, şeyhleri-
nizi Allah ile aranıza aracı olarak 
koymaktasınız.

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

Ey tasavvufçular, yüce Allah (cc), 
Kendisinin nasıl razı edileceğini, 
Kur’an’da açıklamış, İslâm dinini 
bütün yönleriyle eksiksiz bir şekil-
de ortaya koymuş, hangi davranışın 
İslâmi, hangisinin gayri İslâmi 
olduğunu açıkça belirtmiş, İslâm 
dinini tamamlamış, bundan razı 
olduğunu bildirmiş, bunun dışında 
ortaya konulacak dinlerden razı 
olmayacağı belirtilmiştir.

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

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

İslâm dininin en güzel uygulayı-
cısı, yüce Allah’ın Mü’min kulları 
için en güzel örnek olarak verdiği 
Rasulullah (as), “Din tamamlanmış-
tır, sonradan ortaya çıkan her şey 
bid’at, her bid’at sapıklık, her sapık-
lık cehennemdedir” buyurmuştur.

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

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

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

Vakıf ve dernekler
Siz ey vakıf ve dernekçiler, Risalet 

tarihinde Tevhidi mücadelenin 
nasıl yapıldığı ile ilgili Kur’an’da 
ve rasullerin hayatında çok net 
bir şekilde bildirilmiş iken, bugün 
sizler adeta tağuta kulluk ve kölelik 
yaparak açtığınız şirk ve küfür 
yuvaları olan vakı larda sözümona 
İslam anlattığınızı iddia ediyorsu-
nuz.

Tevhidi Mücadelede Beşeri 
Sistemlerden izin alınmaz. Risalet 
önderleri, içinde yaşadıkları 
sistemlerden izin almadan davet 
yapmışlardır!

Tevhidi esasların insanlara nasıl 
ulaştırılacağı ile ilgili esaslar ve bu 
esasların ortaya konulacağı metot, 
yüce Allah (cc) tarafından çok açık 
ve net bir şekilde bildirilmiştir.

Yüce Allah (cc), rasullerine 
davetin ortaya konuluşunda nasıl 
hareket edeceklerini, neyi öncele-
yeceklerini kendilerine çok açık 
bir şekilde bildirmiştir. Bu nedenle 
Risalet önderleri, kendilerine belir-
tilen esaslar doğrultusunda hareket 
etmişler ve hiçbir şekilde bundan 
taviz vermemişlerdir.

Küfür ve şirk cephesinin, bütün 

baskı ve zulümlerine, tehdit ve 
şantajlarına rağmen Risalet önder-
leri, onların tehditlerine aldırış 
etmeden Rab’lerinin kendilerine 
belirlediği ölçüleri esas almışlardır.

“(Fir’avn ey Mûsâ): ‘Andolsun ki 
benden başka ilah edinirsen seni 
mutlaka zindana atılanlardan 
yapacağım’ dedi.” (Şuara, 29)

“(Fir’avn): ‘Ben size izin vermeden 
ona inandınız ha? O, size büyü 
öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben 
de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı 
çapraz keseceğim ve sizi hurma 
dallarına asacağım, hangimizin 
azabı daha çetin ve sürekli imiş 
bileceksiniz!’ dedi.” (Taha, 71)

“Kavminden büyüklük taslayan 
ileri gelenler dediler ki: ‘Ey Şuayb, 
mutlaka seni ve seninle beraber 
inananları kentimizden çıkarırız, ya 
da dinimize dönersiniz!’ (Şuayb): 

‘İstemesek de mi?’ dedi.” (A’raf, 88)
Risalet önderleri ve onların 

izinde giden Tevhid erleri, iman, 
ibadet ve davet konusunda küfrün 
belirleyici olamayacağını, bu 
konuda yalnızca yüce Allah’ın 
belirleyici olacağını bildikleri için 
tavırlarını net bir şekilde ortaya 
koymuşlar, emrolundukları ölçüler 
doğrultusunda davet görevlerini ifa 
etmişlerdir.
Şimdi bütün bu gerçekler 

ışığında İslâmcı vakıf ve dernek-
ler:

1- Sünnetullah’a aykırıdır, 
Kur’an’da belirtilen Tevhidi 
mücadelede yeri yoktur,
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2- Yüce Allah’ın apaçık bir 
şekilde bildirdiği Tevhidi mücadele 
metodunu terk etmektir,

3- Hayatlarını ortaya koyarak 
Tevhidi esasları ortaya koyan 
Risalet önderlerine ve Tevhid 
erlerine ihanettir. 

4- Hakkı batılla karıştırıp Gerçek 
olan Tevhidi ve Tevhidi mücadele 
metodunu gizlemektir, 

5- Ayrı ayrı vakıf ve dernekler, 
tefrikadır, bu nedenle vahdetin 
oluşması önünde en büyük engeldir,

6- Tağuti sistemin denetimi 
altındadır. 

7- Varlıkları ve konumları ile 
(sözel olarak tağutu reddettiklerini 
iddia etseler bile) insanlara tağuti 
sistemi benimsetmektedirler.

Bütün bu ve daha birçok nedenle 
istisnasız tüm vakıf ve dernek-
ler, şirk ve küfür yuvası, onları 
yönetenler de katıksız Samiri soylu 
bel’amlar ve İslâmî esasları bilinçli 
ya da bilinçsiz saptıran İslâm 
düşmanıdırlar.

- Yüce Allah bölünmeyin parçalan-
mayın diye insanları uyarırken ve 
bunun cehenneme girmeye neden 
olduğunu bildirirken ve bölünüp 
parçalanmanın Kendisine şirk 
koşmak olduğunu ayetlerle bildirir-
ken bugün çeşitli vakıf, dernek ve 
mezheplere ayrılanlar, bu hüküm-
leri görmezden gelip kendilerini en 
doğru yolda zannetmektedirler.

- Tağuttan kaçınıp Kendisine iman 
etmeyi emreden yüce Allah’ın bu 
hükmüne rağmen insanlardan 
kimi, sosyal tağutu, siyasal tağutu 

reddederlerken kendi ne islerini 
bir tağut haline getirmişler ve diğer 
Müslümanlarla birleşmeyi âdeta 
kendileri için zillet kabul etmekte-
dirler. Böylece parça parça olmuş 
bir halde hevalarını ilah edinip 
gitmektedirler.

“O ayetler Allah’ındır, sana Hak ile 
onu okuyoruz; o halde Allah’tan ve 
O’nun ayetlerinden sonra hangi söze 
iman edecekler! Vay haline her iftira 
eden günahkâra!

Allah’ın ayetlerinin kendisine 
okunduğunu işitir, sonra sanki onu 
işitmemiş gibi büyüklük taslamakta 
ısrar eder; onu, acıklı bir azap ile 
müjdele.” (Casiye, 6-8)

“O halde onlar, ondan sonra artık 
hangi hadise/söze iman edecekler!” 
(Mürselat, 50)

Ey İslamcılar, bu ayetleri iyi 
okuyup üzerinde düşünün ve 
kararınızı ona göre verin! Ya 
tevbe eder yüce Allah’ın bildirdiği 
Kur’an’a iman edip teslim olursu-
nuz ya da bu ayetleri hiç duymamış 
gibi hareket ederek, kibirlenip 
büyüklenerek hevanızı ilah edinmiş 
kimselerden olup yüce Allah’a iftira 
eden kişiler olarak acıklı ve ebedi 
azabı boylarsınız.

Karar verin
Ey müfteriler, yüce Allah’ın 

bildirdiği Kur’ani esaslara teslim 
olup O’nun razı olduğu dini öğrenip 
Müslüman mı olacaksınız yoksa 
hevanızı ya da takip ettiğiniz kişile-
rin arzularını ilah edinip şirk ve 
küfrü seçerek siz mi Allah’a dininizi 
öğreteceksiniz!



İslâm’da, 
Haremlik 
Selamlık 
Konusu

Temmuz 
Ağustos
Eylül

2019 - 60

Kur’ani

mücahede

29

yorum
İslâm’da, Haremlik Selamlık Konusu

İslâm, yüce Allah’a kulluğun 
esaslarını en ince detayına kadar 
açıklayan bir din; insanlar arasın-
daki adabı muaşeret ilişkilerinin, 
sosyal, siyasal, ekonomik ve ticari 
hayatın, yönetimin nasıl olacağını 
en iyi şekilde düzenleyen sistem; 
zekât ve infak gibi sosyal bölüşü-
mün esaslarını, evlenme, boşanma, 
yargılama biçimlerini, ceza hukuk 
kurallarını belirleyen, savaş ve 
barışın esaslarını bildiren bir devlet 
nizamıdır.

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

Erkek kadın ilişkileri

Sosyal hayatı, insanlar arasındaki 
ilişkileri düzenleyen İslâm, erkek 
ve kadınların sosyal ve toplumsal 
yaşamda birbirleri ile ilişkilerinin 
ne olacağını da en iyi biçimde ve 
apaçık bir şekilde düzenlemiştir. 

İslâm, erkek ve kadın ilişkilerini 
düzenlerken, bu ilişkilere yalnızca 

insanların iziksel ve psikolojik 
durumlarını değil, aynı zamanda 
erkek ve kadınların duygularını 
da hesaba katarak düzenlemiştir. 
Şu inkâr edilemez bir gerçektir 
ki, insan ilişkilerine yön veren 
en önemli etken duygulardır. Bu 
nedenle İslâm’ın erkek ve kadın 
ilişkilerinde iziksel ve psikolojik 
durumlardan daha çok duyguları 
ön plana çıkmaktadır.

İslâm’ın, erkek ve kadın ilişkile-
rine getirdiği Haremlik Selamlık 
düzenlemesi, elbette erkeği ya da 
kadını dışlamaya yönelik değil, 
sosyal hayatın işlerliğinin daha 
sağlıklı sürdürülmesi içindir. Sosyal 
hayat içerisinde erkek ve kadınların 
daha rahat hareket etmeleri, ancak 
erkek ve kadınların fıtratlarına 
uygun ortamlarda bulunmaları ile 
mümkündür. İşte İslâm, erkek ve 
kadın ilişkilerinde bu ortamı çok 
net bir şekilde ortaya koymuştur.

İslâm, erkek ve kadınların 
ilişkilerinde iki durum belirle-
miştir 

- Sosyal hayatta erkek kadın 
ilişkileri,

- Özel hayatta erkek kadın ilişki-
leri,
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Sosyal hayatta erkek kadın 
ilişkileri

Sosyal hayatta erkek kadın ilişki-
leri, özel hayattan oldukça farklıdır. 
Sosyal hayatta erkek ve kadın ilişki-
leri, resmiyet ifade eden mesafeli, 
soğuk ilişkilerdir. Bu nedenle erkek 
ve kadınlar, sosyal hayat içerisinde  
beraber bulunabilirler. Buna, savaş 
ve İslâmi davet gibi konular örnek 
verilebilir.

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

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

Erkek ve kadınların, Allah ve 
Rasulü’ne ve onların verdikleri 
hükme karşı sorumlulukları aynıdır. 
Bu sorumlulukları çerçevesinde 
erkek ve kadınların, yaptıkları tüm 
ibadet ve hareketler aynı oranda 
bir ağırlığa sahip ve aynı karşılıkları 
görürler.

“Şüphesiz, Müslüman erkekler 
ve Müslüman kadınlar, Mü’min 
erkekler ve Mü’min kadınlar, itaat 
eden erkekler ve itaat eden kadınlar, 
doğru erkekler ve doğru kadınlar; 

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

Rasulullah (as), yüce Allah’a 
kulluk ve ibadetler açısından erkek 
ve kadınların eşit olduklarını şu 
sözleri ile açıklamaktadır.

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

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

Rab’lerine karşı sorumlulukları 
eşit olan erkek ve kadınlar, görevler 
bakımından da aynı eşitliğe ve 
sorumluluğa sahiptirler. Tevhidi 
esasların insanlara ulaştırılması 
görevinde birbirlerinin velileri 
olarak erkek ve kadınlar, aynı 
sorumluluğa sahiptirler.

İslâmi davetin yapılmasında 
erkek ve kadın,  eşit sorumluluk-
lara sahiptirler 

İslâmi davetten yalnızca erkekler 
değil, kadınlar da sorumludurlar. 
Velayet hukukunu oluşturan erkek 
ve kadın Mü’minler, Rab’lerinin 
kendilerine öğrettiği esaslardan 
hareketle insanlara İslâmi daveti 
yapabilirler.
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“Mü’min erkekler ve Mü’min 
kadınlar, birbirlerinin velisidirler, 
iyiliği emrederler, kötülükten 
menederler, namazı kılarlar, zekâtı 
verirler, Allah’a ve Rasulü’ne itaat 
ederler. İşte onlara Allah rahmet 
edecektir, şüphesiz, Allah üstündür, 
Hâkimdir.” (Tevbe, 71)

Kadınlar, erkeklerle beraber 
savaşabilirler

Erkek ve kadınlar, İslâmi davet 
faaliyetlerini birlikte sürdürebi-
lecekleri gibi, ayrı ayrı da insan-
lara davette bulunabilirler. Savaş 
durumu sözkonusu olduğunda 
kadınlar da tıpkı erkekler gibi 
savaşa katılabilir, savaşta erkeklere 
lojistik destek verebilecekleri gibi 
savaşır ve şehit de olabilirler. Bu 
konuda erkek ve kadın arasında bir 
fark olmadığını ayet açıklamaktadır.

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

Birbirlerinin velileri olan erkek 
ve kadınlar, toplumsal alanda 
yaptıkları faaliyetler açısından aynı 
tepkileri görecekler ve aynı sıkın-
tıları çekeceklerdir. Bunlar, hicret 
etme, yurtlarından çıkarılma, Allah 
yolunda eziyet edilme, Allah yolun-

da savaşmadır. Rasulullah (as) ile 
beraber savaşa katılan kadınlar 
olmuş, savaşta çeşitli görevlerde 
bulunmuşlardır.

Rübeyyi bint Muavviz (r.anha): 
“Biz kadınlar Rasulullah (as) ile 
birlikte savaşır, savaşanlara su 
verir, hizmet eder, ölü ve yaralı-
ları Medine’ye alıp götürürdük...”

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

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

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

İslâm’da kadınların da savaşa-
bileceklerine en güzel örnek, 
hiç kuşkusuzdur ki, Hz. Aişe 
(r.anha)’dır. O, Hz. Ali (r.anh)’a karşı 
ordu komutanı olarak savaşmış bir 
hanımdır.
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İslâm tarihinde Cemel vakası 
diye anılan muharebede, Rasulullah 
(as)’ın eşi, Mü’minlerin anneleri 
olan Hz. Aişe (r.anha), Hz. Osman 
(r.anh)’ın kanının hesabını sormak 
için, sahabenin önemli şahsiyet-
lerinin de içinde bulunduğu bir 
tarafın komutanı olarak Halife olan 
Hz. Ali (r.anh)’a karşı savaşmıştır. 
Bu savaşta Talha bin Ubeydullah 
(r.anh) ve Zübeyr bin Avvam (r.anh) 
da şehit olmuşlardı.

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

Rasulullah (as)’ın terbiyesinden 
geçmiş en yakın arkadaşları 
olan sahabeden hiçbiri, Hz. Aişe 
(r.anha)’nın  savaşmasının yanlış 
olduğunu söylemediği gibi, Rasulul-
lah (as)’ın eşi olma şere ine ulaşmış 
ve oldukça yüksek bir İslâmi ilme 
sahip olan Hz. Aişe (r.anha) da 
yaptığı hareketi İslâm’a aykırı 
görmemiştir. Bu örnek, Müslüman 
kadınların, gerektiğinde muharebe 
alanlarında savaşabileceklerini de 
göstermektedir.

İslâm’da kadın erkek ayırımı 
ancak cinsiyet olarak vardır, 
kişilik olarak değil

Verilen Kur’ani ve Sünnetteki 
örneklerden de anlaşılacağı üzere 
İslâm’da erkek ve kadınların kişilik 

ve şahsiyet sahibi birer insan olarak 
aralarında hiçbir fark yoktur. Bu 
nedenle yüce Allah’a karşı kulluk, 
sorumluluk, görev ve mükelle iyet 
bakımından eşit oldukları gibi 
sosyal hayata katılma konusunda 
da aynı oranda sorumluluk sahibi-
dirler.

İslâm, yüce Allah’a karşı kulluk, 
sosyal hayata katılma, tebliğ ve 
irşat çalışmaları konusunda kadın 
ve erkekler arasında herhangi bir 
ayırıma gitmemiştir. Savaşta kadın-
ların, daha çok geri planda lojistik 
destek ve sağlık sorunları ile ilgilen-
meleri, onların yeteneklerinin bu 
konuda daha iyi olmasından, erkek-
lerin de savaşçı olmalarındandır.

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

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

Kadını, yüce Allah’a özgürce 
kulluk yapmaktan men edip kendi 
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şehevi arzularının cinsel objesi, ev 
işlerini yapan hizmetçisi, erkeğin 
söz ve talimatlarından çıkmayan 
kölesi kılan zihniyetin, İslâm 
ile Müslümanlık ile hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bunlar, Ortaçağ 
kilise artıklarının, geleneksel batıl 
inancın düşünceleridir.

İslâm’da, özgür iradesi ile Rabb’i-
ne karşı sorumluluklarını yerine 
getiren, sevap ve günahlarını kendi-
leri kazanan, yaptıkları ile birinci 
derecede kocalarını değil, Rab’le-
rini razı etmeye çalışan kadınlar, 
Kur’an’da övülen kadınlardır.

Geleneksel din anlayışında kadın, 
öncelikle yüce Allah’a değil kocası-
na kulluğu birinci plana aldığından 
ya da ona aldırıldığından böyle 
kadınlar, kocalarına kul olmuş, 
yüce Allah’tan önce kocalarını razı 
etmeleri nedeniyle şirke düşmüş-
lerdir.

Özel hayatta erkek kadın ilişki-
leri

İslâm’da özel hayatta erkek kadın 
ilişkileri, sosyal hayat ilişkilerinden 
oldukça farklıdır. Özel hayatta kadın 
ve erkekler, bir arada oturamaz, 
yemek yiyemezler.

Ayetlerden ve Rasulullah (as)’ın 
hadislerinden de anlaşılacağı üzere 
erkek ve kadın ilişkileri, sosyal 
hayatta mesafeli, söylemleri resmi-
dir. Ancak dar aile hayatında ve 
evlerde ilişkiler yakın ve söylemler 
daha sıcaktır. İslâm, bu dar alan 
olan özel hayatta ilişkilerin nasıl 
olacağını da belirtmiş, buna göre 
hareket edilmesini istemiştir.

“Ey iman eden kimseler, yemek için 
size izin verilmesi dışında Nebi’nin 
evlerine girmeyin, zamanı gözetleyin, 
velakin davet edildiğiniz zaman öyle 
girin. Sonra yemeği yiyince hemen 
dağılın ve konuşmak için muhabbet 
edenler olmayın; doğrusu bu sizin 
yapmış olduğunuz Nebi’yi incitiyor, 
ancak o sizden çekiniyor ve Allah 
Hakkı(söylemek)ten çekinmez. 
Onlardan (Nebi’nin hanımlarından) 
bir şey soracağınız zaman o halde 
örtü arkasından sorun; bu, sizin 
kalpleriniz ve kadınların kalpleri 
için daha temizdir ve sizin Allah’ın 
Rasulü’ne sıkıntı vermeniz kesinlikle 
olamaz ve ondan sonra onun eşlerini 
nikâhlamanız ebediyen olamaz, 
şüphesiz bu, Allah indinde büyük(-
günah)tır.” (Ahzab, 53)

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

Mahrem olan kadın ve erkek 
bir arada oturup yemek yiyebilir 
mi

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

Erkeklerin, yemek sırasında ya da 
yemekten sonra kadınların bulun-
dukları yere giderek kadınlara bir 
şey sormak istemeleri üzerine ayet, 
bu hareketlerinin doğru olmadığını, 
sorulacak soruların perde arkasın-
dan sorulması gerektiğini bildiriyor. 
Şayet kadın erkek beraber yemek 
yemiş olsalardı, sorularını da o 
sırada sorarlar ve böyle bir ayet 
inmezdi. Beraber yemek yiyen 
erkek ve kadınların birbirlerine bir 
şey sormaları yemek yemeleri gibi 
doğal olması gerekirdi.

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

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

Kur’an’da çelişki bulunmadığını 
bildiren yüce Allah (cc), erkek 
ve kadınların yemek yemeleri 
konusunda (hâşâ) çelişkili ayetler 
ortaya koymaz ki, zaten bu konuda 
bir çelişki de sözkonusu değildir. 
Çelişki, iman ile küfür arasında 
sıkışan, kendilerine bir çıkış yolu 
bulmaya çalışanların kafalarında-
dır. Bunlar, bilinçli ya da ayetleri 
anlamadıkları için hakkı saptır-
maya çalışmaktadırlar. Nur suresi 
61. ayete bakıldığında da zaten 
kadın ve erkeklerin beraber yemek 
yemelerinden söz etmediği açıkça 
görülecektir.

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

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

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

Kadınlardan bir şey istenildiğin-
de örtü arkasından isteyen kimseler, 
yemekte nasıl olur da birlikte 
oturabilirler. Bu, elbette mümkün 
olmayan bir durumdur ve ayetler 
arasında çelişki oluşturma çabasın-
dan başka bir şey değildir.

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

Tatile gidenler, evlerinin arasıra 
kontrol edilmesi, varsa çiçeklerinin 
sulanması için evlerinin anahtarla-
rını güvendikleri komşularına ya da 
arkadaşlarına verirler. Komşu, ev 

bakımı sırasında acıktığında, hiçbir 
sıkıntı duymadan evde bulduğu 
şeylerle bir başına karnını doyura-
bilir, ev sahibi geldiğinde de onunla 
beraber yemek yiyebilir.

Kadınlar, kimlerle bir arada 
oturabilirler

Yüce Allah (cc), kadınların kimle-
re mahrem olduğu konusunu da 
çok açık bir şekilde belirtmiş, buna 
uyulmasını, Ahzab, 36. ayetinde 
açıklamış, aksi hareketin sapıklık 
olduğu bildirilmiştir.

“Mü’min kadınlara söyle, bakışları-
nı indirsinler, edep yerlerini muhafa-
za etsinler, süslerini açığa çıkarma-
sınlar; ondan görünen kısımlar hariç, 
başörtülerini yakalarının üzerine 
koysunlar. Süslerini, kocaları yahut 
babaları yahut kocalarının babaları 
yahut oğulları yahut kocalarının 
oğulları yahut kardeşleri yahut 
kardeşlerinin oğulları yahut kız 
kardeşlerinin yahut kadınların 
yahut ellerinin sahip oldukları yahut 
erkeklerden, türemek isteği olmayan 
hizmetçileri yahut kadınların avret 
yerlerini bilmeyen çocuklar hariç 
göstermesinler; ziynetlerinden gizle-
dikleri şeylerin bilinmesi için ayakla-
rını yere vurmasınlar. Ey Mü’minler, 
topluca Allah’a tevbe edin umulur ki 
kurtuluşa erersiniz.” (Nur, 31)

Ayette belirtilen husus, özel alan 
olan bir ev ortamıdır; özel ortamda 
kadınların beraber oturacakları 
kişiler sayılmıştır. Bunlar, kadının 
eşi, babası, kayınpederi, evlatları, 
üvey oğulları, kardeşleri, yeğenleri, 
hizmetçileri, çok yaşlı kimseler ve 
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yabancı da olsa cinsellik duygusuna 
sahip olmayan küçük çocuklardır. 
Bunlar dışında kalanlar, mahrem 
olanlardır ki, bunlarla bir arada 
oturulmaz, zorunlu durumlarda 
kadın, sosyal alandaki durum gibi 
dış örtüsü üzerinde ve sözü mesafe-
li olarak oturabilir.

Kayınbirader de yabancı 
hükmünde ve mahremdir; kadın, 
kayın biraderi ile bir arada otura-
maz, evde diğer insanlarla beraber 
otursa da bu durumda sosyal 
hayat kuralı uygulanır. Nitekim 
Rasulullah (as), ayette sayılanlar 
dışında kalanların kadın için ölüm 
olduğunu bildirmiştir.

“Kadınların yanına girmekten 
kaçının.” Bir adam:

“Kocasının (kardeş, amca, amca 
oğlu gibi) yakınları da mı?” diye 
sordu. Rasulullah (as):

“Yakını ölümdür.” buyurdu.”(Tir-
mizi, Radâ, 16; Ahmed b. Hambel, 
IV/149, 153).

Kadın, mahrem kimselerin 
bulunduğu bir özel alan olan evde, 
kahkahalar atarak, şakalar yaparak 
edalı sözler söyleyemez. Kadın için 
sözkonusu olan bu durum, erkek 
için de sözkonusudur ve erkek için 
de baldız ve diğer yakınlar, ölümdür.

“Ey Nebi kadınları, siz, kadınlardan 
biri gibi değilsiniz; şayet sakınıyor-
sanız, sözlerinizle edalı olmayın ki, 
kalbinde hastalık bulunan kimse 
tamah etmesin; güzel söz söyleyin. 
Evlerinizde oturun, ilk cahiliyenin 

açılması gibi açılmayın; namazı kılın, 
zekâtı verin, Allah’a ve Rasulü’ne 
itaat edin. Ey Ehli Beyt, Allah sizden, 
pisliği gidermek ve sizi tertemiz 
yapmak istiyor.” (Ahzab, 32-33)

Mü’minlerin anneleri konumun-
da olan kadınları bile uyaran yüce 
Allah (cc), elbette ki diğer kadınlar, 
daha fazla dikkatli olmalıdırlar. Şu 
bir gerçektir ki, kadın için sözko-
nusu olan mahremiyet, elbette ki 
erkekler için de geçerlidir. Erkek, 
mahrem konumunda bulunan 
kadınlara karşı aynı hassasiyeti 
göstermek zorundadır. Baldızları 
ile birçok pislikleri ortaya çıkan 
kimselerin durumu, bu hassasiyeti 
göstermemelerindendir.

Mahrem erkek ve kadınlarla 
musafaha konusu

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

Yüce Allah (cc), kadın ve erkekleri, 
sokak yürüyüşlerine ve konuşma-
larına dikkat etmeleri konusunda 
uyarmış, bu konularda daha dikkat-
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li olmalarını istemiştir. Yüce Allah 
(cc) tüm bu sınırları da erkek ve 
kadınların zinaya yaklaşmamaları 
için bir set olarak oluşturmuştur.

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

Erkek ve kadınların, karşı cinsin 
dikkatini çekecek davranışlardan 
kaçınmaları için yüce Allah’ın 
belirlediği sınırlardan bir kısmı 
şunlardır.

Yüce Allah (cc), karşı cinsin 
dikkatini çekecek yürüme 
şekillerini yasaklamış, başkala-
rının dikkatini çekmemeleri için 
mülayim yürünmesini istemiştir. 
Erkek ve Kadınların, adeta bir 
askeri bölük yürüyormuş gibi takır 
tukur yürümeleri, kibir ve kendini 
beğenme ifadesi olduğu gibi yüce 
Allah’ın uyarılarını önemsememe, 
sapıklık ve yüce Allah’a isyandır. 
Yüce Allah’ın ayetlerini görmezden 
gelenlere ise yüce Allah (cc) bir 
şeytanı musallat kılar.

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

Mahrem erkek ve kadınlar, karşı 
cinse karşı kalplerinde bir bozuk-
luk oluşturmamaları için ilişkiler 
resmi olunca zinaya götüren yollar 
da daha başta kapanmış olur. 
Buradan hareketle mahrem kadın 

ve erkeklerin musafaha yapmaları 
da mümkün değildir. Rasulullah 
(as)’ın en güzel örnekliği Mü’minle-
re gerekli olanı göstermektedir.

Rasulullah (as) ile biat etmek 
isteyen Ümeyme bint-i Rukeyke 
anlatıyor: Bir kadın topluluğu ile 
birlikte biatlaşmak üzere Rasulul-
lah’a, “Elinizi uzatınız da size biat 
edelim” dedik. Rasulullah:

“Ben kadınlarla musafaha 
yapmam, yüz kadına söylediğim 
söz bir kadına söylediğim; bir 
kadına söylediğim yüz kadına 
söylediğim söz gibidir.”

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

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

Ümmi Atiyye anlatıyor: Rasulul-
lah Medine`ye gelince Ensar 
kadınlarını bir evde topladı; sonra 
Ömer’i bize gönderdi. Ömer gelip 
selâm verdi. O, evin dışından elini 
uzattı, biz de içinden uzattık, o da, 

“Allah`ım şahit ol!” dedi.

Kur’ani hükümleri, değişik 
ifadelerle çarpıtmak, apaçık 
sapıklıktır

Yukarıdan beri Kur’an ve Sünnet-
ten delillerle anlatılanlar, mahrem 
erkek ve kadınlar arasındaki ilişki-
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lerin sınırını ortaya koymaktadır. 
Buna uymak, iman eden kimseler 
için yüce Allah’a iman etmenin 
gereği olarak zorunlu ve gereklidir. 
Aksi halde kişi, Allah ve Rasulü’ne 
karşı gelmiş ve sapıklığa düşmüş 
olur.

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

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

Erkek ve kadınların beraber 
oturabileceklerini ve yemek 
yiyebileceklerini iddia edenler, 
içinde yaşadıkları cahili toplumun 
karşısında aşağılık duygusuna 
kapılmalarından dolayıdır. Bu 
aşağılık duygusundan kendilerince 
kurtulmak için ayetleri çarpıtmak-
tadırlar.

Haremlik Selamlık, Kur’an 
ve Sünnetin hükmüdür, Arap 
geleneği değildir

Anlatılan tüm ayet ve hadisler, 
Allah ve Rasulü’nün, erkek ve kadın 
ilişkilerine getirdikleri hükümler-
dir. Bu hükümleri, beğenmeyerek 
bunları, şahısların görüşü ya da 
Arap kültürü diye nitelendirmek, 
kasıtlı bir inkâr değilse bir cehalet-
tir.

Arap kültürünün ne olduğunu 
bilen kimi mürekkep yalamışlar, 
Haremlik selamlık konusunu şahıs-
lara indirgeyerek, “Bu onun görüşü-
dür, ayeti kendine göre yorumla-
mıştır” diyerek inkâr ederlerken, 
Arap kültür ve geleneğinden 
habersiz kimseler de, Kur’ani olan 
ve Rasulullah (as) tarafından en 
güzel örnekliği ortaya konulan 
Haremlik selamlık konusunu Arap 
kültür ve geleneği diyerek inkârla-
rını sürdürmektedirler.

Arap kültüründe erkek ve 
kadınların birbirleri ile ilişkileri, 
beşeri tüm sistemlerde olduğu 
gibi idi. Araplarda da tıpkı diğer 
beşeri sistemlerde olduğu gibi 
kadın, erkeklerle içiçe ve erkekler 
için ancak cinsel bir obje idi. Bunu, 
azıcık bir bilgiye sahip olan herkes 
çok açık bir şekilde görebilir.

Ancak Kur’ani ifade ile kalplerin-
de hastalık bulunanlar ve inkârcılar, 
bu apaçık hükümleri, bulunduk-
ları gayri meşru durumları meşru 
göstermek adına, dillerini eğip 
bükerek çarpıtmakta, kendilerine 
bir çıkış yolu bulmaya çalışmakta-
dırlar.

Bütün batı toplumlarında ve 
Araplarda kadınların, bir mal gibi 
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açık artırma ile alınıp satıldığı 
dönemde, insanların kurtuluşu için 
yüce Allah (cc) tarafından indirilen 
Kur’an’da ve O’nun razı olduğu 
İslâm’da, kadın yüceltilmiş, erkek-
lerle eşit haklara kavuşturulmuş, 
erkek ve kadın ilişkileri yeni baştan 
düzenlenmiştir. Bunu, azıcık Kur’a-
ni bir bilgiye ve dürüst bir kişiliğe 
sahip olan her insan, Kur’an’dan 
okuyabilir ve bilebilir.

Kur’an’da, kadınlar ismi ile zikre-
dilen sureler olduğu gibi yüzlerce 
ayette kadınların, erkeklerle eşit 
oldukları zikredilmiş, erkek kadın 
ilişkilerinin nasıl olacağı konusun-
da hükümler vaz’edilmiştir. Bütün 
bu apaçık hükümleri adeta örtbas 
edip Kur’ani hükümleri, bireylerin 
görüşü ya da Arap geleneği diye 
nitelendirmek, apaçık bir sapıklık, 
Hakk’ı gizleme çabası ve inkârdan 
başka bir şey değildir.

Haremlik selamlık, erkekleri 
yüceltme ya da kadınları aşağı-
lama değildir

İslâm’daki haremlik selamlık, 
bir adabı muaşeret ve toplum 
bireylerinin birbirlerine saygı 
gösterme kuralıdır ve hiçbir 
şekilde erkek ya da kadınlardan 
birini yüceltip diğerini aşağılama 
değildir.

Erkek açısından kadın nasıl 
bir değere ve konuma sahip ise, 
kadın için de erkek aynı değere 
ve konuma sahiptir ve birinin 
diğerinden üstün ya da aşağı 

bir durumu sözkonusu değildir. 
Yüce Allah (cc), erkek ve kadın-
ların birbiri üzerlerinde hakları 
bulunduğunu, bu haklara saygı 
gösterilmesini bildirmiştir.

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

Erkeklerin bir derece daha 
fazla hakkı bulunması, onların 
ailelerinin geçimini sağlamaları, 
eşleri üzerinde koruyucu ve 
gözetici olmalarındandır. Her 
şeyi adaletle yapan yüce Allah 
(cc), erkeğin ailesi için yaptığı 
bu fedakârlığı onurlandırmakta, 
onun bir derece daha fazla fazilet-
li olduğunu bildirmektedir.

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

İslâm’da kadın, Yahudilik, 
Hrıstiyanlık ve geleneksel kültür-
de olduğu gibi, kocası tarafından 
aşağılanmaz, horlanıp hakarete 
maruz bırakılmaz, İslâm kadını, 
her konuda kocasının tamam-
layıcısı kabul etmiş ve kadının 
olmaması durumunda kocanın 
yarım olacağını insanların en 
hayırlısı olan Hz. Muhammed (as) 
tarafından bildirilmiştir.
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Rasulullah (as), erkek ile 
kadının durumunu ve birbirlerine 
olan ihtiyaçlarını şu güzel sözleri 
ile belirtmiştir. “Kadın ve erkek, 
bir elmanın iki parçası gibidirler, 
biri olmadığında diğeri eksiktir.”

Yine Rasulullah (as) erkek-
lerden, kadınlara karşı daha iyi 
davranmalarını istemiş ve bu 
konuda kendisini örnek göster-
mektedir. Rasulullah (as) “Eşleri-
nize karşı hayırlı davranın, sizin 
en hayırlınız benim” buyurur.

İslâm, geleneksel kültürde 
olduğu gibi kadını eksik, yarım 
akıllı, kocasının hizmetçisi, evde 
söz hakkı olmayan birisi olarak 
görmez; tam aksine kadını, akıllı 
ve sorumlu, kocasının tamamlayı-
cısı olarak kabul eder.

İslâm, insana değer vererek 
toplum bireyleri arasında saygıyı 
önceleyen, adabı muaşeret kural-
ları ilişkileri ile insanların huzur 
ve mutluluğunu her şeyin üzerin-
de tutan bir dindir. Bu nedenle de 
İslâm, beşerî din ve ideolojilerden 
çok farklı ve üstündür.

Cinsiyet olarak erkek ve 
kadınların iziksel, psikolojik ve 
davranışsal özellikleri farklıdır ve 
herkes kendi cinsiyetinin özellik-
lerine göre konuşur, hareket eder, 
tepki verir. Bu nedenle İslâm, 
kadın ve erkeklerin bu durum-
larını gözönünde bulundurarak 
onlara görev ve sorumluluk yükler, 

onların, özelliklerine göre rahat 
hareket etmelerini sağlayacak 
kurallar koyarak onlar arasındaki 
ilişkileri düzenler.

Adabı muaşeret kurallarında 
erkek ve kadınların, kendi cinsle-
rinin bulundukları ortamlarda 
daha rahat hareket etmelerini 
sağladığı gibi daha rahat konuşup 
birbirlerini anlamalarını da sağlar.

Bilindiği üzere kadın ve 
erkeklerin ilgi alanları, beğeni ve 
zevkleri birbirlerinden oldukça 
farklıdır. İşte bu nedenle adabı 
muaşeret kuralları, her iki cinsin 
de farklılıklarını rahat bir şekilde 
ortaya koymalarını sağlar.

Erkek kadın ilişkileri ve buna 
bağlı olarak haremlik ve selamlık 
konusu, Kur’an ve en güzel örnek-
lik olan Rasul’ün Sünnetinde 
apaçık bir şekilde açıklanmış ve 
uygulanmıştır. Dileyen Rabb’ine 
iman edip O’nun hükümlerine 
teslim olup Müslüman olur, 
dileyen, Hakk’ı gizleyerek küfür 
ve sapıklık içerisinde ömrünü 
heder edip sürdürür.

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



Sünnetullah

Temmuz 
Ağustos
Eylül

2019 - 60

Kur’ani

mücahede

41

kavramlar
Sünnetullah

Sünnetin kelime olarak; sürekli, 
düzenli ve özgün uygulama 
anlamınadır. Istılahı olarak sünnet, 
yüce Allah’ın, aynı şartlara ve aynı 
olaylara karşı uyguladığı yasa, 
yaratma ve yönetmesinde, kulları 
üzerine hüküm koymasında 
öteden beri süregelen, değişme-
yen yasasıdır ki buna Sünnetullah 
yani Allah’ın değişmeyen yasası 
denilmektedir.

Sünnetullah’ta, kişi ve zamana 
göre hiçbir değişiklik olmaz; 
yüce Allah (cc), önceki toplum-
lara uyguladığı yasasını aynen 
sonradan gelen toplumlara da 
uygulamış, böylece kulları arasın-
da hiçbir ayrıma gitmemiştir.

“Allah, size açıklamak ve sizden 
önceki kimselerin sünnetine sizi 
iletmek ve sizin tevbenizi kabul 
etmek istiyor; Allah bilendir, 
hâkimdir.” (Nisa, 26)

Yüce Allah (cc), zaman ve kulları 
arasında hiçbir ayrıma gitmediği 
gibi rasulleri arasında da hiçbir 
ayrıma gitmemiş ve bir Rasul’e 
uyguladığı vahiy gönderme, inkâr 
edenlere karşı Rasulü’ne verdiği 
mucizeleri, sonradan gönderdiği 
rasullerine de aynen vermiştir.

“Allah’ın kendisine farz kıldığı bir 
şeyde Nebi’ye bir zorluk yoktur; 
önceden geçen kimseler arasında 
Allah’ın yasasıdır, Allah’ın emri, 
takdir edilmiş bir kaderdir.” (Ahzab, 
38)

Toplumların helak edilişlerinde 
de Sünnetullah aynen cari olmuş 
helakı hak eden toplumlar helak 
edilmişlerdir. 

“Yeryüzünde büyüklük taslayıp 
kötülük planlamak; kötü plan, 
sâhibinden başkasını kuşatmaz; 
şimdi öncekilerin sünnetinden 
başkasını mı bekliyorlar! Artık 
Allah’ın yasasında bir değişiklik 
bulamazsın; Allah’ın yasasında bir 
değişme bulamazsın.” (Fatır, 43)

Özet olarak Sünnetullah, yüce 
Allah’ın hayat, kâinat ve insan 
için öngördüğü ve her dönem için 
geçerli olan değişmez yasasıdır. 
Sünnetullah, aynı şartlar oluştu-
ğunda, daha öncekilere uygulandı-
ğı gibi yüce Allah tarafından aynen 
uygulanacaktır.

Yüce Allah (cc), kulları arasında 
hiçbir ayrım yapmaz; bu nedenle 
hangi dönemde olursa olsun ve 
kim tarafından yapılırsa yapılsın 
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Sünnetullah, her konu ve durum-
da, her dönemde hiçbir değişikliğe 
uğramadan aynen cari olacaktır.

“Allah’ın sünnetidir ki, önceden 
devam etmektedir; Allah’ın 
sünnetinde değişme bulamazsın.” 
(Fetih, 23)

Sünnetullahın cari olması, belli 
sebeplere bağlıdır; bu sebepler, iyi 
ya da kötü ortaya çıktığında yüce 
Allah (cc), öncekilere uyguladığı 
yasasını aynen uygulamaktadır.

Sünnetullahın cari olma 
sebepleri şöylece sıralanabilir.

1- Sünnetullah, rasullerin 
gönderilişinde ve rasullere karşı 
çıkanların durumlarında hep aynı 
şekilde cari olmuştur.

“Rasullerimizden senden önce 
gönderdiğimiz kimselerin sünneti-
dir; Bizim sünnetimizde bir değişik-
lik bulamazsın.” (İsra, 77)

“Andolsun senden önce de rasuller 
yalanlanmıştı, fakat yalanlandık-
ları ve eziyet edildikleri şeylere 
sabrettiler; nihayet onlara yardı-
mımız geldi. Allah’ın kelimelerini 
değiştirebilecek yoktur; andolsun 
sana gönderilen rasullerin haberle-
rinden geldi.” (En’am, 34)

2- Sünnetullah, yeryüzünde 
büyüklük taslayıp kötülük yapan-
lara, insanları hor görüp ezenlere 
de uygulanmıştır.

“Yeryüzünde büyüklük taslayıp 
kötülük planlamak; kötü plan, 
sâhibinden başkasını kuşatmaz; 
şimdi öncekilerin sünnetinden 
başkasını mı bekliyorlar! Artık 
Allah’ın yasasında bir değişiklik 
bulamazsın; Allah’ın yasasında bir 
değişme bulamazsın.” (Fatır, 43)

3- Sünnetullah, kendilerine 
yapılan Tevhidi davete icabet 
etmeyip yüce Allah’a iman 
etmemek için ayak diretenlere de 
uygulanmıştır.

“Kendilerine hidayet geldiği 
zaman gerçekten iman etmekten ve 
yalnızca Rab’lerine istiğfar etmek-
ten insanları alıkoyan şey, ancak 
öncekilerin yasasının onlara da 
gelmesi yahut onların karşılarına 
azabın gelmesi(ni beklemeleri)dir” 
(Kehf, 55)

4- Sünnetullah, dünya hayatla-
rında küfür ve isyanlarını sürekli 
kılıp zor anlarında ya da kendile-
rine ölüm geldiğinde iman etmeye 
kalkışanlara da uygulanmıştır.

“Fakat şiddetimizi gördükleri 
zaman, iman etmelerinin onlara 
bir faydası olmadı; kulları hakkın-
da gelip geçen Allah’ın yasası budur, 
kâ irler, orada hüsrana uğramış-
lardır.” (Mü’min, 85)

5- Sünnetullah, yüce Allah’ın 
kutsallarına karşı saldırgan bir 
tavır takınıp bu kutsalları bozma-
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ya ve yıkmaya çalışanlara uygulan-
mıştır. Bu konudaki örnek, Fil 
suresinde bildirilen Fil vakasıdır.

6- Sünnetullah, yüce Allah’ın 
kendilerine lütfettiği mallarını 
kendilerinden bilip infak etmeyen-
lere uygulanmıştır. Bu konuda 
apaçık bir örnek Hz. Musa (as)’ın 
kavminden olan Karun’dur.

7- Sünnetullah, ilk insandan 
son insana kadar herkes için aynı 
şekilde uygulanır.

Yüce Allah (cc), Kâinattaki 
dengeyi sağlamada kullarını 
devreye sokar

Yüce Allah (cc), kâinatı bir 
denge üzerine yaratmış, yasalarını 
koymuş, kâinatta var olan her 
şeyin ölçüsünü koymuş, işleyiş 
düzenini belirlemiştir. O, yarattığı 
kâinatın kimilerince ifsat edilme-
sine izin vermez.

Mülkün sahibi olan yüce Allah 
(cc), mülkünü üç-beş çapulcuya 
bırakmayacağını ve mülkünü 
onlara bozdurmayacağını tarihi 
süreçteki zalimleri helak ederek 
göstermiştir.

“Görmedin mi Ad’e Rabb’in nasıl 
yaptı, sütunlar sahibi İrem’e ki 
o, beldeler içinde onun benzeri 
yaratılmamıştı ve Semud’a; o 
kimseler, vadide kayaları deliyor-
lardı ve kazıklar sâhibi Fir’avn’e! 

O kimseler, beldeler içinde tuğyan 
etmişlerdi; böylece orada fesadı 
çoğaltmışlardı, bu yüzden Rabb’in, 
onların üzerine azap kırbacını 
indirdi.” (Fecr, 6-13)

Kâinatta bozgunculuk yapmaya 
çalışanları yüce Allah (cc) ya diğer 
kulları vesilesiyle ya da çeşitli 
doğa olayları ile helak edip yok 
eder.

“…Şayet Allah, insanların bir 
kısmını bir kısmı ile defetmeseydi 
manastırlar, sinagoglar ve namaz 
kılınan ve orada Allah’ın ismi çok 
anılan mescitler elbette yıkılırdı. 
Allah, elbette yardım eder, o kendi-
sine yardım eden kimseye! Şüphesiz 
Allah, elbette kuvvetlidir, üstündür.” 
(Hac, 40)

“…Şayet Allah, insanların bir 
kısmını bir kısmı ile defetmeseydi, 
elbette yeryüzü fesada uğrardı 
velakin Allah, âlemlere karşı lütuf 
sahibidir.” (Bakara, 251)

Yüce Allah (cc), yarattığı kâinatı 
da insanları da başıboş bırakma-
mış, onların uyacakları kuralları, 
en ince teferruatına kadar düzen-
lemiştir.

Yüce Allah (cc), yarattığı kâinatın 
ve yeryüzü düzeninin, bozguncu-
lar tarafından bozulmasını elbette 
istemez. Bu nedenle, yeryüzünü 
ifsat eden bozgunculara karşı ya 
iman edenlere yardım ederek, 
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onlar eliyle yeryüzünde düzeni 
sağlamış ya da başka güçleri 
devreye sokarak ifsadı önlemiştir.

İman eden kimseler, kâinatta 
kurulu düzenin bazı kimselerce 
ifsat edilmesi durumunda devreye 
girmekte ve yaratıcının emirleri 
doğrultusunda kâinata düzen 
vermeye çalışmaktadırlar.

“Fitne olmayıncaya ve din Allah’ın 
oluncaya kadar onlarla savaşın; 
artık şayet ( itnelerini) sonlandırır-
larsa, artık zalimlerden başkasına 
düşmanlık yoktur.” (Bakara, 193)

“Fitne olmayıncaya ve din 
tamamen Allah’ın oluncaya kadar 
onlarla savaşın! Artık gerçekten 
son verirlerse, artık şüphesiz Allah, 
yapmış oldukları şeyleri görendir.” 
(Enfal, 39)

Müslümanlar, yeryüzünden 
itne kalkıncaya ve egemenlik 

yalnızca yüce Allah’a ait oluncaya 
kadar mücadeleyi şiar edindikleri 
için Rab’lerinin yardımı ile kâinat-
taki bozgunculara karşı mücadele 
ederler.

Yüce Allah (cc), en güzel şekil-
de yarattığı Kâinatın düzenini 
bozmaya çalışanları uyarmak için 
rasullerini ardı ardına göndermiş-
tir. Bozgunculuğu bozuk bir karak-
ter haline getiren ve yeryüzünde 
büyüklük taslayan kimselerin, 
Rab’lerinin gönderdiği rasullerin 

uyarılarını dinlemeyip bozguncu-
luğa devam etmişlerdir.

Sünnetullah, rasullerin 
gönderilmediği dönemlerde de 
cari olmuştur

Sünnetullah, Rasul gönderilsin 
ya da gönderilmesin, her dönem-
de cari olmuştur. Mülkü elinde 
bulunduran yüce Allah’ın arzında 
bozgunculuk yapıp yaptıkları 
bozgundan vazgeçmeyen herkese 
Sünnetullah uygulanmıştır. Bunun 
en bariz örnekleri, Fil vakası ve 
Karun olayıdır.

Yüce Allah (cc), rasulleri yoluyla 
bozguncuları uyarmış, bozgun-
culuğa devam edenleri değişik 
şekillerde cezalandırmıştır. Yüce 
Allah (cc), Rasul göndermediği 
dönemlerde de, Kâinatın düzenini 
bozmaya çalışanları ve Kendi 
kutsallarına saldıranları doğadaki 
diğer varlıklarla helak etmiştir.

Yüce Allah (cc), Kâinattaki 
dengeyi doğadaki diğer varlıklarla 
da sağlar

Fil vakası

Yüce Allah (cc) Kâinatta her şeyi 
bir denge üzerine yaratmıştır ve 
bu dengenin korunmasına özen 
göstermiştir. Bu denge ya kendi 
içinde kendiliğinden sağlanır ya 
da kâinatı yaratan ve onun sahibi 
olan tarafından sağlanır.
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Kâinatın, kimi bozulmalara ve 
bozgunculara karşı kendi kendi-
sini dengelemesi, ifsada karşı 
düzeni sağlamaya çalışan güçler 
tarafından sağlanmaktadır. Bunun 
en açık örneği hiç kuşkusuzdur ki 
Fil vakasıdır.

“Görmedin mi Rabb’inin il 
sahiplerine nasıl yaptığını! Onları 
planlarında yanılmış kılmadı mı! 
Sürü sürü kuşları onların üzerine 
gönderdi; tescil edilmiş taşları 
onlara atıyorlardı. Nihayet onları, 
yenmiş ekin sapı gibi kıldı.” (Fil, 
1-5)

Fil suresi, hem iman edenlere 
hem de kâ irlere bir uyarı 
niteliğindedir. Sure, yüce Allah’ın 
kimseye muhtaç olmadığını ortaya 
koymakta, hiç kimse bozgunculuğa 
karşı tavır almasa bile yüce Allah 
(cc), yeryüzü düzenini Kendisinin 
sağlayacağını bildirmektedir.

“Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsı-
nız, Allah ise, işte zengin ve hamde 
lâyık olan O’dur.” (Fatır, 15)

Fil suresi, iman edenlerin 
yeryüzü düzenini sağlamakta zayıf 
kalmaları halinde yüce Allah’ın 
kâinattaki başka güçleri devreye 
soktuğunu bildirmektedir. Elbette 
ki yüce Allah’ın hiç kimseye ihtiya-
cı yoktur; insanlar, yüce Allah’a 
yardım etmek için değil, kendi 
sorumluluklarını yerine getirmek 
ve ne islerini kurtarmak için 

yüce Allah’ın belirlediği esaslar 
doğrultusunda hareket etmekle 
mükelleftirler.

Fil suresi, iman ettiklerini iddia 
edenlere de bir uyarı niteliğindedir. 
Sure, il vakasının mahiyetinden 
değil, key iyetinden bahsederek 
iman edenlerin dikkatlerini bu 
yöne çekmektedir. Müslümanların, 
olayın bu yönüne dikkat ederek, 
yüce Allah’ın kendilerine muhtaç 
olmadığını, onların, Tevhidi 
esaslar doğrultusunda çalışmama-
ları, küfre, bozgunculuğa ve şirke 
karşı tavır almamaları halinde 
ancak kendilerine zarar verebi-
leceklerini ve yüce Allah’a hiçbir 
zarar veremeyeceklerini ortaya 
koymaktadır.

Risalet tarihi boyunca, yeryü-
zünü ifsat eden nice zalimler yok 
edilmiş, nice bozguncular helak 
edilmişlerdir. Bu Sünnetullah’tır; 
zalim despotlar ve bozguncular 
var oldukça Sünnetullah yine cari 
olacak, bozguncular ve onların 
destekçileri, bozgunlarıyla 
beraber topyekûn helak edilecek-
lerdir. Yeter ki, yeryüzünde düzeni 
sağlamaya çalışan, yüce Allah’a 
tevekkül edip teslim olan, Tevhidi 
esasları açık bir şekilde ortaya 
koyan Müslümanlar var olsunlar.

Şayet, yeryüzünde ıslah eden, 
Tevhidi esasları insanlara ulaştı-
ran Mü’minler yoksa bu durumda 
yüce Allah (cc), Fil suresinde 
bildirildiği üzere, başka güçlerle 



kavramlar

Sünnetullah

Temmuz 
Ağustos

Eylül

2019 - 60

Kur’ani

mücahede

46

yeryüzünün düzenini sağlayacak, 
bozgunculara hiçbir şekilde fırsat 
vermeyecektir.

Fil suresi, yüce Allah’ın arzında 
bozgunculuk yapmak isteyen 
azgın zorbalara karşı insanların 
tepkisiz kalıp müdahale etmemesi 
üzerine, yüce Allah’ın Ebabil 
kuşları ile bozguncuları helak edip 
bozgunculuk yapmalarına fırsat 
vermediğini bildirmektedir.

Fil vakasını anlatan Fil suresi, 
yüce Allah’a tevekkül ve teslimi-
yetle atılacak bir adımın ya da 
yapılacak en küçük bir hareketin, 
yüce Allah’ın yardımı ile büyük 
sonuçlar doğuracağını göster-
mektedir. Aynı şekilde, yüce Allah 
yolunda mücadele eden ve hareket 
metodunu Kur’ani esaslardan alan 
İslami bir çalışmanın yeryüzünde 
ifsadı durduracağını ortaya 
koymaktadır.

Ebabil kuşlarının, doğanın en 
güçlü varlıkları olan illeri ve 60 
bin kişiden oluşan orduyu yerle 
bir edip, biçilmiş ekin haline 
getirmesinin örnek verilmesi, 
iman eden kimselerin ders çıkara-
cakları önemli bir konudur. Ebabil 
kuşlarının, çok güçlü bir orduyu 
yerlebir etmeleri, Müslümanların, 
Tevhidi ilkeler doğrultusunda 
cemaatleşmeleri halinde, en güçlü 
silahlara sahip emperyalistleri ve 
onların İslâm toprakları üzerinde-
ki yerli işbirlikçilerini dize getire-
ceklerine, onları biçilmiş ekin gibi 
yapacaklarına bir örnektir.

Fil suresi, yüce Allah’a, İslami 
esaslara ve Müslümanlara 
düşmanlık yapanların, Müslü-
manlar için kurdukları tuzakların 
kendi ayaklarına dolanacağının 
apaçık bir göstergesidir. Yüce 
Allah(cc), ka irlerin tuzaklarını 
boşa çıkararak Müslümanları 
koruyacaktır. Ancak bunun olabil-
mesi için Müslümanların, her söz 
ve hareketlerini mutlaka Kur’ani 
ölçüler içerisinde yerine getirme-
leri gerekmektedir.

Mü’minler, az ya da çok olduk-
larına bakmaksızın, Allah yolunda 
Kâ irun suresinde bildirildiği gibi, 
sa larını netleştirerek çalışmalı-
dırlar. Ancak bu durumda yüce 
Allah(cc), Mü’minlere yardım 
edecek, kâ irlerin bozgunculuğu-
na son verecektir.

Kibir ve azgınlığında direnen 
Yüce Allah’ın emrine uymayan 
Karun,

Sünnetullahın cari olması, 
yalnızca rasullerin gelmesine bağlı 
olmadığı konusunda Karun olayı 
çok net bir örnektir. Yüce Allah’ın 
kendisine verdiği mal ve serveti 
kendisinden bilip böbürlenen, 
mal ve servetinden infak etmeyip 
azgınlaşan Karun’u yüce Allah 
(cc), mal ve servetiyle beraber ona 
destek olanları da yere batırarak 
helak etmiştir.
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“Şüphesiz Karun, Musa’nın 
kavminden idi, ancak onlara azgın-
lık etti; ona, hazineler vermiştik ki, 
doğrusu onun anahtarları kuvvet 
sahibi bir topluluğa ağır geliyordu. 
Kavmi ona dedi ki: ‘Şımarma, 
şüphesiz Allah, şımarıkları sevmez. 
Allah’ın sana verdiği şeyden ahiret 
yurdunu iste, dünyadan da nasibini 
unutma, Allah sana ihsan ettiği gibi 
ihsan et, yeryüzünde bozgunculuk 
isteme, şüphesiz Allah bozguncula-
rı sevmez.’

Dedi ki: ‘Doğrusu bendeki bilgi 
sayesinde o bana verildi’ bilmedi 
mi ki şüphesiz Allah, ondan önceki 
kuşaklardan nicelerini helak 
etmiştir ki o kimseler, ondan daha 
kuvvetli ve çok kalabalıktılar; 
suçlulara günahlarından sorulmaz.

Böylece süsü içinde kavminin 
karşısına çıktı; dünya hayatını 
isteyen kimseler dedi ki: ‘Keşke, 
Karun’a verilen şeyin benzeri bizim 
de olsa, doğrusu o büyük şans 
sahibi.’

İlim verilen kimseler dedi ki: 
‘Yazık size, iman eden ve salih amel 
işleyen kimse için Allah’ın sevabı 
daha hayırlıdır ve sabredenlerden 
başkası ona kavuşmaz.’

Nihayet onu ve onun çevresini 
yere batırdık, artık onun, Allah’a 
karşı ona yardım edecek bir grubu 
da olmadı ve kendine yardım 
edenlerden de olmadı.

Daha düne kadar onun yerinde 
olmayı temenni eden kimseler, 
sabah dediler ki: ‘Demek Allah, 
kullarından dileyen kimseye rızkı 
genişletiyor ve takdir ediyor. Şayet 
Allah bize gerçekten lütfetmeseydi, 
bizi de elbette batırırdı; demek 
gerçekten kâ irler i lâh olmaz!” 
(Kasas, 76-82)

Yüce Allah (cc), Kur’an’da ne 
vadetmişse o, mutlaka vuku 
bulacaktır

Yüce Allah (cc), Kur’an’da ne 
buyurmuşsa, Sünnetullahın 
değişmezlik ilkesi olarak onu, her 
dönemde mutlaka icra edecektir. 
Bu, yüce Allah’ın vaadidir ve O, 
vaadine sadıktır. Sünnetullah, 
kişi ve zamanlar arasında ayırım 
gözetmez, bu nedenle hangi 
dönemde olursa olsun, olaylara 
göre Sünnetullah cari olacaktır 
biiznillah!

“Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki 
böylece onlardan önceki kimselerin 
akıbetinin nasıl olduğunu görsün-
ler! Allah, onları yerlebir etti ve 
kâ irler için onun benzeri vardır.” 
(Muhammed, 10)

 “Kur’an, 1400 sene önceki 
kurallardır” diyerek küfür ve 
azgınlıklarında haddi aşanlar, yüce 
Allah’ın kutsallarına saldıranlar, 
Fil vakasını iyi okuyup üzerinde 
düşünsünler. Onlar, bilsinler ki 
aynı akıbet kendilerini de er-geç 
bulacaktır.
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Her türlü haram yollarla birik-
tirdikleri mal ve servetleri ile 
böbürlenip övünenler, yoksulların, 
yetimlerin haklarını gasp edenler, 
Karun olayını iyice okuyup üzerin-
de düşünsünler. Mal ve sermayesi 
ile övünüp yoksulların haklarını 
gasp eden Karun, nasıl çevresinde-
kilerle beraber mal ve sermayesi 
ile yere batırılıp helak edilmişse, 
Sünnetullahın değişmezlik ilkesi 
gereğince bunlar da tıpkı ataları 
Karun gibi zillet içerisinde mal ve 
mülkleriyle beraber yerin dibine 
batırılıp helak edileceklerdir 
biiznillah!

“Yeryüzünde büyüklük taslayıp 
kötülük planlamak; kötü plan, 
sâhibinden başkasının başına 
geçmez; şimdi öncekilerin sünne-
tinden başkasını mı bekliyorlar! 
Artık Allah’ın yasasında bir değişik-
lik bulamazsın; Allah’ın yasasında 
bir değişme bulamazsın.

Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki 
böylece onlardan önceki kimse-
lerin akıbetinin nasıl olduğunu 
görsünler; kuvvetçe kendilerinden 
daha güçlü idiler, göklerde ve yerde 
hiçbir şey Allah’ı aciz bırakamaz. 
Şüphesiz O, âlimdir, kadirdir.” 
(Fatır, 43-44)

Hiç kimse, Kur’ani hükümlerin 
günümüzde uygulanmayacağını 
düşünmesin, yüce Allah (cc), 
Kur’an’da bildirdiği gerçekleri 
mutlaka tahakkuk ettirecektir. 
Dünyadaki tüm inkârcı kâ irler ve 

haddi aşan zorbalar, elele verip 
Kur’ani hükümleri -ki bu, mümkün 
değil- yeryüzünden kaldırsalar, 
yüce Allah (cc), vadettiklerini 
mutlaka icra edecektir.

“Allah’ın vaadidir; Allah, vaadin-
den dönmez velakin insanların 
çoğu bilmezler.” (Rum, 6)

Kur’an’da yüce Allah’ın bildirdi-
ği ve haber verdiği her şey, şartlar 
oluştuğunda, günü geldiğinde 
aynen vuku bulacaktır, bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın.

Sünnetullah, günümüzde de 
aynen geçerlidir

Fil vakası ve Karun olayı da 
gösteriyor ki, yüce Allah’ın 
değerlerine saldıranlar, kendile-
rini beğenip böbürlenenler, hangi 
dönemde olursa olsunlar helak 
edilirler. Bu anlamda günümüzde 
yüce Allah’ın Kitabı’na dil uzatan, 
mazlumların haklarını gasp edip 
vermeyen tüm inkârcı kâ irlere ve 
zorba diktatörlere, Sünnetullah 
aynen uygulanacak ve inkâr ve 
azgınlıkları içerisinde bocaladık-
ları bir anda helak edilecekler 
biiznillah.

Tüm inkârcı kâ irler ve kendile-
rini beğenip böbürlenen zorbalar 
bilsinler ki, içerisinde bulunduk-
ları zenginlik ve refahları, onları 
kendilerine veren yüce Allah (cc) 
tarafından ansızın ellerinden 
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alınacak, o varlıkları ile beraber 
kendileri de dünyada helak olacak-
lar, ahirette de acıklı ve sürekli bir 
azaba atılacaklardır.

“Ne zaman ki onunla yapılan 
uyarıları unuttular, onların 
üzerine her şeyin kapılarını açtık; 
nihayet verilen şeylerle ferahladık-
ları zaman ansızın onları yakaladık, 
işte o zaman onların sesleri kesildi. 
Böylece zulmeden kavmin ardı 
kesildi, âlemlerin Rabb’i Allah’a 
hamdolsun.” (En’am, 44-45)

Hiç kimse, yapıp ettiklerinden 
dolayı Sünnetullahın cari olmaya-
cağını ve yüce Allah’ın azabından 
kurtulacağını sanmasın. Yüce 
Allah (cc), ne vaat etmişse o 
mutlaka cari olacak ve herkes, hak 
ettiği karşılığı daha dünyada iken 
görecektir.

“Allah’ın azabının kuşatarak 
onlara gelmeyeceğinden yahut 
beklenmedik bir anda saatin 
onlara gelmeyeceğinden gerçekten 
emin midirler! Ve onlar, farkında 
değiller.” (Yusuf, 107)

“Artık onlara ansızın gelir ve onlar 
farkında olmazlar.” (Şuara, 202)

Hiç kimse, yapıp ettiklerinin 
yanına kâr kalacağını düşün-
mesin; göklerin ve yerin mülkü 
kendisinde olan yüce Allah (cc), 
üçbeş çapulcunun, mülkü Kendi-
sine ait olan arzında bozgunculuk 

yapmasına elbette izin vermeye-
cektir. İnkârcı kâ irlerin ve kibirli 
zorbaların inkâr ve zorbalıklarının 
sürdürmelerini ancak kendi acıklı 
azaplarını artırmalarından başka 
bir işe yaramayacaktır.

Kâ irlerin helakı, biiznillah 
Mü’minlerin elleri ile olacaktır

Yüce Allah’ın razı olduğu İslâm 
dinine, Allah’ın kutsallarına, 
Müslümanlara ve çoluk çocuk 
demeden masum insanlara, 
ellerindeki teknolojik silahlarla 
saldıran, bu masum insanları çoluk 
çocukları, biyolojik ve kimyasal 
silahları ile yakan emperyalist 
kâ irler ve onlara yardım eden 
yerli işbirlikçi kuklaları, şu gerçeği 
çok iyi bilsinler ki, yüce Allah (cc), 
Kur’an’da vadettiklerini bugünde 
aynen tahakkuk ettirecektir 
biiznillah!

Göklerin ve yerin mülkü kendi-
sinde olan, göklerde ve yerde 
bulunanların Rabb’i olan yüce 
Allah (cc), zalimlerin yaptıkların-
dan elbette habersiz değildir. Yüce 
Allah’ın, zalimlere fırsat vermesi, 
yalnızca onların hak ettikleri 
azaplarını artırmalarından başka 
bir şey değildir.

“İnkâr eden kimselerin, ülkelerde 
dönüp durmaları seni aldatma-
sın; azıcık bir faydalanmadır, 
sonra varacakları cehennemdir, 
ne kötü bir istirahat yeridir!” 
(Al-i İmran, 196-197)
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“Artık onların malları ve evlatları 
seni şaşırtmasın; şüphesiz Allah, 
ancak onunla dünya hayatında 
onlara azap etmek ve onların, 
kâ irler olarak canlarının çıkması-
nı istiyor.” (Tevbe, 55)

Yüce Allah (cc), dünya hayatında 
azgınlığı yol edinen tüm kâ ir ve 
zalimlere azabı Müslümanların 
elleriyle yapacaktır biiznillah. 
Yüce Allah (cc), yeryüzündeki 
düzeni sağlama görevini halife 
olarak yarattığı ve bildirdiği ilahi 
hükümler doğrultusunda hareketi 
şiar edinen Müslümanlara vermiş-
tir.

“De ki: ‘Bize ancak iki güzellikten 
birini mi bekliyorsunuz? Biz de 
size, Allah’ın, kendi katından yahut 
bizim elimizle bir azabı size isabet 
ettirmesini gerçekten bekliyoruz. 
Artık bekleyin, şüphesiz biz de 
sizinle beraber bekleyenlerdeniz.” 
(Tevbe, 52)

İşte bu ilahi müjde uzak değildir 
ve yüce Allah (cc), Sünnetini 
günümüzde de icra edecek, mülkü 
Kendisinde olan yeryüzünde her 
türlü isyan ve bozgunculuğu yapan 
tüm zorba kâ irlere, onların yerli 
işbirlikçilerine, Müslümanların 
elleri ile azap edecektir biiznil-
lah! Karanlığın en yoğun olduğu 
zamanda aydınlık şafaklar sökmek 
üzeredir hamdolsun.

“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 kendilerine 
sağlamlaştıracak ve korkularını 
sonradan güvene çevirecektir. 
Onlar, bana kulluk edecekler, hiçbir 
şeyi bana şirk koşmayacaklar ve 
kim bundan sonra inkâr ederse 
işte onlar, fasıkların kendileridir.” 
(Nur, 55)

Hiç kimsenin, yüce Allah’ın 
Sünnetullah’ı günümüzde 
de cari kılacağından şüphesi 
olmasın. Yüce Allah (cc), Bakara 
suresi, 247-251. ayetler arasında 
haberini verdiği, ilmini ve iziksel 
kabiliyetini artırdığı Talut’un 
devamı Mü’minleri, günümüzde 
de biiznillah ortaya çıkaracak ve 
Allah’ın izniyle zalimlere, onun 
ve beraberinde olanların elleriyle 
azap edip hezimete uğratacaktır 
inşaAllah. Yeryüzü Allah’ındır ve 
onu dileyen kimseye miras verir.

“Musa, kavmine dedi ki: ‘Allah’tan 
yardım isteyin ve sabredin, 
şüphesiz yeryüzü Allah’ındır, onu 
kullarından dileyen kimseyi ona 
varis kılar, akıbet Muttakilerindir!” 
(A’raf, 128)

Bireyler bazında da Sünne-
tullah aynen cari olacaktır

Sünnetullah, yukarıda sayılan 
nedenlerle cari olduğu gibi, 
bireyler bazında da geçerlidir. 
Rab’lerine iman eden bireylerin, 
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Tevhidi mücadelede izleyecekleri 
metot ve bu mücadelede karşıla-
şacakları her türlü zorluklarda 
da bütün çağları içine alacak 
şekilde aynı Sünnetullah cari 
olacaktır.

Yüce Allah (cc) katında 
kulların hiçbirinin diğerine 
göre bir üstünlüğü sözkonusu 
değildir. Yüce Allah (cc), Kendi 
katında insanların eşit olduğunu 
bildirmiştir. Buna göre insanlar, 
ancak yüce Allah’a karşı olan 
sorumluluklarını yerine getirdik-
leri oranda Rab’leri yanında bir 
değere sahip olabilirler.

“Ey insanlar, şüphesiz Biz, bir 
erkek ve kadından sizi yarattık 
ve birbirinizi tanımanız için sizi 
halklar ve kabileler yaptık; şüphe-
siz Allah yanında en üstün olanı-
nız, takvalı olanınızdır; şüphesiz 
Allah bilendir, haber alandır.” 
(Hucurat, 13)

Rasulullah (as) da Veda 
Hutbesindesindeki şu veciz 
sözleri, yüce Allah (cc) indinde 
insanların eşit olduğunu beyan 
etmektedir:

“Ey İnsanlar! Rabbiniz bir, 
ceddiniz birdir. (Hepiniz 
Adem’den geldiniz. Âdem 
ise topraktan yaratılmıştır. 
Allah indinde en mükerrem 
ve makbûl olanınız, O’ndan 

korkup çekinen takvalı olanı-
nızdır). Dikkat edin! Arab’ın 
başka ırka, başka ırkın da 
Arap’a, beyazın siyaha, siyahın 
da beyaza üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük ancak takvadadır.”

Sayılan bütün bu nedenlerle 
yüce Allah (cc) katında insanlar 
eşit olunca onların Allah yolunda, 
O’nun dini uğrunda çekecekleri 
sıkıntılar da, Sünnetullah gereği 
bütün çağlarda hep aynı olacaktır.

“Yoksa sizden önce geçen kimse-
lerin örneği size gelmeden cennete 
gireceğinizi gerçekten zannediyor 
musunuz! Onlara, sıkıntı dokundu, 
zor durumda kaldılar ve sarsıldı-
lar, hatta Rasul ve onunla birlikte 
iman eden kimseler: ‘Allah’ın 
yardımı ne zaman?’ dediler. İyi 
bilin ki, şüphesiz Allah’ın yardımı 
yakındır.” (Bakara, 214)

O halde insanlar, -hangi 
dönemde yaşarlarsa yaşasınlar- 
Sünnetullah gereği hep aynı 
durumlarla karşılaşacak ve 
aynı süreçleri yaşayacaklardır. 
İnsanların, yüce Allah’ın dini 
için ortaya koyacakları tüm 
çalışmaları, bir önceki dönem 
insanlarında olduğu gibi Sünne-
tullahta cari olduğu şekilde aynı 
karşılıkları göreceklerdir.

Mü’minler, Allah yolunda 
yaptıkları çalışmalarla yüce 
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Allah’ın dinini değil, kendilerini 
yücelteceklerdir. Yüce Allah 
(cc), kendi dinini mutlaka 
koruyacaktır, ancak yüce Allah 
(cc), Mü’minlerin çalışmalarının 
karşılığını verecek, onları dünya 
ve ahirette kurtuluşa erdirecektir.

Müslümanlar, yüce Allah’ın 
belirlediği esaslar dahilinde 
Tevhidi ilkelere daveti ortaya 
koymalı, sonucunu yüce Allah’a 
bırakmalıdırlar. Tevhidi ilkeler 
doğrultusunda yapılan mücade-
lenin sonucunu ancak yüce Allah 
(cc) belirleyecektir.

Günümüzde Tevhidi mücade-
lenin ortaya konulmasında 
ve Tevhidi esasların insanlara 
duyurulmasında sorumlulukla-
rının gereğini yerine getirmeyen-
ler, Sünnetullah gereği önceki-
lerin akıbetine uğrayacaklar ve 
zalimlere gelen azap onları da 
kapsayacaktır.

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

Bütün bu gerçeklerden 
hareketle günümüzde yüce 
Allah’ın hükümlerinden bir iki 
tanesini sloganik olarak kullan-
maktan, ferdi bir iki ibadeti 

yapmaktan öte bir şey yapmayan 
kimseler unutmasınlar ki, yüce 
Allah katında hiç kimsenin hiç 
kimseden, hiçbir dönemin başka 
bir dönemden bir üstünlüğü 
sözkonusu değildir.

İman ettiklerini iddia eden 
kimseler, ya Kur’an’ın bütününe 
iman edip tümünün gereğini 
yapmaya çalışacaklar ya da 
önceki kimselere uygulanan 
Sünnetullah onlara da uygula-
nacak ve dünya hayatlarında 
kâ ir, müşrik, münafık ve fasıklar 
olarak helak olup gidecekler, 
ahiret hayatında da acıklı ve 
ebedi azaba gireceklerdir.

İman ettiklerini iddia eden 
herkes, Kur’an’a ne oranda 
iman ettiklerine, Kur’an’ın kaç 
tane hükmünü hayatlarında 
yaşadıklarına ve uygulamak için 
ne oranda çaba sarf ettiklerine, 
Kur’an’ı açıp bakacaklar ve kendi 
durumlarını net olarak görecek-
lerdir. Aksi halde Sünnetullahta 
cari olan yasa, onlar için de aynı 
şekilde cari olacaktır.

“Önceden geçen kimseler 
hakkındaki Allah’ın sünnetidir; 
Allah’ın sünnetinde değişiklik 
bulamazsın.” (Ahzab, 62)
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85~103 Ayetler
Allah yolundan saptırmak için 

kurulan tuzaklar

86- Ve vaatler yaparak her yolla 
ikna etmeye çalışmayın, onunla 
iman edenleri, Allah yolundan 
uzaklaştırmayın ve onu, zulme-
derek eğriltmeyin, hatırlayın ki 
o zaman az idiniz, nihayet sizi 
çoğalttı ve bakın, bozguncuların 
akıbeti nasıl oldu!

Bu ayet, tarihin hemen her 
döneminde var olan zorbaların, 
Allah yolundan engellemek için 
insanlara nasıl tuzaklar kurduk-
larını, Hakkı batılla karıştırarak 
gerçekleri nasıl tersyüz ettiklerini 
çok net bir şekilde ortaya koymak-
tadır.

Medyen’lilerin, insanları Allah 
yolundan saptırmak için yaptıkları 
faaliyetler ve kurdukları tuzaklar, 
günümüzde çok daha değişik 
şekillerde gelişmiş yöntemlerle 
yapılmaktadır. İnsanlar, kendile-
rine kurulan tuzakların farkına 
varmadan, küfre sapmakta, şirke 
düşmekte ve yüce Allah’a isyan 
etmektedirler.

Halkında Müslümanların da 
bulunduğu İslâm topraklarını, 
emperyalizmin belirlediği sınırlar 
içerisinde idare eden tağuti sistem-
ler, bir taraftan güvenlik güçleri ile 

diğer taraftan ekonomik güçlerini 
kullanarak insanları kendilerine 
itaat ettirmek için zorlarlar. Bunun 
yanında basını devreye sokarak 
propaganda ile insanları kandırıp 
sindirmeye ve kendi kurdukları 
Diyanet şebekesi, kurulmalarına 
izin verdiği parti, dernek ve vakı lar 
yoluyla insanların inançlarını 
bulandırarak onları saptırmaktadır.

Askeri, siyasi, ekonomik, sosyal 
ve kültürel olarak bütün gücü 
ellerinde tutan güçler “İman 
edenleri, Allah yolundan uzaklaştır-
maya” çalışmaktadırlar.

İnsanların, Tevhidi esaslardan 
saptırılmasında, Hakkın batılla 
karıştırılmasında ve Kur’ani 
gerçeklerin gizlenmesinde vakı la-
rın oynadığı rol, tağuti sistemlerin 
hiçbir kurumu ile kıyaslanamaya-
cak derecede büyüktür.

“İman edenleri, Allah yolundan 
uzaklaştırmaya” çalışanlar 
içerisinde vakı ların payı, tağuti 
sistemlerin diğer bütün kurumla-
rının paylarının toplamından daha 
fazladır. Beşeri sistemler, İslâm 
düşmanı oldukları halde kendi 
amaçlarına hizmet ettikleri için 
vakı ların açılmasını kolaylaştır-
makta, çoğu kez onlara, maddi katkı 
yapmaktadırlar.
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Doğruyu hatırlatanlara taham-
mül etmeyenler, insanları Allah 
yolundan çevirmek için çevirdikleri 
bütün dolaplarla istedikleri gibi bir 
netice elde edemezlerse, ekonomik 
ve iili baskılarını daha fazla artıra-
caklardır. Bu baskılar karşısında 
iman edenlerin yapacağı şey, yüce 
Allah’a tevekkül edip sabretmek, 
taviz vermeden mücadelelerinde 
direnmektir.

87- Şayet içinizden bir kısmı 
benimle gönderilene iman etmiş, 
bir kısmı da iman etmemiş ise, 
artık sabredin, Allah aramızda 
hükmedinceye kadar; O, hüküm 
verenlerin en hayırlısıdır!

İman edenleri Allah yolundan 
alıkoymak için denedikleri tüm 
yöntemlerle kendi sistemlerine 
döndürmeye muvaffak olamayan 
zorba inkârcılar, ekonomik ve 
iili baskılarını daha çok artırırlar. 

Günümüzde yaşanan tecrübeler 
de göstermiştir ki, iman etme 
iddiasında olan birçok kimse, zorba 
güçlerin yaptıkları iili ve ekonomik 
baskılar neticesinde, topukları 
üzerinden gerisin geriye dönmüş, 
idaresi altında yaşadıkları sistem-
lerin dinini kabul ederek, küfür ve 
şirk bataklığına saplanmışlardır.

Bütün uğraşılarına, piyasaya 
sürdükleri bel’amların, gerçekleri 
gizleyip Hakkı batılla bulamalarına 
rağmen, iman edenler üzerinde 
etkili olamayan inkârcı zorba güçler, 
son kozlarını oynamaya başlarlar 
ve iman edenleri, kendi sistemlerini 
kabul etmeleri için iki tercih arasın-
da seçim yapmaya zorlarlar.

88- Kavminden büyüklük tasla-
yan ileri gelenler dedi ki: ‘Ey Şuayb, 
mutlaka seni ve seninle beraber 
iman eden kimseleri kentimizden 
çıkarırız ya da dinimize döner-
siniz!’ Dedi ki: ‘Şayet istemeyen 
kimseler olsak da mı?’

Egemen güçlerin dinine dönüp 
onların kurallarını kabul etmek 
belirledikleri şekilde hareket 
etmek, iman edilen Tevhidi esaslar-
dan dönüp küfre ve şirke sapmaktır. 
Egemen güçlerin belirlediği kural-
lara göre hareket edenler, -açıkça 
ifade etmeseler bile- bu hareketleri 
ile iman ettikleri Tevhidi esasları 
beğenmeyip terk etmişlerdir.

Egemen zorba güçler, insan-
lardan, her şeyi terk edip kendi 
kurallarını kabul etmelerini 
istemezler; tarihi süreçte de zaten 
böyle bir istekleri olmamıştır. Onlar, 
dini ve görüşü ne olursa olsun, bu 
din ve görüşlerini bireysel olarak 
yaşamalarına da itiraz etmezler. 
Ancak onları, bugünün ifadesi ile 
kamusal alan dedikleri yerlerde 
ifade edip eyleme dönüştürmele-
rini istemezler. Bunun örnekleri, 
içerisinde bulunduğumuz çağda ve 
ülkede çokça görülmüştür.

Hz. Şuayb (as), daha önce kendi 
toplumu içerisinde namazını 
kılıyordu, ancak toplumun kötü 
iillerine karışmadığı için kimse 

ondan rahatsızlık duymuyordu. 
Fakat ne zamanki o, kendisine bildi-
rilen ilahi mesajı insanlara anlatma-
ya başlayıp onların, yaptıkları kötü 
iilleri terk etmelerini istedi işte o 

zaman kınanmaya, baskı görmeye, 
tehditler almaya başladı.
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Hz. Şuayb (as)’ın durumunu, 
“Muhammed-ül Emin” olan Hz. 
Muhammed (as) da yaşamıştı. O, 
yıllarca içerisinde yaşadığı toplum 
tarafından öz oğulları gibi tanınan, 
kendisine güvenilen, sözü dinleni-
len, sevilen, güven duyulan birisiydi, 
ancak Tevhidi esasları duyurmaya 
başladığı anda karşılaşmadığı baskı 
ve tehdit kalmamıştır.

Sa ların Ayrışması

Yüce Allah’a, gönderdiği Tevhidi 
esaslara iman etmek, önceden 
inanılan ve tabi olunan tüm düşün-
ce, söz ve davranışları terk edip 
yeni bir kimlik ve kişilik kuşanmak-
tır. Bu kuşanılan yepyeni kimlik ve 
kişiliği, hiçbir şeyden ve kimseden 
korkmadan açıkça ortaya koymak 
ve bunu ifade etmek, iman edilen 
esasların iman edenlerden isteğidir.

Egemen güçlerin kurallarına 
göre hareket etmek, yüce Allah’ın 
gönderdiği dini yetersiz görüp 
Tevhidi esasları terk etmek, yüce 
Allah (cc) üzerine iftira atmaktır. 
İman ettiği esasları bırakıp tağuti 
sisteme uyan kimse, bu davranışı 
ile dinini değiştirmiş demektir. 
Hz. Şuayb (as), kendi kurallarına 
dönmesini isteyen zorba güçlere 
çok net bir cevap vererek onları 
reddetmiştir.

89- ‘Doğrusu Allah, bizi ondan 
kurtardıktan sonra sizin dininize 
dönersek, gerçekten Allah’a 
iftira etmiş oluruz. Rabb’imiz 
Allah’ın dilemesi müstesna, ona 
dönmemiz, gerçekten bizim için 
mümkün değildir. Rabb’imiz, 

ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Biz 
Allah’a tevekkül ettik; Rabb’imiz, 
Hak ile bizimle kavmimizin 
aramızı apaçık bir şekilde aç ve 
Sen, açanların en hayırlısısın!

Yüce Allah’ın bildirdiği esaslara 
iman eden kimse, daha önce 
mensup ya da taraf olduğu siyasi 
görüşü, ideolojiyi, her şeyi ile terk 
etmek, hiçbir şekilde ondan bir iz 
taşımamak zorundadır. Hz. Şuayb 
(as), bu durumu ifade etmiştir: 

“Doğrusu Allah, bizi ondan 
kurtardıktan sonra sizin dinini-
ze dönersek, gerçekten Allah’a 
iftira etmiş oluruz.”

Terk edilen bir siyasi görüş ya 
da din yetersiz demektir; beşeri 
sistemler, insan hayatını, toplum 
düzenini ve insanın yaratıcısı 
ile olan ilişkisini düzenlemede 
yetersizdir. İnsanlar, bu sistem 
ve ideolojilere mensup oldukları 
sürece huzursuz ve mutsuzdurlar.

İslâm, insanların hayatlarını, ruhi 
ve psikolojik durumlarını, beşeri ve 
sosyal ilişkilerini, adalet ekseninde 
mükemmel bir şekilde düzenler, 
iziki ve psikolojik yönden onları 

huzurlu ve mutlu kılar. Bu gerçekler, 
bütün unsurları ile ortada iken, 
iman ettiği iddiasında olan bir 
kimsenin, İslâmi esasları bırakıp 
yeniden eski düşünce ve ideolojisi-
ne dönmesi, İslâm’ı eksik görmesi 
ve bu nedenle yüce Allah’ın üzerine 
iftira atması demektir.

İman eden bireyin, net ve tavizsiz 
tutumu, inkârcıları çileden çıkarır, 
deliye döndürür. Tarihsel süreçte 
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de günümüzde de inkârcıları kızdı-
ran şey, iman edenlerin, onların 
belirlediği kurallara göre hareket 
etmemeleridir ki bu noktada sa lar 
ayrışmakta, herkes, safını ve yerini 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Bu durum, doğal olarak küfür 
sistemlerinin, iman edenlere karşı 
baskılarını daha çok artırmalarına 
neden olmaktadır.

90- Kavminden ileri gelen kâ ir 
kimseler dedi ki: ‘Andolsun, şayet 
Şuayb’e tabi olursanız muhakkak 
siz, o zaman elbette hüsrana 
uğrayanlar olursunuz!

İman öyle bir cevherdir ki, bir 
kalbe girdi mi, onu oradan hiçbir 
güç çıkartamaz. Tarihi süreçte 
yaşanan Tevhid şirk mücadelesinde 
kâ irler, iman edenleri, kimi zaman 

-Ashab-ı Uhdud ve Hz. İbrahim (as) 
gibi- ateşe atmışlar, kimi zaman 
Kasabalılar gibi taşa tutmuşlar ya 
da Hz. Muhammed (as) döneminde 
olduğu gibi en ağır işkenceleri 
yapmışlardır. Onların bütün bu 
ağır işkence ve zulümleri, iman 
edenlerin kalplerinde yer eden 
imanı oradan söküp çıkarmaya 
yetmemiştir.

Hz. Şuayb (as) da, tıpkı kendisin-
den önce geçen Risalet önderleri 
gibi, kâ irlerin tehditlerine çok açık 
bir şekilde meydan okumuştur.

“Ey kavmim, durumunuza göre 
yapın, şüphesiz ben de yapıyorum; 
yakında bileceksiniz kime rezil edici 
azabın geleceğini ve o yalancının 
kim olduğunu! Gözetleyin, gerçekten 
ben de sizinle beraber gözetliyorum!” 
(Hud, 93)

Ve Sonuç

Her Tevhid şirk mücadelesinde 
olduğu gibi Hz. Şuayb (as) mücade-
lesinde de, Sünnetullahtaki yasa 
işlemeye başlamış, inkârcılar, hak 
ettiklerini bulmuşlardır.

91-92- Bunun üzerine sarsıntı 
onları yakaladı, böylece yurtla-
rında yüzükoyun halde sabahla-
dılar. Şuayb’i yalanlayan kimseler, 
orada kalıcı olmamış gibi oldu; 
Şuayb’i yalanlayan kimseler; 
kendileri hüsrana uğrayanlar 
oldular.

“Ne zamanki emrimiz geldi, 
Şuayb’i ve onunla beraber iman 
eden kimseleri, bizden bir rahmetle 
kurtardık; zulmeden kimseleri de 
o ses yakaladı, böylece yurtlarında 
yüzükoyun halde sabahladılar, orayı, 
mesken edinmemiş gibiydiler! İyi 
bilin ki, Semud’un uzaklaşıp gitmesi 
gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.” 
(Hud, 94-95)

93- Bunun üzerine onlara 
döndü: ‘Ey kavmim, andolsun 
ben size Rabb’imin Risalet’ini 
duyurdum ve size nasihat ettim; 
artık kâ irler toplumuna nasıl 
üzülürüm’ dedi.

“Dedi ki: ‘Rabb’im yaptığınız şeyleri 
en iyi bilendir,’ derken onu yalanla-
dılar, bunun üzerine gölge gününün 
azabı onları yakaladı; gerçekten o, 
büyük bir günün azabı idi. Şüphesiz 
bunda bir ibret vardır, onların çoğu, 
Mü’minlerden olmadı. Şüphesiz 
Rabb’in, O’dur ki Aziz’dir, Rahim’dir.” 
(Şuara, 188-191)
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İnsan, sürekli imtihan ediliyor

İnsan, Rabb’ine karşı olan sorum-
luluğunun bilincinde olup olmadığı 
konusunda imtihan edilmek üzere 
yeryüzüne gönderilmiştir. Yüce 
Allah (cc) insanlara, imtihanda 
hangi şekilde hareket edeceklerini 
ve neye uyacaklarını da bildirmiştir.

“Dedik ki: ‘Hepiniz ondan inin, artık 
ne zaman benden bir hidayet size 
gelirse, artık kim, hidayetime tabi 
olursa, işte onlara bir korku yoktur 
ve onlar mahzun olmayacaklar. 
İnkâr eden kimseler ve ayetlerimizi 
yalanlayanlar, işte onlar, ateş halkı-
dır, onlar, orada ebedi kalacaklardır.” 
(Bakara, 38-39)

Yüce Allah (cc), gönderdiği 
hidayet rehberine uyanların, 
imtihanı kazanacaklarını ve kurtu-
luşa ereceklerini, hidayet rehberine 
uymayanların, onu yalanlayanların 
ise, imtihanı kaybedip içerisinde 
ebedi kalmak üzere cehenneme 
gireceklerini bildirmektedir.

İnsanı yeryüzüne gönderen 
yüce Allah (cc), onu yeryüzünde 
başıboş bırakmamış, sürekli bir 
imtihan sürecinden geçireceğini 
bildirmiştir. Bu imtihan, insanlara 
dünya nimetleri verilerek yapıldığı 
gibi bu nimetlerin geri alınması ile 
de yapılmaktadır.

İnsanlar, değişik şekillerde 
imtihan edilirler; kimileri dünyevi 
değerler, makam ve mevki, eş ve 
evlatlarla; kimileri güç, kuvvet ve 
güzellikleri ya da bilgi ve becerileri 

ile imtihan edilirler. Kendilerinde 
var olan değerleri, neye göre nasıl 
değerlendirdiklerine göre insanlar, 
imtihanda başarılı ya da başarısız 
olurlar.

“O ki, hanginizin daha güzel amel 
işlediğini denemek için ölümü ve 
hayatı yarattı; O, Aziz’dir, Ğafurdur.” 
(Mülk, 2)

Verilen dünyevi değerler, yüce 
Allah’ın rızasına uygun ve O’nun 
gönderdiği hidayet rehberi doğrul-
tusunda kullanıldığında, insanların 
kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlar, 
yüce Allah’ın rızasına muhalif ve 
hidayet rehberine aykırı kullanıldı-
ğında ise her iki dünyada da helak 
ve hüsranlarına neden olur.

Hz. Nuh (as), eşi ve evladı ile Hz. 
Lut (as) eşi ile Hz. İbrahim (as) ve 
Hz. Yakup (as) çocukları ile imtihan 
edilirlerken Hz. Muhammed (as), 
kendisini her zaman koruyan 
amcası ve diğer yakınları ile 
imtihan edilmiştir.

Şu bir gerçektir ki hayatta her 
insan, bir şekilde imtihan edilmek-
tedir. Bu öyle bir imtihandır ki, 
insana ya kurtuluşu ve cenneti ya 
da hüsranı ve cehennemi kazan-
dırıyor. Bu imtihanı kazanmak da 
kaybetmek de tamamen insanın 
kendi elindedir. İmtihan sürecinde 
takınılacak tavrın nasıl olması 
gerektiği, bütün açıklığı ile önceki 
toplumlardan örnekler verilerek ve 
Kur’an’da yol gösterilerek açıklan-
mıştır.
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Müslümanlar, hangi konuda 
olursa olsun, karşılaştıkları tüm 
imtihanlarla yalnızca Rab’lerini razı 
etmeyi düşünürler ve bu imtihan-
ların, Allah’tan geldiğini bilerek, 
isyan etmezler. Onlar, bu süreçte 
gösterdikleri iman ve tevekkülleri 
nedeniyle kurtuluşa ererler.

“Ve andolsun sizi biraz korku, 
açlık ve mallardan, canlardan ve 
ürünlerden eksiltmekle deneriz ve 
sabredenleri müjdele. O kimseler 
ki, kendilerine bir musibet isabet 
ettiği zaman derler ki; ‘Şüphesiz 
biz, Allah’a aitiz ve muhakkak 
biz O’na döneceğiz.’ İşte Rab’le-
rinden salavat (yardım) ve 
rahmet onların üzerinedir ve 
işte onlar, hidayete erenlerdir.” 
(Bakara, 155-157)

Yüce Allah (cc) insanı, açlık, 
korku, mal, can ve kazandıkların-
dan eksiltmekle onun takınacağı 
tavrı ve sabrını denediği gibi, bu 
verdiklerini artırarak da ve bu 
verdiklerini nasıl kullandığı ile ilgili 
de insanı imtihan eder. Kendilerine 
verilenlerle imtihan edildiklerine 
iman edenler, sahip olduklarını, 
bollukta ve darlıkta Allah yolunda 
infak ederek Rab’lerini razı ederler.

“Sevdiğiniz şeylerden infak edince-
ye kadar birre/imana ulaşamazsınız, 
az şeyden de ne infak etseniz 
artık mutlaka Allah onu bilir..”
(Al-i İmran, 92)

Sahip olduklarını Allah yolunda, 
O’nun hidayet rehberine göre 
kullananlar, kurtuluşa ermişler 
ve Rab’lerini razı ettikleri için de 

Rab’leri onlardan razı olacak ve 
onları razı olacakları güzelliklerle 
mükâfatlandıracaktır inşaAllah.

İmtihanlar, yüce Allah’a 
yaklaşmaya vesile olmalıdır

Yüce Allah (cc), Rahman ve Rahim 
sıfatları gereği, hiçbir şekilde kulla-
rına zulmetmez. O’nun kullarını 
imtihan etmesi, onların kendisine 
yönelmelerini, daha iyi makamlara 
ulaşmalarını ve onların kurtuluşa 
ermelerini sağlamak içindir. Bu, 
tıpkı bir meslek dalında eğitim 
gören öğrencilerin, sınıf geçmeleri 
ve bulundukları meslek dalında 
daha ileri bir noktaya gelmeleri 
noktasında onların imtihan edilme-
leri gibidir.

94- Hiçbir ülkeye bir nebi 
göndermedik ki, onun halkını 
boyun eğmeleri için yoksulluk ve 
darlıkla yakalamış olmayalım.

Rasullerini ardı ardına gönderen 
yüce Allah (cc), azgınlık içerisinde 
bulunanları, değişik şekillerde 
imtihan ederek Kendisine yönel-
melerini istemiştir. İman edenler, 
başlarına gelen her konu ve 
durumun Rab’lerinden olduğunu 
bilerek her halükârda O’na şükret-
miş, O’na dönecekleri bilinci ile 
başlarına gelenlere sabredip tevek-
kül etmişlerdir.

İman konusunda za iyet içeri-
sinde bulunanlar ya da hiç iman 
etmeyenler, Rab’leri tarafından 
herhangi bir şekilde imtihan 
edildiklerinde isyan edip O’na 
şirk koşmuşlardır. Küfür ve şirk 
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içerisinde bulunan nankör kimseler, 
kendilerine Rab’leri tarafından bir 
hayır verilince sevinirler; hatta 
yüce Allah’ın kendilerini sevdiğini 
bile düşünürler. Ancak Rab’leri, 
onları imtihan etmek için mallarını 
aldığında hemen isyana başlarlar.

“Amma insan, ne zaman Rabb’i 
onu deneyip ona ikram edip ona 
nimet verse, hemen der ki: ‘Rabb’im 
bana ikram etti’ ve amma ne zaman 
Rabb’i onu deneyip böylece onun 
rızkını (az) takdir etse, hemen der ki: 

‘Rabb’im beni alçalttı.” (Fecr, 15-16)

Yüce Allah (cc) kullarını, verdiği 
şeylerle olduğu gibi görev ve 
sorumluluk yükleyerek onlardan 
bu görevlerini yerine getirmeleri 
isteyerek de denemektedir. Ancak 
insan nankör ve iman konusunda 
zayıf olunca, kendisine verilenlerle 
Rabb’ini razı etmeyi düşünmeyip 
O’na şirk koşarak isyan ettiği gibi 
kulluk görev ve sorumluluğunu 
yerine getirmeyerek de küfür içeri-
sine girmektedir.

Nankörler, kendilerine mal ve 
sermaye verildiğinde bu verilenleri, 
Rablerinin rızası doğrultusunda 
kullanmayarak, mal ve sermayeyi 
adeta ilahlaştırır, verilenler geri 
alındığında ise, onları kendilerine 
veren Rab’lerine isyan etmektedir-
ler.

İnsan, cahil ve nankör olunca 
kendisine nimet verilse de veril-
mese de, Rabb’ine şirk koşup isyan 
eder, şükretmeyi ya da sabredip 
tevekkül etmeyi düşünmez. Mal ve 
sermaye verildiğinde, kimi insanlar, 

Rab’lerinin bildirdiği kurallar 
doğrultusunda bunları kullanmayıp 
Rab’lerine karşı azgınlaşırlar, hak 
sahiplerinin haklarını vermeyerek 
onların haklarına tecavüz ederler. 
Bunlar, böylece Hakkı yalanlamış, 
Rab’lerine isyan etmişlerdir.

Yüce Allah (cc), nankörlük eden 
kullarına, tevbe edip Kendisine 
yönelmelerine fırsat verir; ancak 
onlar, verilen fırsatları değerlendi-
rerek Rab’lerine dönmez, isyanla-
rına devam ederler. İnsan bir kere 
kör ve sağır olunca, artık ona ne 
uyarı, ne nasihat fayda verir; ona 
yapılan her uyarı ve nasihat, onun, 
azgınlığını daha çok artırmasına 
neden olur.

“Bak, gemiye bindikleri zaman dini 
O’na, halis kılan kimseler olarak 
Allah’a dua ederler; ancak ne zaman-
ki onları karaya kurtarınca hemen 
onlar, şirk koşarlar.” (Ankebut, 65)

“Gölgeler gibi dalgalar onları 
sardığı zaman dini O´na halis kılan-
lar olarak Allah´a dua ederler, fakat 
ne zamanki onları karaya (çıkarıp) 
kurtarınca ancak onlardan bir 
kısmı orta yolda olanlardır ve Bizim 
ayetlerimizi, her gaddar nankör-
den başkası bilerek inkâr etmez.” 
(Lokman, 32)

Rab’lerinin hidayet rehberine 
uygun hareket etmeyip onu inkâr 
edenler, kendilerine verilenlerle 
azmışlar, Rab’lerinin rızasına 
muhalif hareket etmişlerdir. Onlar, 
can ve mallarla imtihan edildik-
lerinde Rab’lerine dönerler, O’na 
yalvarırlar, ancak bu imtihan kendi-
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lerinden kaldırıldığında yeniden 
azgınlıklarına devam ederler.

95- Sonra kötülüğün yerini 
iyilikle değiştirdik; nihayet 
affedildiler ve dediler ki: ‘Doğru-
su atalarımıza da darlık ve sevinç 
dokunmuştu,’ bunun üzerine 
ansızın onları  yakaladık ve onlar 
farkında değillerdi.

Her inkâr ve azgınlığın elbette 
bir sonu vardır ve yüce Allah 
(cc), kalpleri katılaşıp küfür ve 
isyanlarında haddi aşanları, dünya 
hayatında onlar, azgınlıkları içeri-
sinde bocalarken hak ettikleri bu 
cezaları onlara ansızın geliverir.

“Ne zaman ki onunla yapılan 
uyarıları unuttular, onların üzerine 
her şeyin kapılarını açtık; nihayet 
verilen şeylerle ferahladıkları 
zaman ansızın onları yakaladık, 
işte o zaman onların sesleri kesildi.” 
(En’am, 44)

Yüce Allah (cc), yarattığı bütün 
kullarının rızıklarını da vermiş, 
insanlar arasında iletişim, toplum 
hayatında düzen ve dirlik sağlansın, 
birbirlerine kaynaşsınlar diye 
bazı kullarına daha fazla vererek 
onlar eliyle ihtiyaç sahiplerine 
verilmesini istemiştir. Ancak bazı 
kimseler, kendilerine verilenleri 
hak sahiplerine vermeyerek isyanı 
seçmişlerdir.

Kendilerine mal ve sermaye 
verilenler, Rab’lerinin emirleri 
doğrultusunda hareket etmiş 
olsalar, şirk ve küfürden korunacak, 
Rab’lerini razı edecek, böylece 

ebedi azaptan korunmuş olarak 
cennete gideceklerdi. “Fakat 
kalpleri katılaştığı, şeytan da onlara 
yaptıklarını süslü gösterdiği” için 
onlar azabı seçtiler.

96- Gerçekten ülkelerin halkı 
iman edip korunsalardı, elbette 
onların üzerlerine gökten ve 
yerden bereketler açardık velakin 
yalanladılar; bu yüzden Biz 
de, kazanmış oldukları şeylerle 
onları yakaladık.

Yüce Allah (cc), kullarına her 
halükârda rızık vermekte, rahat 
yaşamalarını sağlayacak imkânlar 
yaratmaktadır. O, kendisini inkâr 
edenlere bile mal ve sermaye 
vermektedir. Şayet insanlar, inkâr 
ve azgınlığı yol edinmemiş olsalardı 
yüce Allah (cc), dünya hayatını 
cennete çevirecek, insanların, hiçbir 
sıkıntı ve huzursuzluk duymadan, 
yaşamalarını sağlayacaktı.

“Şayet insanlar, tek bir ümmet 
olacak olmasaydı, Rahman’ı inkâr 
eden kimselerin evlerinin çatılarını 
gümüşten ve üzerine çıkacakları 
merdivenler yapardık ve evlerine 
kapılar, mutlulukla üzerine 
oturacakları minderler ve süsler; 
doğrusu bütün bunlar, sadece dünya 
hayatının metaıdır ve Ahiret, Rabb’i-
nin yanında muttakiler içindir.” 
(Zuhruf, 33-35)

İnsanlar, aciz olduklarını, 
hastalandıklarında ne duruma 
düştüklerini gördükleri, ölecekle-
rini bildikleri halde hiç düşünme-
den Rab’lerine şirk koşup isyan 
etmektedirler. Hiçbir güvenceleri 
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olmadığını, ansızın ölüp gidecek-
lerini, birçok kez görüp yaşamala-
rına rağmen, şirk ve küfürlerinde 
direnmekte, isyanlarına devam 
etmektedirler.

97-98- Yoksa ülkelerin halkı, 
geceleyin onlar uyurlarken, 
azabımızın onlara gelmesinden 
gerçekten emin midirler! Yahut 
ülkelerin halkı, kuşluk vakti 
azabımızın onlara gerçekten 
gelmesinden emin midirler! Ve 
onlar, (hâlâ) eğlenmektedirler.

99- Allah’ın saldırmasından 
emin midirler! Artık hüsrana 
uğrayan topluluktan başkası 
Allah’ın saldırmasından emin 
olamaz.

100- Oranın ehlinden sonra 
arza varis olan kimseler, hidayete 
gelmedi mi! Şüphesiz şayet biz 
dilesek, onları günahları ile 
bırakırız ve kalplerini mühürleriz, 
artık onlar işitmezler.

İnsanlık tarihi ile başlayan 
insanın imtihanı, kıyamete kadar 
devam edecek ve her insan bu 
süreçten geçecektir. Yüce Allah 
(cc), kullarına olan rahmeti gereği, 
sonradan gelen nesillere önceki 
nesillerin, imtihan süreçlerinde 
takındıkları tavrı apaçık bir şekilde 
bildirmekte, onların aynı hataya 
düşmelerini istememektedir.

101-102- O ülkelerin haberle-
rinden sana anlatıyoruz; andol-
sun rasulleri beyyinelerle onlara 
gelmişlerdi, fakat önceden yalan-
lamış oldukları şeylere iman 

etmediler; işte kâ irlerin kalpleri-
ni Allah böyle mühürler. Onların 
çoğunda, ahde vefa bulmadık ve 
şüphesiz onların çoğunu, gerçek-
ten fasıklar bulduk.

Yüce Allah (cc), kendilerine 
verilen dünyevi nimetleri kötüye 
kullananların kıssalarını verip 
insanların bu durumdan sakınmala-
rını isterken, bu konuda iyi hareket 
eden kullarının da örneklerini 
vererek onlar gibi hareket edilme-
sini tavsiye etmektedir. Bu konuda 
Hz. Süleyman (as)’ın davranışı çok 
güzel ve alınacak bir örnekliktir.

Hz. Süleyman (as), kendisine 
verilen onca sayısız ve sınırsız 
nimetlere rağmen hiçbir şekilde 
böbürlenip şımarmamış, en küçük 
bir durumda bile Rabb’ine yönelmiş, 
kibirlenmekten ve böbürlenmekten 
O’na sığınmıştır.

“Süleyman için cinlerden, insan-
lardan ve kuşlardan ona ordular 
toplandı, böylece onlar sevk edili-
yorlardı. Nihayet karınca vadisine 
geldiklerinde, dişi bir karınca: ‘Ey 
karıncalar, yuvalarınıza girin ki 
Süleyman ve orduları fark etmeden 
sizi kırıp geçmesinler.’

 (Süleyman) bunun üzerine onun 
sözüne tebessüm edip güldü ve 
dedi ki: ‘Rabb’im, nimetine şükret-
meyi bana lütfeyle; o ki bana, anne 
babama nimet verdin, ve razı olaca-
ğın salih amel yapayım, rahmetinle 
beni salih kullarının arasına koy.” 
(Neml, 17-19)
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Hz. Musa (as) ve Tarihsel 
Diktatörlüğün Simgesi Fir’avn

Risalet tarihinde, her dönemde 
elçilere karşı çıkan zorba dikta-
törler mutlaka var olmuş, Risalet 
önderleri, bu zorba diktatörlere 
karşı bıkıp usanmadan, korkup 
çekinmeden Tevhidi esasları, net 
ve açık bir şekilde ortaya koymuş-
lardır.

“Onlardan önce Nuh kavmi ve 
onlardan sonraki gruplar da 
yalanladı ve her ümmet, Rasulü’nü 
yakalamaya kalkıştı ve batıl ile 
mücadele ettiler ki onunla Hakkı 
gidersinler; bu yüzden onları 
yakaladım, bak azabım nasıl oldu!” 
(Mü’min, 5)

“Bir ülkeye bir uyarıcı göndermiş 
olmayalım ki, oranın varlıklı 
kimseleri: ‘Şüphesiz biz, sizin 
kendisiyle gönderildiğiniz şeyi 
inkâr ediyoruz’ demesinler. Ve 
dediler ki: ‘Biz malca ve evlatça 
daha çoğuz, biz azaba uğratıla-
caklar değiliz.” (Sebe, 34-35)

Risalet önderlerine karşı çıkan 
zorbaların en azgınlarından biri 
de kuşkusuzdur ki, Hz. Musa 
(as)’ı ve getirdiği ilahi mesajı 
yalanlayan Fir’avn’dır. İnsanlar 
üzerinde kendisini en büyük rab 
ve ilah olarak ilan etmiş, zulüm 
ve despotlukta, nice vahşetler 
sergilemiştir.

103- Sonra onların ardından 
Musa’yı ayetlerimizle Fir’avn’e 
ve onun ileri gelenlerine 
gönderdik, ancak ona zulmet-
tiler; fakat bak, ifsat edenlerin 
akıbeti nasıl oldu!

Hz. Musa (as), Kur’an’da 
mücadelesinden en çok söz edilen 
Risalet önderlerinden biridir. 
Güçlü bir müstekbir grubuna 
karşı, yılmadan mücadele etmiş, 
istikbar güçlerinin mali, askeri ve 
propaganda imkânlarına, zulüm 
ve baskılarına karşı tek başına 
direnmiş olan Hz. Musa (as), diğer 
taraftan köleleştirilmiş İsrailo-
ğullarına, insan olma onurunu 
aşılamaya çalışmış, onları, 
zulmün esaretinden kurtararak 
özgürlüklerine kavuşturmuştu.
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şiir
Söz

Yiğidi kılıç kesmez, acı bir söz öldürür,
Ateşten beter söz var ocakları söndürür,
Söylediğini bilmez ahmağı süründürür,
Dost düşmanı kendine alay edip 

güldürür.
***

Öyle sözler vardır ki, savaşları başlatır,
Kimi kem sözler var ki, nice canlar 

acıtır, 
Riyakârane sözler insanları aldatır,

Bıçaktan keskin sözler, yürekleri 
kanatır.

***
Kem sözler sahibine mezarını kazdırır,
Şeytana tabi kılar, söyleyeni azdırır,

Nefsin kölesi kılar, insanları kandırır,
Haktan bir şey bulunmaz hep yalan 

barındırır.
***

Ağızdan çıkan bir söz, dostunu düşman 
yapar,

Beş para etmez olan en kötü malı satar,
Öyle sözler vardır ki, birine binler 

katar, 
Kimi zaman insanın kastı dışında çıkar.

***
Söylendiğinde bir söz, insanı inandırır,
Rabb’in hoşuna gider, cenneti kazan-

dırır,
İnsana hayat verir, destanları yazdırır,
İçinde güzellikler, mutluluk barındırır.

***
Öyle sözler vardır ki, candan dost 

kazandırır,

Ezeli rakip olan düşmanı barıştırır,
Sevgiye yollar açar, canana ulaştırır,

Tıpkı bahar misali kalpte çiçek açtırır.
***

Söz öyle olmalı ki, gönülde çiçek açsın,
İnsana huzur versin, sevinç mutluluk 

saçsın,
Dinleyenler yanında gönüllerde 

taçlansın,
İnsanlar söyleyeni hep sevgi ile ansın.

***
Söz ağızdan çıktı mı, bir daha geri 

gelmez,
İyi olan bir kimse kötü bir söz söylemez,
Nasıl olursa olsun doğrudan taviz 

vermez,
En zor durumda bile yalanı iş edinmez.

***
İnsan ağzından çıkan söze sahip olmalı,
Sözü söylediğinde onda huzur bulmalı, 
Birine söz verdi mi, o sözünde durmalı,
Yalandan kaçınmalı, Hakkı esas almalı.

***
Söz öyle olmalı ki, yüceltsin söyleyeni,

Düşünmeye sevk etsin o sözü dinleyeni,
Hem takdir edilmeli, sevdirmeli diyeni,
Hem de saygı vermeli kendisini bileni.

***
Dürüst insanın sözü, onun için senettir,
Söylediği o sözü Hak yoluna davettir,
Sözlerin en güzeli Kelime-i Tevhittir,

Güzel söz söyleyenin akıbeti cennettir,
***
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Tevhidi Mücadele
Sanmayın ki bu Tevhid sancağı indirilir,

Bu sancağın uğruna nice canlar verilir,

Tüm Zorluklara rağmen en yükseğe dikilir,

Müslümanlar Bir ölür binlercesi dirilir.

***

Hakkı haykırmak için, biz bu yola, baş koyduk,

Bıçak gibi bilendik, kırılmaz çelik olduk,

En zorlu dönemlerde tağuta karşı durduk,

Zalimlerin zulmüne Hak damgasını vurduk.

***

Tevhid’in mücadele bir hayat boyu sürer,

Bu yola baş koyanlar elbet bir bedel öder,

Kimi işkence görür kimi Rabb’ine gider,

Hepsi de hak yolunda canını feda eder.

***

Rahatını sevenler bu yola hiç girmesin,

Hayatını yaşasın oyalansın, eğlensin,

Eğlence sefahatle gününü gün edinsin,

Sonra Hakk’a gidince acı azaba girsin.


