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bismillah
Erkekler, eşlerinize karşı Rasulullah (as)’ı 

örnek edinin, Fir’avn ve Haman’ı değil
Yüce Allah (cc) Kur’an’da, erkek 

ve kadınların konumlarını, birbir-
leriyle ilişkilerini, evli olanların 
birbirleri üzerlerindeki haklarını 
apaçık bir şekilde bildirmiş, iman 
edenlerin, belirtilen sınırları 
aşmadan bu kurallara uymalarını 
emretmiştir.

İslâm’da, bireysel, aile ve 
toplumsal görev, sorumluluk ve 
ödevlerle ilgili kurallar, Kur’an’da 
apaçık bir şekilde belirtilmiş, kişile-
re, belirtilen bu kurallara uymaları 
emredilmiş, bunlara aykırı hareket 
edilmesi, haddi aşma ve yüce 
Allah’a karşı isyan olarak kabul 
edilmiştir.

“… Bunlar, Allah’ın sınırıdır, artık 
onu aşmayın, kim Allah’ın sınırını 
aşarsa, işte onlar zalimlerin kendile-
ridir.” (Bakara, 229)

Yüce Allah’ın razı olup bildirdiği 
İslâm dininde en öncelikli olarak 
birey üzerinde durulmuş, bireyin, 
kendisine bildirilen hükümlere 
mutlak anlamda teslim olup 
kendisini arındırması istenmiştir. 
Kur’ani ölçüler içerisinde arınma-
dığı sürece bireyin, yüce Allah’a 
gereğince iman ederek Kur’ani 
esaslara uygun hareket etmesi 

hiçbir şekilde mümkün değildir.

Kur’ani ölçüler içerisinde 
kendisini arındırmayan bir kimse-
nin, aile ve toplumsal alanında 
görev, sorumluluk ve ödevlerle ilgili 
kuralları gereğince yerine getirmesi 
mümkün değildir. Çünkü bu kimse, 
henüz gereğince Kur’ani esaslara 
iman etmemiş demektir; Kur’ani 
esaslara gereğince iman etmeyen 
bir kimsenin ise, aile ve toplumsal 
alanda görev alması, hem İslâm’a, 
hem kendisine, hem de topluma 
zarar vermesi demektir.

İslâm, erkek ve kadınlara ayrı 
ayrı haklar vermiştir

İslâm’da aile, İslâm toplumu-
nun temelini atmak için kurulan bir 
yuva olduğu için bu yuvanın oluştu-
rulmasında erkek ve kadınların hak, 
görev ve sorumlulukları vardır ve 
yüce Allah (cc) bu hakları açıkça 
bildirmiştir.

“… Kadınların (hakkı olduğu) gibi, 
kadınlar üzerinde de (erkeklere) 
tanınan hak vardır ve erkeklerin, 
onlar üzerindeki (hakkı) bir derece 
fazladır. Allah azizdir, hâkimdir.” 
(Bakara, 228)
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“Erkekler, kadınlar üzerinde 
koruyucudurlar, zira Allah onların, 
bazısını bazısı üzerinde faziletli 
kılması, onların mallarından infak 
etmeleri nedeniyledir. ...” (Nisa, 34)

Erkeklerin bir derece daha 
fazla olmaları, onların ailelerinin 
geçimini sağlamaları, eşleri üzerin-
de koruyucu ve gözetici olmala-
rındandır. Her şeyi adaletle yapan 
yüce Allah (cc), erkeğin ailesi için 
yaptığı bu fedakârlığı onurlandır-
makta, onun bir derece daha fazla 
faziletli olduğunu bildirmektedir. 
Erkeklerin bir derece daha faziletli 
olmaları onların, kadınlar üzerinde 
her istediklerini kayıtsız şartsız 
yaptıran egemenliğe sahip oldukla-
rı anlamına gelmez.

Yüce Allah (cc), erkek ve kadın-
ların her ikisine de irade vermiş 
ve özgür iradeleri ile iman ederek 
Mü’min olmalarını, özgür iradeleri 
ile Rab’lerinin hükümlerine teslim 
olup Müslüman olmalarını istemiş-
tir. 

Eşler, Rab’lerine karşı görev 
ve sorumluluklarında birbirlerine 
yardımcı olabilir, birbirlerine 
tavsiyede bulunabilirler, bunun 
dışındaki bir etkileme etkileyen 
kişinin haddi aşmasına neden olur. 
Yüce Allah (cc), erkek ve kadınlara 
uyarıda bulunmuş, birbirlerinin 
haklarına göz dikmemelerini 
istemiştir.

“Allah’ın, bir kısmınızı bir 
kısmınıza kendisiyle faziletli kıldığı 
şeyleri temenni etmeyin; erkeklere 
kazandıkları şeylerden bir pay ve 

kadınlara da kazandıkları şeylerden 
bir pay vardır. Allah’tan, O’nun 
lütfundan isteyin; doğrusu Allah, her 
şeyi bilendir.” (Nisa, 32)

İslâm, erkek ve kadının yüce 
Allah’a karşı kulluk, sorumluluk, 
görev ve mükelle iyet, davetin 
insanlara ulaştırılması, aile içinde 
eşlerin birbirlerine karşı hak, 
sorumluluk ve görevleri, anne 
baba olma noktasında ve toplumsal 
hayatta eşit kabul eder.

“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 koruyan kadınlar, Allah’ı çok 
düşünen erkekler ve çok düşünen 
kadınlar; Allah onlara mağ iret ve 
büyük bir mükâfat hazırlamıştır. 
(Ahzab, 35)

Yüce Allah (cc), her alanda 
kadın ve erkeği eşit kabul ederken 
bir erkeğin, yüce Allah’ın kadına 
verdiği hakları görmezden gelip 
kadın üzerinde değişik yol ve 
yöntemlerle baskı kurması, haddi 
aşması, Allah’a ve Rasulü’ne isyan 
etmesi, dalalete düşmesi demektir.

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

İslâm’da erkek kadın, hayatı 
birlikte paylaşırlar

Aile ve sosyal hayatta erkek 
ve kadın, birbirlerini tamamlayan 
şahsiyet sahibi birer kişiliktirler. 
Rasulullah (as), erkek ile kadının 
birbirlerine karşı konumlarını ve 
birbirlerine olan ihtiyaçlarını şu 
güzel sözleri ile belirtmiştir. “Kadın 
ve erkek, bir elmanın iki parçası 
gibidirler, biri olmadığında 
diğeri eksiktir.”

Müslüman erkek, eşini ev 
hizmetçisi, cinsel arzularını tatmin 
eden bir obje, zorbalıkla her 
istediğini yaptıracağı kulu ve kölesi 
olarak değil hayatı birlikte paylaştı-
ğı arkadaşı bilir.

Her konuda Mü’minler için en 
güzel örnek olan Rasulullah (as), 
eşlerine karşı söz, tutum ve tavır-
larıyla da en güzel örnek olmuştur. 
Rasulullah (as), eşleriyle onca 
sorun yaşamasına rağmen onlar 
üzerinde güç kullanan bir zorba 
olmamıştır.

Rasulullah (as), eşleri konusun-
da birçok sorunlar yaşamış, ancak 
ne onlara bağırıp çağırmış ne de 
onları dövmüştür. O, eşlerinin 
kendisine karşı tutumları olsun, 
onların birbirlerine karşı tutumları 
olsun, yapıp ettikleri ve söyledik-
leri ile ilgili birçok sorun yaşamış, 
ancak hiçbirine karşı şiddet kullan-

mamıştır.

Rasulullah (as) erkeklerden, 
kadınlara karşı daha iyi davranma-
larını istemiş, bu konuda kendisini 
örnek göstermiş ve “Eşlerinize 
karşı hayırlı davranın, sizin en 
hayırlınız benim” buyurarak 
erkeklerin eşlerine karşı hayırlı 
olmalarını istemiştir.

Örnek olarak görülen Hz. Ömer 
(r.anh) gibi sahabelerin de eşleri, 
kocalarını üzmüşler, huzursuzluk 
çıkarmışlar, ancak onlar hiçbir şekil-
de eşlerini döverek ya da boşama 
tehdidi ile susturmamışlardır. 
Eşinin geçimsizliğinden huzursuz 
olan bir Müslüman, Halife Hz. Ömer 
(r.anh)’a, eşini şikâyet etmeye gelir, 
ancak Halife’nin kapısının önüne 
geldiğinde eşinin Halife’ye bağırıp 
çağırdığını duyunca, Halife’nin 
daha büyük bir sorunla karşı 
karşıya olduğunu anlayıp oradan 
uzaklaşır. Tam o sırada dışarı çıkan 
Halife, adama durumunu sorar. 

“Ey Mü’minlerin Emiri, eşimin 
geçimsizliğini ve bana karşı olan 
saygısızlığını şikâyet etmek için 
gelmiştim. Eşinin sana karşı 
olmadık sözlerini işitince vazgeç-
tim ve ‘Mü’minlerin Emiri’nin 
durumu bu olunca benim derdi-
me nasıl çare bulacak’ dedim.”

Hz. Ömer (r.anh), adama eşinin 
kendi üzerindeki haklarını anlatıp 
ona bu nedenle sabrettiğini söyle-
yince adam, kendi durumunun da 
öyle olduğunu ifade eder. Bunun 
üzerine Hz. Ömer, adamı şöyle 
teselli etti: “Haydi kardeşim, 
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eşine katlanmaya bak, hayat 
dediğin göz açıp kapayana kadar 
geçiyor!”

Erkekler, kadınlar üzerinde 
koruyucudurlar

Erkekler, kadınlar üzerinde 
iziksel güç, maddi varlık, söylem 

ve tavır olarak üstünlük kuran 
birer zorba değil, hanımlarını 
gözetip koruyan, Rab’lerine kulluk 
yapmaları için onlara destek olan 
koruyucu ve gözeticidirler.

“Erkekler, kadınlar üzerinde 
koruyucudurlar, zira Allah onların, 
bazısını bazısı üzerinde faziletli 
kılması, onların mallarından infak 
etmeleri nedeniyledir. ...” (Nisa, 34)

Unutulmasın ki kadınlar, yüce 
Allah’ın kullarıdırlar, erkeklerin 
değil. Bu nedenle erkekler, eşlerinin 
Rab’lerine karşı kulluk görevlerini 
yapmalarına destek olmalı, köstek 
değil. 

Erkekler hanımlarını, öncelikle 
kendi arzularına, toplum içerisin-
deki konumlarına göre kendilerini 
değil, Rab’lerini razı etmelerine 
yardımcı olmalıdırlar. Erkekler, 
dışarıda başka erkek ve kadınlara 
gösterdikleri hoşgörüyü öncelikle 
hanımlarına göstermeli, evde zorba 
ve her istediğini dikte ettirmeye 
kalkışan biri olmamalıdır.

Erkekler, dünyayı kurtarmaya 
kalkışmadan önce hanımlarına 
ve çocuklarına zaman ayırmalı, 
öncelikle kendi evlerindeki eşleriy-
le daha fazla zaman geçirmelidirler. 

Çünkü erkekler, öncelikle kendi eş 
ve çocuklarından sorumludurlar, 
bu nedenle önceliği kendi ailelerine 
vermelidirler.

“Ey iman eden kimseler, nefsinizi 
ve ailenizi ateşten koruyunuz ki 
onun yakıtı, insanlar ve taşlardır. 
Onun üzerinde çok sert, şiddetli, 
Allah’ın emrettiği şeylere karşı 
çıkmayan melekler vardır; onlar, 
emrolundukları şeyleri yaparlar.” 
(Tahrim, 6)

Kendi eş ve çocuklarıyla gerek-
tiği gibi ilgilenmeyip sözümona 
dışarıda İslâm’ı anlattıklarını iddia 
edenler, daha kendi ne islerine 
İslâm’ı anlatıp kabul ettirmemiş 
kimselerdir.

Kadın tüm hareketlerinde, 
çalışmalarında, giyim kuşam ve tüm 
ibadetlerinde kocasının isteklerini 
değil Rabb’inin rızasını öncelemeli, 
Rabb’inin bildirdiği esaslara göre 
hareket etmelidir. Hanımlarına 
yüce Allah’ın hükümlerini değil de 
kendi arzularını dayatan erkekler, 

-velev ki bu, İslâm adına yapıldığı 
söylensin- eşlerini kendilerine kul 
etmeye çalışmaktadırlar.

Bu durumda olan kadınlar, ilk 
fırsatta İslâm’dan uzaklaşmakta, 
kocalarının hatırı için örttükleri 
örtülerini şeytana tabi olup 
atmaktadırlar. İşin en acı tarafı bu 
kadınlar, daha sonra kocalarını 
da kendilerine tabi kılarak Allah 
yolundan sapmaktadırlar.
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Eşini razı etmeyi önceleyen 
kadınlar, eşlerini Rab’lerinin 
önüne almış olacaklarından şirk ve 
küfre düşecekler, buna neden olan 
erkekler de Rab’lerine isyan etmiş 
kimseler olacaklardır. Bu durumda-
ki erkek ve kadınlar Rab’lerine şirk 
koşmuş, haddi aşmış olacaklardır.

Kadınları, çeşitli tehditlerle 
baskı altında tutmak gayri İslâmi 
bir tavırdır

Kadınlar üzerinde üstünlük 
taslayıp onları, boşama, güç kuvvet 
kullanma gibi yollarla baskı altında 
tutmak gayri İslâmi bir tutum, 
İslâm dışı bir durumdur. Kadınlar 
üzerinde sözel, tavır ve tutum 
olarak baskı kurmak, İslâm dışı din 
ve geleneklerde sözkonusudur.

İslâm’da kadın, Yahudilik, 
Hrıstiyanlık ve geleneksel kültürde 
olduğu gibi, kocası tarafından aşağı-
lanmaz, horlanıp hakarete maruz 
bırakılmaz, üzerine baskı kurulmaz. 
İslâm kadını her konuda kocasının 
tamamlayıcısı kabul etmiş, kadının 
olmaması durumunda kocanın 
yarım olacağı, insanların en 
hayırlısı olan Hz. Muhammed (as) 
tarafından bildirilmiştir.

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 tamamlayıcısı 
olarak kabul eder.

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

Erkekler, eşlerine karşı 
Rasulullah (as)’ı örnek almalı, 
Fir’avn ve Haman’ı değil

Müslüman erkek, eşine karşı 
tavır ve hareketlerinde Rasulullah 
(as)’ı örnek edinmeli, onun gibi 
eşlerine karşı hayırla muamelede 
bulunmalıdır. Eşlerine karşı iziksel 
güçlerini, mali varlıklarını kulla-
nıp kadınları boşamak, maldan 
mahrum etmek gibi söylem ve 
tavırları ile tehdit eden erkekler, 
Fir’avn’ı örnek almış kimselerdir.

Kadınların, ekonomik olarak 
zor durumda olmalarını kullanarak 
onları, ikide bir boşamak ile tehdit 
eden erkekler, iziksel ve mali 
güçlerini eşlerine karşı kullanan 
Fir’avn ve Haman’dan farksızdırlar. 
Bu tür kimseler, kendilerini helak 
ettikleri gibi kendilerine tabi olan 
eşlerini de helake ve yüce Allah’ın 
acıklı azabına sürüklemektedirler.

Eşlerinin mali ve iziksel 
baskılarına karşı çok zor durumda 
olan kadınlar, Fir’avn’ın eşini örnek 
alarak Rab’lerinden yardım isteme-
lidirler.
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“Allah, iman eden kimselere 
Fir’avn’ın eşini misal verdi; o zaman 
demişti ki: ‘Rabb’im, katında cennet-
te benim için bir ev yap, Fir’avn’dan 
ve onun işinden beni kurtar ve beni 
zalimler toplumundan kurtar!” 
(Tahrim, 11)

Erkekler, dürüst olun ve 
Müslüman bir kişiliğe sahip olun 

Hanımları üzerinde çeşitli 
baskılar kuran, hanımlarının 
kıskanç olduklarını söyleyen 
erkekler, kendileri kadınlarla 
rahat konuşup kimi zaman laubali 
söz ve tavırlar sergilerler, sonra 
da utanmadan hanımlarının 
kıskanç olduğunu söylerler. Ancak 
bu erkekler, eşlerinin başka bir 
erkekle değil laubali söz ve tavırlar 
sergilemesi, normal konuşmalarına 
bile tahammül etmezler.

Hanımları sözkonusu olduğun-
da namus duyguları kabaran bu tür 
erkekler, kendi yaptıkları namus-
suzluktan adeta gurur duyarlar. 
Unutulmasın ki yüce Allah (cc), 
harama bakma konusunda önce 
erkekleri uyarmaktadır.

“Mü’min erkeklere söyle, bakış-
larının bazısını indirsinler, edep 
yerlerini muhafaza etsinler. Bu, 
onlar için daha temizdir, şüphesiz 
Allah, onların yaptıkları şeylerden 
haberdardır.” (Nur, 30)

Kadınlar için iffetini korumak 
ne ise, erkekler için de iffetli olmak 
aynıdır; yüce Allah (cc), her konuda 
olduğu gibi iffet konusunda da 
erkek ve kadınlar arasında bir 

ayırım yapmamakta, her ikisini de 
eşit kabul etmektedir.

Erkek ve kadının birbirlerine 
karşı hakları aynıdır

Ailesinin geçimini sağladığını 
ileri sürüp eşleri üzerinde üstün 
olduklarını zanneden ve bu neden-
le de hanımlarına her türlü baskıyı 
reva gören erkekler, unutmasınlar 
ki, hanımlarının onlar için yaptık-
ları fedakârlık, erkeklerin yaptıkları 
ile kıyaslanamayacak kadar daha 
fazladır.

Erkek, işe gidip sosyal bir hayat 
içerisinde, çok değişik insanlarla 
iletişim içerisine girerken kadın, 
akşama kadar ev işleri, çocuk 
bakımı, temizlik, yemek vb. işlerle 
dört duvar arasında günü tamam-
lamaktadır. Yüce Allah (cc), erkek 
ve kadınların her ikisini uyararak 
birbirlerinin haklarını gözetmeleri-
ni istemektedir.

“… Kadınların (hakkı olduğu) gibi, 
kadınlar üzerinde de (erkeklere) 
tanınan hak vardır ve erkeklerin, 
onlar üzerindeki (hakkı) bir derece 
fazladır. Allah azizdir, hâkimdir.” 
(Bakara, 228)

Yüce Allah (cc), erkeklere 
karşı kadınların her türlü hakkını 
koruma altına almıştır. Erkeklerin, 
her istediklerini yapamayacakları 
konusunda şu ayetler açıklık getir-
mektedir.

“Allah, o eşi hakkında seninle 
tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan 
kişinin sözünü elbette işitti ve Allah, 
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ikinizin tartışmasını işitiyordu, 
şüphesiz Allah işitendir, görendir.

Sizden kendilerinin kadınla-
rından zıhar ile ayrılmak isteyen 
kimseler, (bilsinler ki) onlar, 
onların anneleri değildir; şüphesiz 
onların anneleri, ancak onlardır 
ki, onları doğuranlardır ve elbette 
onlar, kabul edilmez ve asılsız bir 
sözü söylüyorlar. Şüphesiz Allah, 
elbette affeden, bağışlayandır.” 
(Mücadele, 1-2)

Özellikle günümüzde hâlâ 
devam eden cahiliye kalıntısı 
düşüncelere göre erkek, -cinsel 
arzuları da dahil- her istediğini 
yapacak, hanımı buna itiraz 
etmeden uyacaktır. Cahili düşünce-
ye göre bir erkek, eşi ile cinsel ilişki 
istediğinde hanımı bunu reddetme-
yecek, reddetmesi halinde melekler, 
sabaha kadar bu hanıma beddua 
edeceklermiş.

Bu cahili düşünceye göre kadın 
istediğinde erkek, hanımının cinsel 
isteğine cevap vermek zorunda 
değilmiş. İşte bu cahili düşünceyi 
Kur’an yerlebir etmekte, her konu 
olduğu gibi cinsel arzular konusun-
da da kadının erkekle aynı haklara 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Erkekler, hanımlarınıza karşı 
Ortaçağ kilise mantığını terk 
edip Kur’an’a uyun

Feminizmin ortaya çıkması, 
Ortaçağ kilise düşüncesinin ve 
Yahudi bozuk inancının kadınlara 
reva gördüğü zulüm ve kadınları 
insan saymama bozuk mantığı idi. 

Ne yazık ki bu bozuk ve gayri İslâmi 
mantık, kendilerini Müslüman 
sanan kimseler tarafından aynen 
alınmış ve Kur’ani hükümlere ve 
Sünnetin bu konudaki en güzel 
örnekliğine aykırı olarak kadınlar 
Ortaçağ kilise mantığı ile tüm 
haklarından mahrum bırakılmıştır.

Feminizmi doğuran etken, 
hanımları cinsel arzularından 
başka bir gözle görmeyen, hakir 
görüp dışlayan, erkeklerin Ortaçağ 
Hrıstiyanlık kilisesinin tutumudur. 
Ne acıdır ki, kadınlara her türlü 
hakları verip kadını yücelten, onu 
erkeklerle aynı düzeyde gören 
İslâm’a mensup olduklarını iddia 
eden kimselerin de bu Ortaçağ 
kilise mantığında olmalarıdır. 
Bunlara, İslâm’ın kadınlara verdiği 
haklar anlatıldığında, adeta kudur-
muş gibi saldırmaktadırlar.

Müslüman olduklarını iddia 
ettikleri halde Kur’an ve Sünnetin 
kadınlara verdiği hakları iilen 
reddederek Ortaçağ Hrıstiyanlık 
kilise mantığı ve Yahudi bozuk 
inancı ile hareket eden kimseler, 
bu gayri İslâmi tutumlarında o 
denli ileri gittiler ki, Rasulullah (as) 
adına yalan sözler uydurarak bu 
konudaki küfür ve şirklerini meşru 
göstermeye çalıştılar.

Bu gelişmemiş gayri İslâmi 
bozuk Ortaçağ Hrıstiyanlık kilise 
mantığı ve Yahudi bozuk inancına 
sahip olanlar, uydurdukları yalan-
larla kadınları, Kur’ani hükümlerin 
ve Sünnetteki en güzel örnekliğin 
aksine köpeklerden daha aşağı bir 
düzeyde gördüler. Şu utanç verici 
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ifadeler, ne yazıktır ki hadis kitap-
ları diye nitelendirilen çelişkilerle 
dolu kitaplarda geçmektedir.

“Köpek, eşek ve kadının, 
namaz kılan bir kimsenin 
önünden geçmesiyle namaz 
bozulur.”

Uydurulan bu utanç verici 
yalanlara din adına inanan zavallı 
kimseler, köpek, eşek, hatta bazı 
rivayetlerde domuzla beraber 
andıkları hanımları ile bir ev içinde 
aynı ortamı paylaşmakta, aynı 
yatağa girmekte ve bu kadınlar, bu 
müfterilerin yemeklerini hazır-
lamakta, beraber oturup yemek 
yemektedirler. Üstelik aynı 
zamanda kendi analarının da kadın 
olduğunu unutuyorlar.

Ortaçağ Hrıstiyanlık kilise 
mantığı ve Yahudi bozuk inancı ile 
kadınları hakir gören bu müfterileri, 
Hz. Aişe (r.anha)’dan, birçok koldan 
gelmiş şu ifadeler yalanlamaktadır.

“Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: 
“Rasulullah (as) geceleyin ben 
önünde kıbleyle arasında bir 

cenaze gibi uzanmış yatarken, 
namaz kılardı. Vitir kılınacağı 
zaman bana da haber verirdi. 
Ben de kı¬lardım.” (Ahmed, 
Müslim, Ebu Davut ve Nesei.)

Kadınlar konusunda asıl acı 
olan ise, kendilerini Tevhide nispet 
eden bazı kimselerin düşünce 
yapılarında kadınlarla ilgili olarak 
hâlâ bu bozuk cahili düşüncenin 
bulunmasıdır.

Erkekler, Rab’lerini gerçekten 
razı etmeyi ve O’nun indirdiği 
hükümlere tam teslim olmayı 
düşünüyorlarsa, hanımları ile aynı 
haklara sahip olduklarını düşünüp 
ona göre hareket etmeli, Rasulullah 
(as) gibi eşlerine hayırlı muamele 
etmeli, Fir’avn ve Karun gibi kimi 
güçlerini kullanarak baskı yapmak-
tan vazgeçmelidirler. Aksi halde 
Rasulullah (as)’a değil, Fir’avn ve 
Karun’a uymuş kimseler olarak 
Rab’lerine isyan etmiş olacaklar.

Hanım ve çocuklarına karşı 
Rasulullah (as)’ın örnekliğini 
alanlara selam olsun.

“Şüphesiz bu bir öğüttür; artık dileyen kimse, 
Rabb’ine varan bir yol tutar.” 

(Müzzemmil, 19)
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kur’ana davet
Sünni ve Şiilere Kur’ani Uyarı

Tefrikayı bırakın, yüce Allah’a gerçekten iman edip Müslüman olun

Yüce Allah (cc), insanı yeryüzüne 
gönderdikten sonra tek bir din 
göndermiş, ona İslâm adını vermiş, 
tüm Risâlet önderlerine aynı Tevhi-
di esasları bildirmiş, bunu ikame 
etmelerini istemiş, bunda ayrılığa 
düşmemesini emretmiştir.

“Nuh’a, onunla tavsiye ettiğini, 
sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, 
Musa’ya ve İsa’ya onunla tavsiye 
ettiği şeyleri, dinde sizin için şeriat 
yaptı. Muhakkak dini ikame edin ve 
onda ayrılığa düşmeyin; kendisine 
onları davet ettiğin şey, müşriklere 
ağır geldi, Allah, dileyen kimseyi ona 
seçer ve kim yönelirse ona hidayet 
eder.” (Şura, 13)

İslâm, vahdet dinidir; İslâmi 
esaslara iman edenler öncelikle 
Kur’ani esaslara uygun olarak bir 
araya gelip aralarında bir vahdet 
oluşturmalıdırlar. Kur’ani esaslara 
sarılıp diğer Müslümanlarla vahdet 
oluşturmayanlar, dünyada zilletten, 
ahirette acıklı ve sürekli azaptan 
kurtulamazlar.

Kendisine iman edenlerin birlik-
teliğine önem veren yüce Allah 
(cc), bölünmenin cahiliye mantığı 
olduğunu, insanları birbirlerine 
düşman ettiğini, bölünenlerin 
ateşten bir çukurun kenarında 
bulunduklarını, bu ateş çukurunun 

kenarından kurtulmanın, ancak 
Allah’ın ipine sarılıp kardeş 
olunması ile mümkün olabileceğini 
bildirmiştir.

“Ve topluca Allah’ın ipine sarılın, 
tefrikaya düşmeyin, Allah’ın 
üzerinizde olan nimetini düşünün; 
o zaman siz, birbirinize düşman 
idiniz, nihayet kalplerinizin arasını 
birleştirdi. Böylece O’nun nimetiyle 
kardeşler oldunuz ve siz, ateşten 
bir çukurun kenarında idiniz, sonra 
sizi ondan kurtardı. İşte Allah size 
ayetlerini açıklıyor ta ki, hidayete 
eresiniz.” (Al-i İmran, 103) 

Tefrika, şirk ve küfür olduğundan 
ateşten bir çukurun kenarında 
bulunma nedenidir. Yüce Allah 
(cc), Mü’minleri uyarmış, tefrikaya 
düşmekten, bölünmekten sakınma-
larını istemiştir.

Müslümanların bir araya gelip 
vahdeti oluşturmaları imani bir 
zorunluluk ve farzdır. Yüce Allah 
(cc), Tevhidi esaslara iman eden 
Müslümanların, İslâmi kardeşlik, 
velayet ve sırdaşlık hukukunu 
oluşturarak mutlaka birleşmelerini 
emretmiş, kurtuluşun ancak bunda 
olduğunu bildirmiştir.

Yüce Allah (cc), tefrikaya 
düşenlerin müşrik olduklarını 
bildirmiştir
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Yüce Allah (cc), tefrikaya düşüp 
bölünmemeleri için iman edenlere 
ayetlerini açıklamış, tefrikaya 
düşenleri müşrikler olarak 
vası landırmış, iman edenleri, 
tefrikaya düşüp müşrik olmamaları 
konusunda uyarmıştır.

“O’na yönelin ve O’ndan korkun, 
namazı kılın ve müşriklerden 
olmayın. O kimseler, dinlerinde tefri-
kaya düştüler ve grup grup oldular; 
her hizip yanında olan şeylerle 
sevinmektedir.” (Rum, 31-32)

Dinlerinde tefrikaya düşenlerin 
müşrik olduklarını, bu nedenle 
tefrikaya düşülmesini kesinlikle 
yasaklayan Yüce Allah (cc), Kendi-
sinden korkulmasını, tefrikaya 
düşenlerin dini parçaladıklarını, 
her grubun, kendisini doğru 
üzerinde zannederek bu durumları 
ile mutlu olduklarını bildirmiştir.

“Doğrusu bu sizin ümmetiniz, tek 
bir ümmettir ve Ben sizin Rabb’ini-
zim, o halde benden sakının! Fakat 
onlar, işlerini aralarında yazılmış 
kâğıtlara ayırdılar; her grup, kendi 
yanındaki şeylerle mutludurlar..” 
(Mü’minun, 52-53)

Rasulullah (as), ümmetini bölün-
memeleri konusunda uyarmış, 
kendisine gelen ayetleri tekrar 
tekrar okuyarak Rum, 31-32. ayetle-
rindeki “O’na yönelin ve O’ndan 
korkun, namazı kılın ve müşrikler-
den olmayın…” uyarısını hatırlatmış, 
kendisinin de bu konuda duyarlı 
olduğunu ve Allah’tan korktuğunu 
bildirmiştir.

“…Şüphesiz bana, gerçekten İslâm 
olanların ilki olmam ve müşrik-
lerden olmamam emredildi’ Deki: 

‘Doğrusu ben, şayet Rabb’ime isyan 
edersem büyük bir günün azabından 
korkarım.” (En’am, 14-15)

Bölünme ve tefrikaya düşmenin 
yüce Allah’a isyan olduğunu bilen 
ve iman edenlere bunu bildiren 
Rasulullah (as), bu konuda 
ümmetini uyarmış, bölünenlerin 
cehenneme gideceklerini, doğru 
yolda ancak birisinin olacağını 
bildirmiştir.

“Yahudiler, yetmiş bir fırkaya 
ayrıldı; bunlardan biri cennette, 
yetmişi ateştedir. Hrıstiyanlar 
yetmiş iki fırkaya ayrıldı; onlar-
dan da yetmiş bir fırka ateşte, 
bir fırka cennettedir. Muham-
med’in nefsi kudret elinde olan 
Allah’a yemin ederim ki, benim 
ümmetim yetmiş üç fırkaya 
ayrılacaktır; bir fırka cennette, 
yetmiş iki fırka ise ateştedir.”

Tefrika; bölünmek, dağılmak, 
ayrılmak, bölme, dağıtma, tefrikaya 
düşmektir, ayrı ayrı olmuş, bölün-
müş anlamında müteferrikundur.

Allah’a ve Rasulü’ne gerçekten 
iman edenler, öncelikle üzerlerinde 
bulundukları İslâm sayesinde 
kardeşler olacaklar, kalpleri birbir-
lerine kaynaşacak, hep beraber 
Rab’lerinin indirdiği esaslara 
sarılarak hidayete erecekler, böyle-
ce iman etmeden önce kenarında 
bulundukları ateşten kurtulacak-
lardır.
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Vahdette rahmet, tefrikada ise 
cehennem ve azap vardır

Bölünüp parçalanarak tefrikaya 
düşmenin şirk olduğunu, tefrikaya 
düşenlerin ateşten bir çukurun 
kenarında bulunduklarını bildiren 
yüce Allah (cc), bundan kurtulma-
nın ancak Kendi ipine sarılmakla 
mümkün olabileceğini bildirmiştir.

Kur’an’ın ve Rasulullah (as)’ın 
tüm uyarılarına rağmen kendi-
lerini İslâm dinine nispet eden 
bazı kimseler, Allah ve Rasulü’nün 
hükümlerine aykırı olarak bölün-
müşler, ayetlerin bildirdiği üzere 
şirke düşmüşlerdir. Bunlar, daha 
sonra ehli Sünnet ve ehli Beyt 
isimleri ile şirk ve küfürlerini tescil-
lemişlerdir.

Allah ve Rasulü’nün hükümlerine 
göre vahdette rahmet, tefrikada 
ise cehennem ve azap vardır. Allah 
ve Rasulü’nün hükümlerine aykırı 
hareket ederek dinde tefrikaya 
düşüp şirk koşan müşrik ehli 
Sünnet ve ehli Beytçiler, küfür ve 
şirklerini örtbas edebilmek için 
Rasulullah (as) adına: “Ümmeti-
min ihtilafı rahmettir” yalanını 
uydurmuşlardır.

Rasulullah (as), İslâmi esasların 
korunması, ümmetinin tefrikaya 
düşüp parçalanmaması konusun-
daki uyarılarını her vesile ile tekrar-
lamış, nihai noktada, Kur’an’ın, “…
Bugün sizin için dininizi kemale 
erdirdim, üzerinizdeki nimetimi 
tamamladım ve sizin için din olarak 
İslâm’a razı oldum…” (Maide, 3) 
buyruğu doğrultusunda şu net 
açıklamasını yapmıştır.

“Din tamamlanmıştır, din adına 
sonradan ortaya çıkan her şey 
bid’at, her bid’at sapıklık ve her 
sapıklık cehennemdedir.”

Bu hadise göre sonradan ortaya 
çıkan ehli Sünnet ve ehli Beytçiler, 
bid’at üzere hareket eden sapık-
lardır ve bunlar, ihtilafa düşmekle 
Allah’ın ayetlerini inkâr etmişler, bu 
nedenle Rasulullah (as)’ın buyur-
duğu gibi cehennemdedirler.

“Gerçek din, Allah indinde İslâm’dır; 
Kitap verilmiş kimselerin ihtila ları, 
ancak ilim onlara geldikten sonra 
onların arasındaki azgınlıkların-
dandır. Kim, Allah’ın ayetlerini inkâr 
ederse, artık muhakkak Allah, hesabı 
çabuk görendir.” (Al-i İmran, 19)

Tefrika, kıskançlık ve hasetten 
kaynaklanmaktadır ve dünyevi ve 
uhrevi bireysel, toplumsal, sosyal 
ve imani çok büyük zararları olan, 
kişiyi felakete sürükleyen bir 
duygudur. Yüce Allah (cc), kullarını 
tefrikanın zararlarından korumak 
için onlara sürekli olarak uyarı-
larda bulunmuş, onların dünya ve 
ahirette mutlu olmalarını istemiştir.

Tefrika, zayıf bir imanın 
göstergesi, sağlıksız bir ruh 
halinin yansımasıdır

Tevhidi esaslara gerçekten iman 
eden, Rab’lerini razı etmeyi her 
şeyden önemli gören aklıselim 
kimseler, hiçbir şekilde Kur’ani 
hükümlere aykırı bir şey söyle-
yemez ve yapamazlar. Onlar, 
Rab’lerinin bildirdiği esaslar 
doğrultusunda hareket eder, onlara 
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aykırı davranmaz, dünya ve ahiret-
te kurtuluşun ancak Rab’lerinin 
hükmüne teslim olmakta olduğunu, 
ona aykırı bir hareketin, kendilerini 
helaka sürükleyeceğini bilirler.

Tefrikaya düşenler, Rab’lerinden 
gönderilen esaslara gerçekten 
iman etmeyen, hevalarını yahut 
atalarını her şeyin önünde tutup 
onu ilah edinen kimselerdir. Bunlar, 
bu nedenle Kur’ani esasları tevil 
eder, bulundukları konumu meşru 
göstermeye çalışırlar.

Rab’lerinin, tefrikaya düşmeme-
leri konusunda kendilerine yaptığı 
uyarıları görmezden gelip tefrikayı 
yol edinenler, sağlıksız bir ruh 
yapısına sahip kimselerdir. Bunlar, 
mensup oldukları grubu ön planda 
görme, başkalarından üstün tutma 
duygu ve düşüncesi ile sürekli bir 
kıskançlık ve hasetlik içerisinde-
dirler.

“Tefrikaya düşmeleri başka değil, 
onlara ilim geldikten sonra araların-
daki aşırı isteklerindendir...” (Şura, 
14)

Kıskançlık ve hasetlik duygusu, 
tarihi süreçte rasullere karşı çıkan 
müşriklerin onulmaz bir hasta-
lığıdır. Bu hastalığa yakalananlar, 
kendilerine ulaşan Hakkı inkâr 
ederler, kendilerini Hakka çağıran-
ları sürekli olarak çekiştirir, kötüler 
ve hakir görürler.

Kıskançlık ve hasetlik duygusu, 
dünya hayatında insanı huzursuz-
luğa ve bunalıma, ahirette yüce 
Allah’ın azabına ve cehenneme 

sürükler. Yüce Allah (cc), kullarını 
sürekli bir tefrikadan sakındırmış, 
indirdiği esaslar doğrultusunda 
birleşmeye çağırmıştır.

Kur’ani Hükümlerin esas 
alındığı dönemlerde mezhep ve 
gruplar olmamıştır

Rasulullah (as) ve sahabe 
döneminde Müslümanlar arasında 
mezhebi bir bölünme olmamış, 
olması da zaten mümkün değildi. 
Çünkü onlar, Kur’an üzerinde 
hassasiyet gösteriyor, en küçük bir 
konuda birbirlerine ayetleri hatır-
latarak ihtilafı gideriyorlardı. İşte o 
dönem Müslümanlarının kardeşlik 
duyguları.

“Ve onlar, önceden o yurda yerleşen 
ve iman eden kimselerdir; kendileri-
ne hicret edenleri severler, (onlara) 
verilenlerden dolayı göğüslerinde 
bir sıkıntı duymazlar. Şayet kendile-
rine mahsus olsa bile onları (kardeş-
lerini) kendi ne islerine tercih 
ederler. Kim nefsinin cimriliğinden 
korunursa, artık işte kurtulanlar 
onlardır.” (Haşr, 9)

Allah ve Rasulü, iman edenlerin 
ancak kardeşler olmalarını, velayet 
ve sırdaşlık hukukunu oluştur-
malarını istemişlerdir. Kur’an’da 
tefrikaya düşenlerin durumu.

Tefrika, insanı helake götüren 
yoldur

Dinlerinde tefrikaya düşenler, 
yüce Allah’ın dinini önemsememiş, 
mezhebi görüşlerini en önde 
tutmuşlardır. Bunlar, bu yaptıkları 
yüzünden dünya ve Ahirette kendi-



kur’ana davet  

Tefrikayı 
bırakın, 
yüce Allah’a 
gerçekten 
iman edip 
Müslüman 
olun

Ekim 
Kasım
Aralık

2019 - 61

Kur’ani

mücahede

13

lerini helake sürüklemiş, acıklı 
azabı hak etmişlerdir. 

“Bırak o dinlerini oyun, eğlence 
edinen, dünya hayatının aldattığı 
kimseleri, sen onun ile hatırlat 
ki, şüphesiz bir ne is, kazandığı 
şeylerle kendini tehlikeye atar; 
onun, Allah’tan başka bir dostu ve 
bir şefaatçisi olmaz ve herkesle eşit 
olmak istese o eşit tutulmaz. İşte 
onlar, kazandıklarından dolayı 
kendilerini tehlikeye atan kimse-
lerdir, onlar için kaynar sudan bir 
içki ve inkârcı olduklarından dolayı 
acıklı bir azap vardır!” (En’am, 70)

Mezhep taassubu ile yüce Allah’ın 
uyarılarını görmezden gelerek 
Kur’an’ın bir bölümünü alıp mezhe-
bi taassup ile hareket edenler 
apaçık bir şekilde şirke düşmüş-
lerdir. Hangi gaye ve gerekçe ile 
olursa olsun, vahye aykırı hareket 
ederek iman edenler arasında 
Vahdet’i oluşturmayıp tefrikaya 
düşenler, Kur’an’da bildirildiği 
üzere, İslâm’dan çıkmış zalim ve 
müşrikler olarak helak olacaklardır.

Tefrikada olanlar, şeytanın 
adımlarını takip edenlerdir

Tefrikaya düşenler, Rab’lerinin 
gösterdiği doğru yolu ve kurtulu-
şun reçetesini terk etmiş, şeytana 
tabi olmuşlardır. Şeytan, Müslü-
manların apaçık düşmanıdır, bu 
nedenle onlara, enaniyet, bencillik 
ve duygularının esiri olma gibi 
değişik dürtülerle vesvese verir, bir 
araya gelmelerini engellemek için 
aralarına itne sokar.

“Ey iman eden kimseler, tamamen 
İslâm’a girin ve şeytanın adımlarını 
izlemeyin, şüphesiz o, size apaçık 
düşmandır.” (Bakara, 208) 

“Şüphesiz, Hidayet kendilerine 
apaçık belli olduktan sonra arkala-
rına dönen kimseleri şeytan, onları 
ayartmış ve onları uzun uzun koşuş-
turmuştur.” (Muhammed, 25)

İnsan ve cin şeytanlar, Allah 
yolundan alıkoymak için Müslü-
manları, değişik duygularla kışkır-
tarak kendisine tabi kılar, onlar 
arasına kin ve düşmanlık sokar, 
onları tefrikaya düşürerek parçalar.

Tefrika, İslâm’dan çıkma ve 
sapıklıktır

“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)

Allah ve Rasulü’nün hükümlerine 
aykırı hareket edenler, Allah’a ve 
Rasulü’ne isyan etmiş, apaçık bir 
sapıklıkla sapmışlardır. Bunlar, 
Mü’minlerin yolundan ve İslâm 
dininden ayrılmış kimselerdir.

“Ve kim, hidayet kendisine açıklanır 
da sonradan Rasul’e muhalefet eder 
ve Mü’minlerin yolundan başkasına 
uyarsa, döndüğü yola onu yöneltiriz 
ve cehenneme atarız; ne kötü bir 
sonuçtur!” (Nisa, 115)
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Kur’an’ın apaçık hükümlerini, 
Rasulullah (as)’ın en güzel örnekli-
ğini terk ederek tefrikaya düşenler, 
İslâm’dan başka yollara uymuş, 
Mü’min ve Müslüman sıfatlarını 
yitirmiş kimseler olarak içerisinde 
ebedi kalmak üzere cehenneme 
atılacaklardır.

Tefrikaya düşenler, acıklı azabı 
hak etmişlerdir

Yüce Allah’ın cemaatleşmeyi, 
tefrikadan kaçınıp birlik olmayı 
emreden hükümlerine rağmen, bu 
hükümlere aykırı davranıp birey ya 
da grup olarak kalmayı sürdürenler, 
kendilerine zulmetmiş, cehenneme 
girmeyi ve acıklı azabı hak etmiş-
lerdir.

“Nihayet onların aralarından 
hizipler, ihtilafa düştüler; artık vay 
acıklı bir günün azabı nedeniyle 
zulmeden kimselere!” (Zuhruf, 65)

Tefrikaya düşenler, itne ve 
fesadın ortaya çıkmasına neden 
olurlar

Günümüzdeki tüm itne ve 
fesadın müsebbibi, dinde ayrılığa 
düşen, kendilerini İslâm’a nispet 
eden ehli Sünnet ve Şia mezheple-
ridir. Bunlar, sül i emelleri uğruna 
dinde tefrikaya düşerlerken kâ irler, 
aralarında birliktelik oluşturup 
itne ve fesadı artırdılar.

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

Günümüzde kendilerini İslâm’a 

nispet edenlerin çektikleri acıların, 
uğradıkları zulümlerin nedeni, 
ehli Sünnet ve ehli Beyt denilen 
itne gruplarının dinde tefrikaya 

düşmeleri, kâ irlerin ise aralarında 
birliktelik oluşturup bunlara 
zulmetmeleridir.

Tefrika, dünya hayatında zillet 
ve meskenettir

Yüce Allah (cc) Müslüman-
ları, aralarında çekişmemeleri, 
Müslümanca yaşamaları, bölünüp 
parçalanmamaları konusunda 
uyarmıştır. Ancak ehli Sünnet ve 
ehli Beyt denilen itne grupları, 
yüce Allah’ın bu emrine muhalefet 
ederek bölünüp parçalanmışlar ve 
kâ irler karşısında zillet içerisinde 
kalmışlardır.

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

Tefrika içerisinde bulunanlar, 
dünyada, emperyalizm ve onun 
yerli işbirlikçi diktatörleri karşı-
sında zillet ve meskenet içerisinde 
bulunacaklar, ahirette de aşağı-
lanmış bir şekilde içerisinde ebedi 
kalmak üzere cehenneme atılacak-
lardır.

Günümüzde Ortadoğu, Afrika, 
Asya ve Balkanlarda İslâm’a nispet 
edilen halkların, ateist, Yahudi ve 
Hrıstiyanlar tarafından insanlık dışı 
vahşete, en ağır katliamlara maruz 
kalmaları, dinde ihtilafa düşenle-
rin parçalanmaları ve İslâm’dan 
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uzaklaşmalarının acı faturasından 
başka bir şey değildir.

Halkında Müslümanların da 
bulunduğu ülkelerde yaşanan 
dramların, dayanılmaz acıların asıl 
müsebbibi dinde tefrikaya düşen 
ehli Sünnetçiler ve Şia’dır.

Sünni ve Şiiler, Kur’an’ı parça-
lara bölüp arkalarına attılar, dini 
parçaladılar

Kendi yanlarından uydurduk-
ları isimlerin arkasına sığınarak 
birbirlerini sapıklıkla suçlayan 
Sünni ve Şii tefrikacılar, yüce 
Allah’ın Kitabı’nı da -tıpkı Yahudi ve 
Hrıstiyanlar gibi- parçalara ayırıp 
bir kısmını aldılar, birçoğunu da 
gizlediler. Böylece yüce Allah’ın tüm 
uyarılarına rağmen müşriklerden 
olmayı yeğlediler.

“Bölücülere indirdiğimiz gibi ki o 
kimseler, Kur’an’ı parçalara ayırdı-
lar; bu yüzden Rabb’ine andolsun 
hepsine soracağız, yapmakta olduk-
ları şeylerden.” (Hicr, 90-93)

İslâm tarihini kana bulayan 
parçalanmaların, ümmet arasına 
konulan itnenin itilini ateşleyen 
Sünni ve Şii tefrikacılar, Tevhidi 
anlamda hiçbir harekette bulunma-
dılar, böylece saparak İslâm daire-
sinden çıktılar. İslâm ümmetinden 
bölünenler, tıpkı Yahudiler ve 
Hrıstiyanlar gibi şirke düşmüş, 
müşrik olmuşlardır.

Günümüzde bu tefrika, had 
sa haya ulaşmış, bunun sonucunda 
bu sapık fıkralar Ortadoğu’yu kan 
göletlerine çevirmişlerdir. Oysa 

yüce Allah (cc) Kur’an’da, onların 
tümünü, tefrikaya düştükleri için 
müşrikler olarak vası landırmış, 
Kur’an’a topluca sarılmayıp ihtilafa 
düştükleri için de cehenneme 
yuvarlanacaklardır.

Sünni ve Şii tefrikacılar, İslâm’ı 
bırakıp Sünni ve Şii olarak iki din 
oluşturdular

İslâm’ı isim olarak kullanmaları-
na rağmen Sünni ve Şii tefrikacılar, 
gerçekte ise, âlim diye nitelendir-
dikleri öncülerinin sapık ikir ve 
yazıları ile ehli Sünnet ve ehli Beyt 
olarak İslâm’dan çok farklı iki ayrı 
din haline geldiler. 

Önceleri iki grup olarak ayrılan 
Sünni ve Şii tefrikacılar, sonradan 
öyle bölündüler ki, her iki grup 
içerisinden onbinlerle ifade 
edilecek kadar fırkalar ortaya çıktı. 
Bunlar, değil ehli Sünnet ve ehli 
Beyt olarak bir araya gelip İslâmi 
kardeşliği oluşturmak, kendi sapık 
dinleri olan Sünni ve Şii dinleri 
üzerinde bile bir araya gelip birle-
şemiyorlar.

Ehli Sünnet ve ehli Beyt sapıkları, 
sözde Müslüman olduklarını iddia 
etmelerine rağmen birbirlerine kin 
ve düşmanlık beslerlerken Yahudi 
ve Hrıstiyanlara sevgi besliyor, 
onlarla bir araya gelebiliyorlar. 
Hatta öyle ki, Yahudi ve Hrıstiyan-
larla birlik olup “Rabb’imiz Allah’tır” 
diyen mazlum insanları katlediyor-
lar.

Günümüzdeki manzara, Sünni ve 
Şii sapıkların ne oranda İslâm’dan 
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saptıklarının, Yahudi ve Hrıstiyan-
larla dostluklarının apaçık göster-
gesidir. Oysa okuduklarını iddia 
ettikleri Kur’an’ın apaçık uyarıları 
onları, Yahudi ve Hrıstiyanları dost 
edinmemeleri ve İslâmi kardeşliği 
oluşturmalarını emrediyor. Ehli 
Sünnet ve ehli Beyt sapıkları, 
Kur’an’a iman etmedikleri için 
Kur’an’ın bu uyarısını görmeyip 
kâ irleri dost ediniyorlar.

Sünni ve Şiilerin durumu, tıpkı 
Yahudi ve Hrıstiyanların durumu 
gibidir

Ehli Sünnet ve ehli Beyt adındaki 
tefrikacılar, içerisinde bulunduk-
ları itne ve fücura, küfür ve şirke 
bakmadan kendilerinin Rasulullah 
(as)’ın yolunda olduklarını iddia 
ediyorlar. Bunların durumu tıpkı 
kendilerini Hz. İbrahim (as)’a 
nispet eden Yahudi ve Hrıstiyanla-
rın durumu gibidir.

Yahudi ve Hrıstiyanlar, Hz. 
İbrahim (as)’ın kendilerinden 
olduklarını, onun dini üzerinde 
bulunduklarını iddia ediyorlardı ve 
yüce Allah (cc) onları yalanlıyordu.

“Dediler ki: ‘Yahudi ya da Hrıstiyan 
olun ki, hidayete eresiniz;’ de ki: 

‘Bilakis İbrahim’in dini Hanif’ti ve o, 
müşriklerden olmadı.” (Bakara, 135)

“İbrahim Yahudi değildi ve Hrısti-
yan da değildi velakin o, Hanif bir 
Müslüman idi ve müşriklerden de 
değildi.” (Al-i İmran, 67)

Günümüz Sünni ve Şiileri de 
kendilerinin Hz. Muhammed (as)’a 
uyduklarını, hidayette bulunduk-

larını iddia ederek biri diğerini 
suçluyor. Yüce Allah (cc), tıpkı 
Yahudi ve Hrıstiyanlara verdiği 
cevap gibi Sünni ve Şiilere şu cevabı 
vermektedir.

“…De ki: ‘Şüphesiz bana, İslâm 
olanların ilki olmam ve müşrikler-
den olmamam gerçekten emredildi.” 
(En’am, 14)

“De ki: ‘Şüphesiz ben, dini O’na 
halis kılarak Allah’a gerçekten 
kulluk yapmakla emrolundum ve 
ben, Müslümanların ilki olmakla 
emrolundum.” (Zümer, 11-12)

Hz. Muhammed (as)’ın ne Sünni 
ne Şii ve ne de müşriklerden idi; o, 
Allah’a teslim olmuş, Tevhid dini 
üzerinde bulunan dosdoğru bir 
Müslümandı.

Günümüzde mazlum insanlara 
yapılan katliamlardan sizler 
sorumlusunuz

Ey Sünniler ve Şiiler, sizler, 
içerisinde bulunduğunuz mezhebi 
sapıklıkları bırakıp Müslümanlar  
olarak kardeşlik hukukunu oluştu-
racak yerde, içerisinde bulundu-
ğunuz mezhebi sapıklıklarınız 
yüzünden birbirilerinize düşman-
lar oldunuz. Bu da yetmezmiş gibi 
Afganistan’da, Suriye’de, Irak’ta ve 
daha birçok yerde emperyalistlerle 
birlikte hareket edip “Rabb’imiz 
Allah’tır” diyen mazlum insanları 
katlettiniz.

Ey Sünni ve Şialar sizler,  emper-
yalistler, Yahudi, Hrıstiyan ve ateist-
lerce yapılan katliamları destekle-
diniz ve ya Haçlı emperyalist savaş 
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uçaklarının ülkelerinizden kalkma-
larına izin verdiniz ya da onlarla 
beraber bu katliamları yaptınız. Bu 
katliamları yapan ülkelere, ticari ve 
askeri her türlü yardımı yaptınız.

“Bulunduğu mecliste, din 
kardeşinin aleyhinde konuşulur-
ken ona yardım etmeye ve onu 
müdafaa etmeye gücü yeterken, 
bu yardımda bulunmayan kimse-
yi Allah Teâlâ dünya ve ahirette 
zelil eder.”

Ve ey ehli Sünnetçi ve ehli Beytçi 
tefrikacı sapıklar sizler, kardeşle-
rinizi korumadığınız gibi emper-
yalistlerle beraber olup onları 
katlettiniz. Bu nedenle dünya ve 
Ahirette zelil olarak acıklı ve sürekli 
azabı tadacaksınız.

Dünyada zilletten ve Ahirette 
acıklı ve sürekli azaptan kendi-
nizi kurtarın

Ey Sünni ve Şiiler, gelin, tarihi 
süreçte Allah’ın tüm uyarılarına 
rağmen Tevhid dini İslâm’ı bırakıp 
tefrikaya saparak şirk ve küfre 
sapan atalarınızı terk edip Rabb’i-
nize yönelin, O’na şirk koşmadan 
iman edin, Kur’an’a teslim olup 
Müslümanlardan olun.

“Gelin gerçekten Müslüman olun 
artık bu şere li sıfatı lekelemeyin, 
yoksa bu halinizle ancak acıklı bir 
azabı ve içerisinde sürekli kalmak 
üzere cehennemi hak edersiniz, son 
pişmanlığınızın size hiçbir faydası 
olmayacaktır.

Gelin, o gün gelmezden önce 
Rabb’inizin rahmet çağrısına kulak 

verin ve hangi halde bulunuyorsa-
nız bulunun bir an önce tevbe edin, 
atalarınızın sapıklığı üzere olmayın, 
Kur’an’a teslim olun, acıklı azaptan 
kurtulun.

Atalarınız Kur’an’dan uzaklaşıp 
ümmet bilincini yitirerek İslâm 
toplumunu parçalayıp farklı grup 
ve hiziplere ayrıldılar ve yüce 
Allah’ın: “O’na yönelin ve O’ndan 
korkun, namazı kılın ve müşrikler-
den olmayın. O kimseler, dinlerinde 
tefrikaya düştüler ve grup grup 
oldular…” hükmüne aykırı hareket 
ederek Rab’lerine isyan ettiler.

Atalarınız, yüce Allah’ın hüküm-
lerine aykırı hareket edip saptı 
diye onları takip etmek zorunda 
değilsiniz. Kıyamet günü ataları-
nızdan ve onların tefrika üzerine 
yazdıkları kitaplardan değil yüce 
Allah’ın indirdiği ve iman ettiğinizi 
iddia ettiğiniz Kur’an’dan hesaba 
çekileceksiniz.

Gelin, Kur’ani esaslara uygun 
vahdeti sağlayıp onurlu bir hayat 
yaşayarak yüce Allah’ın rızasını 
kazanın, böylece içerisinde ebedi 
kalmak üzere cennete girin. Şayet 
tefrika içerisine girerek yüce Allah’a 
isyan edip şirk koşarsanız küfre 
girer, aşağılanmış bir hayat sürüp 
yüce Allah’ın gazabını ve azabını 
hak edip ebedi azaba girersiniz.

Şüphesiz ancak Mü’minler 
kardeştirler

Yüce Allah (cc) ve Rasulü (as), 
Müslümanların mutlak anlamda 
kardeş olmalarını bildirmiştir. 
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Rasulullah (as), “Ey Allah’ın kulları, 
kardeş olunuz” buyurmuştur.

“Şüphesiz ancak Mü’minler kardeş-
tirler, o halde kardeşlerinizin arasını 
düzeltin ve Allah’tan sakının ta ki siz, 
rahmet olunasınız.” (Hucurat, 10)

Gelin, iman ettiğinizi iddia 
ettiğiniz yüce Allah’ın ve yolunda 
olduğunuzu iddia ettiğiniz Rasulul-
lah (as)’ın buyruklarına uyup 
birbirinize kardeşler olun.

Gelin, dünya ve ahirette kurtuluşa 
neden olan bir kardeşliği sağlayın. 
Rabb’inizin hükmüne ve Rasulullah 
(as)’ın bu konudaki sözüne uyun.

“Müslüman Müslümanın karde-
şidir, onu terk ve ihmal etmez.”

Müslümanlardan birisinin eksik-
liği ya da sıkıntısı, diğer Müslü-
manlar tarafından hissedilmelidir. 
Rasulullah (as), Müslümanların 
birbirlerine karşı durumlarını şu 
güzel sözüyle ifade buyurmuştur.

“Mü’minler birbirlerini 
sevmekte, birbirlerine acımakta 
ve birbirlerini korumakta bir 
vücuda benzerler. Vücudun bir 
uzvu hasta olduğu zaman, diğer 
uzuvlar da bu sebeple uykusuz-
luğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”

Müminler, bir vücudun azaları 
gibi olmalı, vücudun azalarından 
biri rahatsızlandığında diğerleri 
bunu en içten hissetmelidirler. 
Günümüz Mü’minleri de İslâmi 
kardeşliğin gereği olarak kardeşle-
rine karşı aynı hassasiyeti göster-
melidirler. Rasulullah (as), “Müslü-
manların derdiyle ilgilenmeyen 

onlardan değildir.” buyurmuştur.

Ey tefrikayı din edinen Sünniler 
ve Şiiler, yüce Allah (cc) Mü’min-
lerin, kardeşlerini kendi öz ne is-
lerine tercih ettiğini, Rasulullah 
(as), Müslümanların birbirlerini 
koruyup kollamaları gerektiğini 
buyurmuşlar, aksi halde dünya ve 
ahirette helak olacaklarını bildir-
mişler. Müslüman kardeşlerinize 
karşı Kur’an ve Sünnette bildirilen 
hassasiyeti göstermiyorsanız, 
sizlerin Müslüman olmadığınız 
anlaşılıyor.

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

Yüce Allah (cc), dünya ve Ahirette 
kurtuluşunuz için bölünmemenizi, 
kardeş olmanızı bildirmiş, aksi 
halde helak olacaklarını haber 
vermiştir.

Gelin, İslâmi kardeşlik hukukunu 
oluşturun, topluca ipine sarılın ve 
yüce Allah’ın şu buyruğuna göre 
hareket edip Müslümanlar olun “Ve 
topluca Allah’ın ipine yapışın, tefri-
kaya düşmeyin…” kendinizi helake 
ve acıklı ebedi azaba sürüklemeyin.

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

Selam olsun Rab’lerinin buyru-
ğuna uyup tefrikayı terk edip 
Müslüman olanlara.
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gündem
Tek irde haddi aşmanın en dip noktası, 

(haşa) Allah’ı tek ir etme
Yüce Allah (cc), Kur’an’ı apaçık 

bir şekilde indirmiş, iman edenlerin, 
Tevhidi mücadelede nasıl hareket 
edecekleri, Kur’ani hükümleri nasıl 
uygulayacakları konusunda rasulle-
rini en güzel olarak göndermiştir.

Kur’an’da kimi rasullerin çocuk-
luk dönemleri, sosyal hayatları ve 
Tevhidi mücadelede izledikleri 
yol ve yöntemleri en ince detayına 
kadar anlatılır. Yüce Allah (cc), 
bu anlatımlarla iman edenlerin, 
içerisinde bulundukları şirk ve 
küfür toplumları ile ilişkilerinin ne 
olacağını, nasıl hareket edecekleri-
ni açıklığa kavuşturmakta, bunların 
örnek olduklarını bildirmektedir.

“Rasullerin haberlerinden sana her 
şeyi anlatıyoruz; onda, senin kalbini 
sağlamlaştıracak şeyler vardır. Sana, 
bunun içerisinde Hak, nasihat ve 
Mü’minler için öğüt/zikir geldi.” 
(Hud, 120)

Rasullerin hayatlarının her 
aşamasının anlatılması Mü’minlerin, 
Kıyamete kadar verilen bu örnek-
liklere göre hareket edebilmeleri 
ve kalplerinin sağlamlaştırılması 
içindir. Rab’lerine gerçekten iman 
edenler, rasullerin ayrıntılı olarak 
verilen örnekliklerini esas alarak 
hareket edecekler, böylece hidayete 
erip rahmete ulaşacaklardır.

 “Gerçekten onların kıssalarında, 
akıl sahipleri 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), iman edenler için 
Risalet önderlerinin hayatlarını 
örnek olarak vermiş, ancak onların 
örnekliklerini alanların gerçekten 
Kendisini razı edebileceklerini ve 
umduklarına ulaşacaklarını iman 
eden kimselere bildirmiştir.

Kur’an, ancak Mü’minlere 
fayda verir

Kur’an ayetleri ancak Rab’lerine 
gerçekten iman edenlere fayda 
verir, hevalarını ya da atalarını ilah 
ve ölçü edinenlere ayetler hiçbir 
fayda vermez. İşte bu konudaki 
ilahi uyarılar.

“Şüphesiz ancak Mü’minler o 
kimselerdir ki, Allah hatırlatıldığı 
zaman onların kalpleri ürperir ve 
O’nun ayetleri onlara okunduğu 
zaman onların imanlarını artırır ve 
onlar, Rab’lerine tevekkül ederler.” 
(Enfal, 2)

“Şüphesiz Bizim ayetlerimize 
iman eden kimselere, onunla öğüt 
verildiği zaman secdeye kapanırlar 
ve Rab’lerini hamd ile tesbih ederler; 
onlar, büyüklük taslamazlar.” 
(Secde, 15)
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“Ve sen, onlardan dalaletteki körle-
ri hidayete erdiremezsin; doğrusu 
sen ancak ayetlerimize iman eden 
kimselere işittirirsin işte onlar, 
Müslümanlardır.” (Neml, 81)

“Ve öğüt ver, çünkü şüphesiz öğüt, 
Mü’minlere faydalıdır.” (Zariyat, 55)

Biz Müslümanlar, ancak 
Kur’an’la öğüt verir ve ancak 
Kur’an’la uyarırız.

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

Kur’ani hiçbir delile dayan-
madan tek ir etmek bir ruh 
hastalığıdır

Kur’ani bu apaçık hükümlere 
rağmen Kur’ani hiçbir delile dayan-
madan tek ircilikte sınır tanımayıp 
haddi aşanlar, kendi sül i arzularını 
tatmin etmek adına her şeyi ve 
herkesi tek ir ediyorlar. Tamamen 
arzuların tatmini adına her durumu 
ve herkesi tek ir etmek, gayri İslâmi 
bir durum, tedavisi mümkün 
olmayan bir ruh hastalığıdır.

Kur’an, kimlerin tek ir edileceğini 
bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. 
Kur’an dışında farklı bir söylem 
adına her durumu ve herkesi tek ir 
eden tek irciler, Kur’ani ilimden 
mahrum oldukları için ağızlarından 
çıkan tek ir ile kimi ve neyi tek ir 
ettiklerini düşünmezler.

Tek irciler, Kur’an ve Sünneti 
söylem bazında kabul ettiklerini 
iddia edip ifade etmelerine rağmen 

tek irlerine Kur’an ve Sünnetten 
net deliller getirmek yerine işlerine 
gelen ayet ve hadislerin anlamlarını 
değiştirerek, kelimeleri yerlerinden 
kaydırarak uydurdukları yalanlarını 
tasdik ettirmeye kalkışmaktadırlar.

 Tek iri bir yaşam haline getiren-
ler, Kur’an’a bir bütün olarak iman 
etmek yerine işlerine gelen ayetleri, 
birçoğunun da anlamlarını kaydıra-
rak tek irlerine delil olarak verirler, 
ancak apaçık verilen ayetleri 
görmezden gelerek inkâr ederler.

Bu yazımızdaki konumuz, çocuk-
ların okula gönderilmesine küfür 
diyenlerin nasıl haddi aşarak yüce 
Allah’ı bile (haşa) küfürle itham 
edişlerindeki densizliklerini açıkla-
maktır.

Tek ircilerin, çocukları okula 
gönderme konusunda haddi 
aşmaları hususu

Çocukların okula gönderilmesine 
küfür diyen, çocuklarını okula 
gönderen anne babaları küfürle 
itham eden tek ircilere, o görmez-
den geldikleri, küfürlerinde haddi 
aşıp yarısını alarak yarısını bırak-
tıkları Kur’an’daki apaçık delilleri 
açıklayacağız inşaAllah.

Tek irciler, dilerlerse Kur’ani 
bu gerçeklere teslim olup yüce 
Allah’a iman ederler, dilerlerse 
bu gerçeklere sırt dönüp küfür ve 
azgınlıklarına, yüce Allah’ı itham 
ettikleri küfürlerine devam ederler.

“Şüphesiz bu bir öğüttür; artık 
dileyen kimse, Rabb’ine varan bir yol 
tutar.” (Müzzemmil, 19)
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Kur’an’da yüce Allah (cc) kimi 
rasullerin, çocukluk dönemlerini, 
çocukluk dönemlerini içerisinde 
yaşadıkları aileleri ve toplumları 
örnek olarak verir. Yüce Allah (cc), 
elbette hiçbir örneği boşa vermez, 
verdiği her örneklik kullarına yol 
gösterici birer kılavuzdur.

Kıyamete kadar gelecek kulları-
nın, küfür ve şirk toplumları ile aynı 
ortamlarda yaşayacaklarını bilen 
yüce Allah (cc), iman eden kulları-
nın, bu toplumlar içerisinde nasıl 
yaşayacaklarını, ilişkilerinde nasıl 
bir tutum takınacaklarını evrensel 
ve çağlarüstü Kitabı’nda, Rasul-
lerin apaçık örneklerini vererek 
açıklamış, iman eden kullarına yol 
göstermiştir.

Hz. Musa (as), küfür ve azgın-
lığın dip noktasında bulunan 
Fir’avn’ın sarayında

Günümüzde, okullarda küfür 
ideolojisi öğretiliyor diye çocukla-
rını okula gönderen anne babaları 
küfürle itham eden tek irciler, 
Kur’ani bilgiden yoksun oldukları, 
atalarının görüşlerini Kur’ani 
gerçeklere tercih ettikleri, Kur’an’ın 
verdiği apaçık örnekleri görmez-
den geldikleri için yüce Allah’ın, 
Kur’an’da apaçık verdiği Hz. Musa 
(as)’ın örnekliğini görmüyor, bu 
nedenle de yüce Allah’ı (haşa) 
küfürle itham ettikleri ifratlarında 
sınır tanımıyorlar.

Yüce Allah (cc), iman eden kulları 
için Hz. Musa (as)’ın hayatını 
bebekliğinden itibaren örnek 
olarak vererek Mü’minlerin, içeri-

sinde bulundukları toplumlarda 
nasıl hareket etmeleri gerektiğini 
bildirir.

Yüce Allah (cc), Fir’avn’ın azgınlı-
ğında sınır tanımadığını, kendisinin 
en büyük Rab ve ilah olduğunu 
bildiği halde Hz. Musa (as)’ı, daha 
bir bebek iken onun sarayına 
koyuyor.

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

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

En büyük rab ve ilah olduğunu 
iddia edecek kadar küfür ve azgın-
lığında haddi aşan Fir’avn ve melesi, 
İsrailoğullarını kendilerine kullar 
edinmişlerdi.

“Sonra dediler ki: ‘Bizim benze-
rimiz iki beşere inanacak mıyız 
ve ikisinin kavmi bizim kullardır.” 
(Mü’minun, 47)

“(Musa) bana karşı o cömertliğin, 
İsrailoğullarını gerçekten kendine 
kul/köle edinmendi.” (Şuara, 22)

Yüce Allah (cc), Fir’avn’ın halkı 
üzerinde rablık ve ilahlık tasla-
dığını, onları kendisine kul/köle 
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edindiğini, halkın da bunu kabul 
ettiğini bildiği halde Rasulü olacak 
Hz. Musa (as)’ı Fir’avn’ın sarayına 
yerleştirmiştir.

Hz. Musa (as), en büyük Rab 
ve ilah olduğunu iddia eden 
Fir’avn’ın sarayında

Yüce Allah (cc) Hz. Musa (as)’ı, 
apaçık bir şekilde kendisinin en 
büyük rab ve ilah olduğunu söyle-
yecek kadar küfür ve azgınlığında 
haddi aşan Fir’avn’ın sarayına, 
daha bir bebek iken koymuş ve 
bunu, sonradan gelecek nesillere, 
Kur’an’da apaçık bir şekilde bildir-
miştir.

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

Tarihin en azgın diktatörü Fir’avn, 
ülkesinde yaşayan halkına kendisi-
nin en büyük rab ve ilah olduğunu 
söyleyip kabul ettirmiş, insanları 
kendisine kul edinmiş, onlar da ona 
zillet içerisinde boyun bükmüşlerdi.

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

Bu ayetler de gösteriyor ki yüce 
Allah (cc), Fir’avn’ın durumunu 
apaçık bilmesine rağmen Hz. Musa 
(as)’ı daha bebek iken, ilahlık ve 
rablık taslayan Fir’avn’ın sarayına 
koymuş, güçlü çağına varıncaya 
kadar onun sarayında ve eğitimin-
de kalmasına izin vermiştir.

“Ne zamanki, onun kuvveti sağlam 
bir seviyeye ulaşınca ona hüküm ve 
ilim verdik; güzel davrananları, işte 
böyle mükâfatlandırırız.” (Kasas, 14)

Yüce Allah (cc), küfrün merkezine 
yerleştirdiği iki Rasul’den örnekler 
veriyor, Hz. Yusuf (as) ve Hz. Musa 
(as). Bu örneklikler, sonradan 
gelecek Müslümanlara, onların 
içerisinde yaşadıkları şirk ve 
küfür toplumlarında nasıl hareket 
edecekleri ile ilgili olarak veriliyor.

Hz. Musa (as), bebekliğinde, 
çocukluğunda ve gençliğinde halkı 
üzerinde kendisini en büyük rab 
ve ilah gören Fir’avn’ın sarayında 
bulunmuş, orada verilen eğitimle 
yetişmiştir.

“(Fir’avn) dedi ki: ‘Bir çocukken 
içimizde seni yetiştirmedik mi? 
Ömründe nice seneler aramızda 
kalmadın mı? Ve yaptığın işi de 
yaptın, sen nankörlerdensin.’ (Musa) 
dedi ki: ‘Onu yaptığım zaman ben 
şaşkınlardandım.” (Şuara, 18-20)

Hz. Musa (as), Fir’avn’ın sarayın-
da onun, kendisini en büyük rab ve 
ilah olarak empoze ettiği eğitimle 
yetişmiştir. Nitekim birisini kaza 
ile öldürmesinden sonra Fir’avn’ın, 
kendisini öldüreceği korkusu 
ile Mısır’dan kaçmış, 8-10 Hac 
döneminde Medyen’de salih bir 
kulun yanında kalmış ve onun bir 
kızı ile evlenmiştir.

“Bunun üzerine korkuyla gözetle-
yerek oradan çıktı, dedi ki: ‘Rabb’im, 
zalimler toplumundan beni kurtar.’ 
Ne zaman ki Medyen tarafına 
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yöneldi, dedi ki: ‘Umarım Rabb’im 
beni gerçekten dosdoğru yola iletir.” 
(Kasas, 21-22)

“(Babaları) dedi ki: ‘Doğrusu ben, 
bu iki kızımdan birini sana gerçek-
ten nikâhlamak istiyorum; böylece 
sekiz hac bana ücretli ol diye! Artık 
şayet on’a tamamlarsan, işte o senin 
tarafındandır. Ben, gerçekten sana 
zorluk çıkarmak istemem, inşaAl-
lah beni, salihlerden bulacaksın.” 
(Kasas, 27)

“Ne zaman ki Musa, süreyi tamam-
ladı ve ailesiyle yola çıktı, Tur’un 
yan tarafında bir ateş fark etti; 
ailesine dedi ki: ‘Bekleyin, gerçekten 
bana bir ateş aşina oldu, umulur ki 
ondan, size bir haber yahut ateşten 
bir kor getiririm, böylece ısınırsınız.” 
(Kasas, 29)

Hz. Musa (as), Medyen’de 8-10 
Hac dönemi kaldıktan sonra Mısır’a 
geri dönmek isterken yolda yüce 
Allah’ın hitabına mazhar olmuş, 
Risalet’le görevlendirilmiştir.

“Ne zaman ki ona geldiğinde ‘Ey 
Musa!’ diye seslenildi; şüphesiz 
Ben, Ben senin Rabb’inim! Şimdi 
ayakkabılarını çıkar; şüphesiz sen 
mukaddes vadide Tuva’dasın ve Ben 
seni seçtim, şimdi vahyedilen şeyleri 
dinle; gerçekten Ben, Ben Allah’ım, 
benden başka ilah yoktur, öyleyse 
bana kulluk et ve bana ibadet etmek 
için namaz kıl.” (Taha, 11-14)

Yüce Allah’ın Hz. Musa (as)’a 
ilk hitapları, Hz. Musa (as)’ın bilgi 
dağarcığına Fir’avn ile ilgili yerleşti-
rilen rab ve ilah konusundaki bilgi-

leri kökten değiştiriyor, ona gerçek 
Rab ve İlah’ın kendisi olduğunu, 
itaat ve kulluğun da yalnızca Kendi-
sine yapılacağını bildiriyordu.

“Ey Musa!’ diye seslenildi, ‘Şüphe-
siz Ben, Ben senin Rabb’inim!” 
(Taha, 11)

“Gerçekten Ben, Ben Allah’ım, 
benden başka ilah yoktur, öyleyse 
bana kulluk et ve bana ibadet etmek 
için namaz kıl.” (Taha, 14)

Bu ilahi bildirime rağmen Hz. 
Musa (as)’da Fir’avn korkusu hâlâ 
devam etmekte olduğu yüce Allah 
(cc) ile aralarında geçen diyalogdan 
apaçık bir şekilde hissedilmekteydi.

“Bir zaman Rabb’in Musa’ya 
seslendi: ‘O zalimlerin toplumuna git, 
Fir’avn’ın kavmine, korunmayacak-
lar mı!’ Dedi ki; ‘Rabb’im, doğrusu 
ben, beni yalanlayacaklar diye 
korkuyorum.” (Şuara, 10-12)

“Sen ve kardeşin, ayetlerimle gidin 
ve bana itaatte gevşeklik etmeyin, 
ikiniz gidin Fir’avn’e, gerçekten o 
tuğyan etti, bu yüzden ona yumuşak 
söz söyleyin, ta ki o, öğüt alsın yahut 
korksun.’

Dediler ki: ‘Rabb’imiz, gerçekten 
biz korkuyoruz, bize aşırı davranır 
yahut iyice azar diye.’ Dedi ki: 

‘Korkmayın, şüphesiz ben ikinizle 
beraberim, işitir ve görürüm.” 
(Taha, 42-46)

“Onlara karşı üzerimde bir suç 
var, bu yüzden korkuyorum beni 
öldürecekler diye.’ (Rabb’in) dedi 
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ki: ‘Hayır, şimdi ikiniz ayetlerimizle 
gidin, muhakkak Biz sizinle berabe-
riz, dinliyoruz.” (Şuara, 14-15)

(Musa) dedi ki: ‘Rabb’im, doğrusu 
ben, onlardan bir nefsi öldürmüştüm, 
bu nedenle korkuyorum beni öldüre-
cekler diye.’ (Rabb’in): ‘Senin pazunu 
kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve 
size yetki vereceğiz, ayetlerimiz 
sayesinde size asla erişemeyecekler; 
ikiniz ve size uyanlar galip gelecek-
siniz!” (Kasas, 33, 35)

“Dedik ki: ‘Korkma, şüphesiz üstün 
gelecek sensin sen!” (Taha, 68)

Hz. Musa (as) bebekliğini, çocuk-
luğunu ve gençlik yıllarını, kendi-
sini en büyük rab ve ilah olarak 
gören Fir’avn’ın sarayında geçirmiş 
ve hiç kuşkusuzdur ki, saraydaki 
herkes gibi o da, -Rabb’i ona 
sağlam ve güçlük çağına erişinceye, 
kendisine hüküm ve ilim verilin-
ceye kadar- Fir’avn’ı, en büyük rab 
ve ilah olarak görmüş olacak ki, 
yukarıdaki diyalogda görüldüğü 
üzere Fir’avn’dan korktuğunu itiraf 
etmektedir.

Hz. Musa (as), vahiyle görevlen-
dirildiğinde Fir’avn’e gitmekten 
korktuğunu yüce Allah’a itiraf 
etmesinin temelinde Fir’avn’dan 
korkmasından ve onu en büyük rab 
ve ilah olarak görmesinden başka 
ne olabilir! Şayet Hz. Musa (as)’da 
bu duygular olmasaydı Fir’avn’e 
gitmemek için bu denli diretemezdi.

Hz. Musa (as) gibi Mısır’da 
Fir’avn’dan korkan başka iman 
eden kimseler de vardı. Bunlar da 
Fir’avn’ın azgınlığından etkilenmiş-
lerdi.

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

Yüce Allah (cc) iman edenlerin, 
içerisinde bulundukları şirk ve 
küfür toplumlarındaki durumları-
nın ve konumlarının nasıl olması 
gerektiği ile ilgili rasullerinin 
aynı durumdaki hayatlarını örnek 
verdiği halde tek ircilikte azgınlık-
larının en dip derekesine düşmüş 
tek irciler, bu ilahi bildirimlere, 
Hz. Nuh (as)’ın inkârcı kavmi gibi 
Hakkı kabul etmemek için kulakla-
rını kapatarak başlarına örtülerini 
çekmişlerdir.

Tek irciler, ağızlarından 
çıkanın ne büyük söz olduğunu 
düşünmüyorlar

Günümüzde tağuti sistemlerin 
okullarında Fir’avn’ın dediği gibi M. 
Kemal en büyük Rab ve ilahtır denil-
mediği bir gerçektir. Bu okullarda 
verilen küfür eğitimi Fir’avn’ın 
halkı üzerinde ilahlık taslayıp 
bunu halkına kabul ettirmesinden 
daha mı büyük! İşte yüce Allah (cc), 
inkârcı tek ircilere işte böyle büyük 
bir örnek veriyor ve Hz. Musa (As)’ı 
orada bırakıyor.
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Azgınlıklarında sınır tanımayan 
tek irciler, çocuklarını tağuti 
sistemlerin okullarına gönderen 
anne babaları küfür ile suçlarken 
Kendi kulu ve Rasulü’nü güçlü 
yetişkin çağına kadar Fir’avn’ın 
sarayında, Fir’avn’ın, azgınlığında 
sınır tanımayan eğitiminde bırakan 
yüce Allah’ı da (haşa) küfür ile 
suçladıklarını akletmeyecek kadar 
akıldan yoksundurlar.

Çocuklarını okula gönderen anne 
ve babaların kâ ir oldukları saçma-
lığını ileri süren tek irciler, Hz. Musa 
(as)’ı daha kundakta iken, kendisini 
en büyük rab ve ilah olarak gören 
Fir’avn’ın sarayına yerleştiren yüce 
Allah’ı (hâşâ) küfürle suçladıklarını 
idrak etmiyorlar.

Kur’ani hiçbir delile dayanmadan, 
Kur’ani delillere rağmen dillerini 
eğip bükerek çocukların okula 
gönderilmesini küfür addedenlerin, 
kibir ve enaniyetten beyinleri 
durmuş, dimağları öyle körelmiştir 
ki ağızlarından çıkan sözün ne 
anlama geldiğini anlamayacak 
kadar zavallıdırlar. Onlara, öğüt 
olarak gönderilen ayetler hatırlatıl-
dığında da Kur’an’dan kaçarlar.

“… Doğrusu siz, büyük bir söz 
söylüyorsunuz! Andolsun bu Kur’an’ı, 
öğüt almaları için gönderdik ve (bu) 
onların kaçışlarından başkasını 
artırmıyor.” (İsra, 40-41)

Tek irciler, yarım yamalak bilgi-
leriyle yüce Allah’ı (hâşâ) küfürle 
suçladıklarını düşünmeyecek kadar 

düşünceden yoksundurlar. Bunlar, 
tevbe edip Rab’lerine gereğince 
iman ederek Kur’ani esaslara 
tam teslim olmadıkça Müslüman 
olamazlar ve yüce Allah’ın acıklı ve 
ebedi azabından kurtulamazlar. Bu 
iftira ve yalanları ile tek irciler, yüce 
Allah üzerine attıkları iftiralardan 
dolayı O’nun lanetine maruz kalan-
lar olurlar.

Tek ircilerin çıkmazı

Kendilerine Allah’ın ayetleri ile 
deliller verildiğinde işlerine gelme-
yen ayet ve hadisleri çok rahat bir 
şekilde kabul etmeyip reddeden 
tek irciler, Hz. Musa (as)’ın örnek-
liği verildiğinde de o konuda “Yüce 
Allah’ı sorgulayamayız” gibi gülünç 
bir ifade kullanmaktadırlar. Oysa 
o konuyu esas almak, yüce Allah’ı 
haşa sorgulamak değil, bildirdiği 
ayetlere iman edip uymaktır.

Fir’avn, azgınlık, küfür ve isyanın-
da tarihin hiçbir dönemi ile ve doğal 
olarak günümüzle kıyaslanamaya-
cak kadar haddi aşmıştır. Bunu biz 
Mü’minlere bildiren yüce Allah (cc), 
buna rağmen Hz. Musa (as)’ı onun 
sarayına koyuyor, annesini de ona 
mürebbi kılıyor.

Kendi çocuklarına Hak ile batılı 
-oğlu Hz. Musa (as)’a Fir’avn’ın 
sarayında öğreten annesi gibi- 
öğreterek çocuklarını yetiştirecek 
yerde bunu yapmaktan aciz tek irci-
ler, yüce Allah’ı bile tek ir ettiklerini 
düşünemeyecek kadar ağızlarından 
çıkan sözden bihaberdirler.
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Ve Hz. Yusuf (as)

Çocukların okula gönderilmele-
rini kâ irlerin ideolojisinden etkile-
necek endişesi ile küfür addeden 
tek ircilere verilecek bir başka 
örnek ise Hz. Yusuf (as)’ın, Mısır 
Aziz’inin sarayına daha çocuk iken 
yerleştirilmesidir.

Yüce Allah (cc), Hz. Yusuf (as)’ı, 
daha oyun çağında, su kovasına 
sığacak kadar küçük bir çocuk iken 
Mısır Aziz’inin sarayına yerleş-
tirmiştir. Hz. Yusuf (as), Tevhidi 
esasların öğretilmediği Mısır Aziz’i-
nin sarayında yetişip büyümüştür.

İşlerine geldiğinde Hz. Yusuf 
(as)’ın zindan hayatını veren tek ir-
ciler, aynı ayetlerle verilen Hz. Yusuf 
(as)’ın Mısır Aziz’inin sarayında, 
çocukluk yaşından itibaren yetişip 
büyümesini örnek vermez, es 
geçerek ayetlerin bir kısmını alıp 
bir kısmını bırakırlar. Bu durumun 
şirk olduğunu, Kur’an’a gereğince 
iman etmeyen ve işlerine gelen 
ayetleri, küfürlerine delil olarak 
alan tek irciler dışında Kur’an 
okuyan herkes açık bir şekilde 
bilebilir.

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 edip bu konularda 
hiçbir sıkıntı duymasınlar.

Tek irciler, Kur’an ayetlerinin 
anlamlarını değiştirirler

Tek irciler, Kur’an ayetlerine 
iman edip teslim olmak yerine 
kelimeleri yerlerinden kaydırarak 
ve anlamlarını değiştirerek inkârla-
rına delil getirmeye çalışırlar. Onlar, 
işlerine gelmeyen ayetlerin anlam-
larını değiştirerek sapıklıklarına 
delil göstermeye çalışırlar.

Kendilerine Allah’ın ayetleri 
ulaşan ve bu ayetleri inkâr edip alay 
edenlerle ilgili olan ayetleri, tek ir-
ciler, hiçbir ilgisi bulunmadığı halde 
çocukların okula gönderilmesine 
delil getiriyorlar. Ayetlerin siyak ve 
sibakına bakıldığında bu ayetlerin, 
tek ircilerin iddia ettikleri okul 
konusu ile uzaktan yakından bir 
ilgisinin bulunmadığı apaçık bir 
şekilde görülmektedir.

“Bak, nasıl ayetleri etra lıca açıklı-
yoruz, ta ki anlasınlar! Kavmin onu 
yalanladı ve o Haktır; de ki: ‘Ben, 
üzerinize vekil değilim, her haber 
kararlaştırılmış ve yakında bilecek-
siniz.’ Ayetlerimiz hakkında mücade-
le eden kimseleri gördüğün zaman 
onlar, başka bir söze girinceye kadar 
onlardan yüzçevir ve şayet şeytan 
sana unutturursa, o halde hatırla-
dıktan sonra zalimler topluluğu ile 
oturma.” (En’am, 65-68)

Ayetlerden anlaşıldığı üzere 
kâ irler, kendilerine apaçık bir 
şekilde gönderilen ayetlerle alay 
etmektedirler. Bunun üzerine yüce 
Allah (cc), yukarıdaki ayetlerle 
Rasulü’ne, takınacağı tavır 
konusunda yol göstermektedir. 
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Oysa tağutun okullarına ne ayetleri 
götüren bir kimse vardır ne de onlar, 
kendilerine gönderilen ayetlerle 
alay etmektedirler.

Tağuti sistemin okullarında, 
Fir’avn’ın azgınlığı ile kıyasla-
namayacak kadar daha az küfür 
işlenmektedir ki yüce Allah (cc), bu 
konuda Hz. Musa (as)’ın örnekliğini 
vermektedir.

Tek irciler, Kur’ani bilgiden 
mahrum, apayrı bir dine 
mensupturlar

Her konu ve durumda atalarını 
önceleyen tek irciler, Kur’ani 
bilgiden mahrum oldukları için 
Kur’an’daki apaçık hükümleri inkâr 
etmekte ve hükümlere aykırı iddia-
ları İslâm diye kabul edip anlat-
maktadırlar. Tek ircilerin inkâr 
ve uydurmalarına bakıldığında 
bunların, İslâm’dan başka bir dine 
mensup oldukları görülmektedir.

Kur’an’da bulunmayan kabir 
azabının olduğunu, sakalın farz 
kılındığını, Kur’an’da sürekli 
olduğu bildirilen cehennemin geçici 
olduğunu, yüce Allah’ın tamamladı-
ğını bildirdiği ve koruması altında 
bulunan Kur’an’ın haşa eksikliğini 
iddia edercesine vahyi gayri metlu-
vun olduğunu iddia eden tek irciler, 
Kur’an’da bildirilen önceki Şeriatı 
da inkâr etmektedirler. Bu iddiaları 
ile tek irciler, Kur’an ve Sünneti 
değil geçmiş atalarını esas almak-
tadırlar.

Tek irciler, Kur’an ve Sünneti 
değil geçmiş atalarını esas alırlar

Tek irciler, Kur’an ve Sünnetten 
hareket etmek yerine geçmiş 
atalarının Kur’an ve Sünnete aykırı 
iddialarını esas alarak Kur’ani 
hükümleri görmezden gelirler.

Tek ircilerin Kur’an’a iman 
ettikleri iddiaları, ancak bazı 
ayetleri sapık ikirlerine destek 
olarak almaktan ibarettir. Kur’an’da 
olmayanları Kur’an’dan gösterip 
Kur’an’da apaçık bildirilen hüküm-
leri inkâr etmelerinden anlaşıldığı 
kadarı ile tek irciler, Kur’an’a değil, 
geçmiş atalarına tabi olmuş kimse-
lerdir.

Kıyamet gününde Mü’minler 
Kur’an’dan hesaba çekilecekler, 
atalarını Kur’an’ın önüne geçirenler 
de ataları ile beraber yüce Allah’ın 
üzerine iftira atan ve Allah’ın 
ayetlerinden yüzçeviren zalimler 
olarak hak ettikleri acıklı ve ebedi 
azaba gireceklerdir.

Tek ircilerin, Kur’an ve Sünne-
ti inkâr ettiklerinin delillerinden 
birkaç tanesi 

Kur’an’da apaçık bir şekilde 
emredilen ve Rasulullah (as)’ın 
hayatı boyunca kılıp kılınmasını 
tavsiye ve emrettiği gece Vitir 
namazının kendilerini bağlama-
dığını iddia ederek inkâr ettikleri 
gibi, Kur’an’da olmadığı apaçık bir 
şekilde bildirilen Kabir azabının 
varlığını ve sakalın farz olduğunu 
atalarına dayanarak iddia etmekte-
dirler.

Gece Vitir namazının, bu konuda-
ki Kur’ani tüm ayetlere, Rasulullah 
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(as)’ın uygulamasına ve hadislerine 
bakıldığında farz bir ibadet olduğu 
apaçık bir şekilde görülmektedir. 
Gece Vitir namazının farziyeti ve 
çok geniş açıklaması konusunda 

“farziyeti inkâr edilen Kur’ani 
bir gerçek GECE (Vitir) NAMAZI” 
başlıklı www.mucahede.com 
sitemizdeki yazımıza ve Kur’ani 
Kavramlar kitabımıza bakılabilir.

Kabir azabının ve sakalın farz 
olmadığı konusunda da Kur’an ve 
Sünnetten delillerle yapılan geniş 
açıklama için www.mucahede.
com sitemizde yayınlanan “KABİR 
ALEMİ (Azabı) VAR MIDIR! Varlığı 
İddia Edilen Üçüncü Hayat (*)” ve 

“Sakal bırakmanın ya da kesmenin 
hükmü” başlıklı yazılarımıza ya da 
bu konudaki videomuza bakılabilir.

Tek irciler, Kur’an’da olmayan 
kabir azabının ve sakalın farz 
olduğu ve Kur’an’da apaçık bir 
şekilde emredilen, Rasulullah 
(as)’ın hayatı boyunca kıldığı ve 
iman edenlere tavsiye ve emret-
tiği gece namazının kendilerine 
farz olmadığı iddiaları da Kur’an 
gerçeğinden ne denli uzak ve ga il 
olduklarını göstermektedir.

Kur’ani bilgiden, onu anlamaktan 
mahrum tek irciler, atalarının 
uydurdukları yalanlarla Kur’an’da 
olan bir hükmü inkâr ederlerken 
Kur’an’da olmayan şeyleri de 
Allah’ın üzerine iftira atarak 
Kur’an’danmış gibi göstermeye 
çalışmaktadırlar.

Önceki rasullerin şeriatından 
sorumlu olmadıklarını iddia eden 

tek ircilere Kur’an, okkalı bir tokat 
atmaktadır.

“Nuh’a, onunla tavsiye ettiğini, 
sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, 
Musa’ya ve İsa’ya onunla tavsiye 
ettiği şeyleri, dinde sizin için şeriat 
yaptı. Muhakkak dini ikame edin ve 
onda ayrılığa düşmeyin; kendisine 
onları davet ettiğin şey, müşriklere 
ağır geldi, Allah, dileyen kimseyi ona 
seçer ve kim yönelirse ona hidayet 
eder.” (Şura, 13)

“Deyin ki: ‘Allah’a, bize indirilene, 
İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a 
ve torunlarına indirilene; Musa 
ve İsa’ya verilene ve Rab’lerinden 
nebilere verilene, iman ettik, onlar-
dan hiçbiri arasında ayırım yapma-
yız ve biz O’na teslim olanlarız.” 
(Bakara, 136)

“Rasul, kendisine indirilen şeye 
iman etti, Mü’minler de! Hepsi, 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına 
ve rasullerine iman etti; biz, O’nun 
rasullerinden hiçbiri arasında 
ayırım yapmayız ve dediler ki: 

‘İşittik ve itaat ettik, Rabb’imiz 
(bizi) sen bağışla, dönüş sanadır.” 
(Bakara, 285)

Ailenizi ateşten koruyunuz 
ayeti

Tahrim suresi, 6. ayet, ayetin 
öncesinden ve ayetin kendisinden 
de açıkça anlaşılacağı üzere, helal 
olan bir şeyin haram kılınması ile 
ilgilidir. Ayetin sonundaki “Allah’ın 
emrettiği şeylere karşı çıkmayan 
melekler vardır; onlar, emrolun-
dukları şeyleri yaparlar” ifadesin-
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den de anlaşılacağı üzere, Allah’ın 
bildirdiği bir hükme karşı çıkıl-
madan teslim olunması gerektiği 
anlatılmaktadır. Bunun çocukların 
okula gönderilmesi ile uzaktan 
yakından hiçbir ilgisi bulunmadığı 
halde tek irciler, ağızlarını eğip 
bükerek bu ayeti okul için örnek 
vermektedirler.

“Ey iman eden kimseler, nefsinizi ve 
ailenizi ateşten koruyunuz ki onun 
yakıtı, insanlar ve taşlardır. Onun 
üzerinde çok sert, şiddetli, Allah’ın 
emrettiği şeylere karşı çıkmayan 
melekler vardır; onlar, emrolunduk-
ları şeyleri yaparlar.” (Tahrim, 6)

Bütün bu ayetler de gösteriyor 
ki tek irci müfteriler, Kur’an gerçe-
ğinden oldukça uzak, atalarını ölçü 
ve ilah edinmişlerdir. Görülen ve 
anlaşılan o ki, tek irciler, atalarının 
uydurdukları adına kıyas ve İcma 
dedikleri yalanlarla ve Rasulullah 
(as) üzerine attıkları iftiralardan 
müteşekkil yalanlarla beyinlerini 
doldurdukları için beyinlerinde 
Kur’an’a yer kalmamıştır.

Tek irciler, gerçekte tağutu 
reddetmiyorlar

Çocukların tağutun okula gönde-
rilmesini küfür, gönderen anne 
babaların kâ ir olarak olduğunu 
iddia eden tek ircilerin kendileri, 
gerçekten tağutu reddetmiyorlar. 
Tağuti sistemin izni ile açtıkları 
vakıf ve dernek gibi şirk ve küfür 
yuvalarında bulunan, bu şirk ve 
küfür yuvalarını meşru gören 
tek irciler, tağuti sistemin kutladığı 
15 Temmuz küfür nöbetine katılmış, 

-ehvenişer diyerek- tağutun en azılı 
olan tarafı ile beraber olmuşlardır.

Tağuttan izin alarak İslâmi(!) 
dergi kitap çıkaran tek irciler, 
Allah’ın ayetlerini kullanarak 
çıkardıkları bu dergi ve kitapları da 
bir ücret karşılığında satarak yüce 
Allah’ın lanetlediği kimselerdir. İşte 
yüce Allah’ın bunlar hakkındaki 
hükmü!

“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 temizle-
mez; 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)

Bu apaçık hükme rağmen riya ve 
gösterişte sınır tanımayan tek irci-
ler, sırf gösteriş olsun diye şartları 
haiz olmayan Cuma namazını 
kılmakta, insanların dini duygula-
rını böylece istismar etmektedirler.

Mü’minlerin ölçüsü Kur’an ve 
Sünnettir

Kur’an’da verilen Rasul örnek-
leri, elbette yüce Allah’a hakkıyla 
iman eden kimseler için geçerlidir, 
hevalarını ve tabi olup tapındıkları 
atalarını ve Samiri soylu bel’amları 
ilah edinenler için Kur’ani örnek-
liklerin hiçbir etkisi olmayacaktır. 
Çünkü onların ölçüsü ve ilahları 
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hevaları ve tapınıp kayıtsız şartsız 
itaat ettikleri ataları bel’amlardır.

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)

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.

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

‘Bugün yapmış olduğunuz şeylerin 
karşılığını göreceksiniz!’ İşte 
Kitabımız, size karşı Hakkı açıkça 
konuşuyor, muhakkak Biz, yapmış 
olduğunuz şeylerin nüshasını alıyor-
duk.” (Casiye, 28-29)

“Öyleyse sen, o sana vahyedilene 
sımsıkı tutun, şüphesiz sen doğru 
yol üzerindesin ve şüphesiz o, sana 
ve kavmine bir Zikirdir ve yakında 
sorulacaksınız.” (Zuhruf, 43-44)

O hesap gününde yüce Allah’ın 
ayetlerini görmezden gelip ataları-
na tabi olan yalancılar ile Kur’an ve 
Sünnete tabi olan sadıklar ortaya 
konulacaktır.

“O’nun kullarından bir kısmını, 
O’nun cüzü kıldılar, gerçekten insan 
apaçık bir nankördür.” (Zuhruf, 15)

Ayetlerin anlamlarını değişti-
renler, inkâr edenler zalimlerin 
ta kendileridirler

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

“Artık yalan söyleyip Allah’ın üzeri-
ne iftira atan yahut O’nun ayetlerini 
yalanlayan kimseden daha zalim 
kimdir; şüphesiz o günahkârlar i lah 
olmazlar.” (Yunus, 17)

O halde diyoruz ki ey sapık 
tek irciler,

“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)

Selam, Hidayete tabi olan vahyi 
esas alan ve Rasulü en güzel örnek 
edinenlerin üzerine olsun.
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yorum
Sünnetullah’ta Azgın Toplumlara 

Verilen İlahi Cezalar
Tarihi süreçte meydana gelen 

hiçbir olay sebepsiz olmamış, 
toplumların helak edilmelerinin 
mutlaka bir nedeni olmuştur. 
Kur’an, İnsanlık tarihi boyunca 
toplumların neden helak edildikle-
rinin örnekleri ile doludur.

“Yeryüzünde dolaşmadılar mı 
ki böylece onlardan önce olan 
kimselerin akıbetinin nasıl olduğu-
nu görsünler! Onlar, kuvvet ve 
yeryüzündeki eserleriyle onlardan 
daha güçlü idiler, fakat Allah, onları 
günahları ile yakaladı; onları 
Allah’tan koruyan biri de olmadı.” 
(Mü’min, 21)

Yüce Allah (cc), helak edilen 
toplumların örneklerini evrensel 
ve çağlarüstü Kitabı’nda açıklamış, 
Kıyamete kadar gelecek toplum-
ların bunlardan ibret almalarını 
bildirmiş, aynı duruma düşme-
meleri konusunda uyarmış, aksi 
halde hüsrana uğrayacaklarını 
bildirmiştir.

“Onlardan önceki kimselerin; Nuh, 
Ad, Semud kavmi, İbrahim kavmi, 
Medyen halkı ve yerlebir olanların 
haberi kendilerine gelmedi mi! 
Onlara Rasulleri beyyinelerle 
varmıştı, ancak Allah onlara zulme-
den olmadı velakin onlar, ne islerine 
zulmedenler oldular.” (Tevbe, 70)

Günümüz dünyasında yüce 
Allah’a karşı sürdürülen inkâr ve 
isyan, meydana gelen azgınlık ve 
bozgunculuklar, tarihi süreçteki 
inkâr, isyan, azgınlık ve bozgun-
culuklardan farklı ve kopuk 
değildir. Bu nedenle yüce Allah 
(cc), günümüz inkârcı azgınların da 
akıbetinin aynı olacağını bildirmek-
tedir.

“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)

Göklerin, yerin ve ikisi arasında 
bulunanların mülkü Kendisinin 
olan yüce Allah (cc), geçmiş dönem-
lerde Kendi mülkünde ifsad, azgın-
lık ve bozgunculuğa izin vermediği, 
azgınlık ve bozgunculuklarında 
haddi aşan toplumları helak ettiği 
gibi günümüzde yüce Allah’a karşı 
sürdürülen inkâr, isyan, azgınlık ve 
bozgunculuğa da izin vermeyecek-
tir.

“Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki 
böylece onlardan önceki kimselerin 
akıbetinin nasıl olduğunu görsünler; 
kuvvetçe kendilerinden daha güçlü 
idiler, göklerde ve yerde hiçbir şey 
Allah’ı aciz bırakamaz. Şüphesiz O, 
âlimdir, kadirdir.” (Fatır, 44)
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Sünnetullahtır her dönemde cari 
olmuş, azgınlık ve bozgunculukla-
rında, inkâr ve isyanlarında haddi 
aşanları helak etmiştir. Sünnetullah, 
şartlar oluştuğunda her zaman 
aynen tahakkuk edecektir biiznil-
lah. Bu, yüce Allah’ın değişmez 
yasasıdır

“Önceden geçen kimseler hakkın-
daki Allah’ın sünnetidir; Allah’ın 
sünnetinde değişiklik bulamazsın.” 
(Ahzab, 62)

Yüce Allah (cc), rahmeti gereği 
kullarını uyarmakta, öncekilerin 
düştükleri küfür, şirk, azgınlık ve 
bozgunculuklarından vazgeçmele-
rini istemiştir. İnkâr, isyan, azgınlık 
ve bozgunculuklardan vazgeçenleri 
bağışlayacağını bildiren yüce Allah 
(cc), vazgeçmemeleri durumunda 
öncekilerinin sünnetinin geçerli 
olacağını bildirmiştir ki, önceki 
azgınların akıbetleri dünyada 
helakten, Ahirette ise acıklı ve 
sürekli azaptan başka olmamıştır.

“İnkâr eden kimselere de ki: ‘Şayet 
vazgeçerlerse, geçmişteki şeyleri 
onlara bağışlanır ve şayet döner-
lerse artık gerçekten öncekilerin 
sünneti geçerli olacaktır.” (Enfal, 38)

Toplumlar, her dönemde aynı 
davranışları ortaya koymuşlar-
dır 

İnsanların fıtratları ve yaratılış 
hammaddeleri aynı olunca, iman 
ve inkâr konusunda sergiledikleri 
tavır ve hareketler de aynı olmak-
tadır. İnsanlık tarihi boyunca gelip 

geçen toplumların durumlarına 
bakıldığında her dönem toplumu-
nun hemen hemen benzer davranış 
biçimlerini ortaya koydukları 
görülmektedir.

İman eden toplumlar, belli bir 
bilgi üzere Rab’leri yüce Allah’ı 
Bir tek ilah olarak kabul etmişler, 
O’ndan başka tüm otoriteleri, 
hüküm koyucuları reddetmişlerdir. 
İman eden insanlar, rasulleri 
etrafında kenetlenerek vahdeti 
oluşturmuş, ihtilaf ve tefrikadan 
kaçınmışlar, böylece Rab’lerinin 
rahmetine ulaşmışlardır.

İnkâr eden toplumların ise, hiçbir 
bilgiye dayanmadan Rab’lerinin 
gönderdiği rasullere ve getirdikleri 
ilahi mesaja karşı çıkmışlar, inkâr 
etmişlerdir. İnkârcılar, atalarından 
devraldıkları geleneksel din anlayı-
şını doğru kabul ederek ondan 
vazgeçmemişler, onları savunmuş-
lardır.

İnkâr eden geçmiş toplumların, 
Rab’leri tarafından kendilerine 
gönderilen rasullere karşı atala-
rından devraldıkları geleneksel din 
anlayışını savunmuşlardır.

“Onlara: ‘Allah’ın indirdiği şeye 
tabi olun’ dendiği zaman, derler 
ki: ‘Bilakis atalarımızı üzerinde 
bulduğumuz şeye tabi oluruz,’ 
ataları bir şey akletmeyenler ve 
hidayeti bulamayanlar olsa da mı!” 
(Bakara, 170)

Geçmiş toplumlar, tıpkı günümüz 
toplumlarının yaptığı gibi sahip 
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oldukları geleneksel kültürel din 
anlayışlarının yüce Allah’ın dini 
olduğunu ve bu sapık din anlayışla-
rı ile Rab’lerini razı edebileceklerini 
zannediyor ve bundan vazgeçmi-
yorlardı.

“İğrenç bir iş yaptıkları zaman 
derler ki: ‘Babalarımızı onun üzerin-
de bulduk ve Allah onu bize emretti,’ 
de ki: ‘Şüphesiz Allah, iğrenç bir işi 
emretmez, Allah’a karşı bilmediğiniz 
şeyler mi söylüyorsunuz!” (A’raf, 28)

Toplumların inkâr ve putpe-
restliği de aynıdır

Geçmiş putperestlik anlayışları 
ve putlarına sahip olma duyguları 
da günümüz putperestliği ile tıpatıp 
benzerlik göstermektedir.

Tevhidi esasların toplum hayatı-
na egemen olmasına karşı çıkan en 
büyük güç, her dönemde toplumun 
maddi ve manevi değerlerini 
sömüren beşeri sistemler olmuş-
lardır.

Beşer aklının daracık alanında, 
insanın hayat standartlarını hapse-
den beşeri diktatörlükler, vahiy 
nizamını dışlayarak, kendi yetersiz 
ve eksik arzularını insanlara dayat-
mış, onları kendilerine kul/köle 
edinmişlerdir.

Her çağda aynı senaryoyu değişik 
aktörlerle oynayan beşeri sistemler, 
üzerinde baskı ile egemen oldukları 
toplumları, yasal putları yanında 
şekli (taş, tahta, beton, tunç vb.) 
putlara taptırmışlardır.

Şekli putlarda asıl ifadesini bulan 
düşünsel putperestlik, tarihin 
her döneminde bir ibadet havası 
içerisinde düzenlenen merasim-
lerle insanları taş, tahta, beton ve 
tunçtan şekillendirilen putlara 
taptırarak küçük düşürmüştür.

İnsanları, belli alanlara ve 
puthanelere doldurup tapınma 
merasimleri düzenleyen diktatör 
putperestler, içi boş ve anlamsız 
putları kutsamışlar, bunu kahra-
man addettikleri kişilere saygı 
olarak adlandırmışlardır.

Tarihi süreçte aynı manzaraları 
sergileyen putperestler, vahyi 
gerçeklere kendilerini çağıran 
Risalet önderlerine ve Tevhid 
erlerine karşı aynı tutumla karşı 
çıkmışlar, insanları, putlarına 
tapınmaya davet etmişlerdir. İşte 
bu konudaki benzerlikler.

Hz. Nuh (as) Kavmi

“Onlardan bir uyarıcının kendileri-
ne gelmesine gerçekten hayret ettiler 
ve o kâ irler dedi ki: ‘Bu yalancı bir 
sihirbazdır; ilahları bir tek ilah mı 
yaptı, gerçekten bu, acayip bir şeydir.’ 
Doğrusu onların ileri gelenleri öne 
atıldı: ‘Yürüyün, ilahlarınız üzerinde 
sebat edin; elbette bu, istenilen 
şeydir.” (Sad, 4-6)

Hz. Nuh (as)’ın Yüce Allah’ı birle-
meğe, vahyi esasları hayatlarına 
hakim kılmaya davet ettiği dönemin 
putperestlerinin putlarına tapın-
maya insanları şöyle çağırmışlardır.
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“Ve dediler ki: ‘İlahlarınızı bırak-
mayın; Vedd’i, Suva’ı, Yeğus’u, Ye’uk’u 
ve Nesr’i bırakmayın!’ Gerçekten 
çoklarını dalalete düşürdüler, Sen de 
o zalimlere dalaletten başka bir şey 
artırma.” (Nuh, 23-24)

Hz. İbrahim (as)

Kahraman addettikleri kişiler 
adına yonttukları taşlara tapan 
putperestler, Hz. İbrahim (as)’ın, 
putların anlamsız olduklarını 
ortaya koyan soylu ve şanlı hareketi 
karşısında şaşkına dönmüşler ve 
onunla tartışmaya girişmişlerdi.

- O zaman Babasına ve kavmine 
dedi ki: ‘Bu heykeller nedir ki, siz ona 
tutunuyorsunuz’

- Dediler ki: ‘Babalarımızı ona 
tapan kimseler bulduk.’

- Dedi ki: ‘Andolsun siz ve babaları-
nız apaçık bir dalalet içerisindesiniz.’

- Allah’a and olsun ki siz, arkanızı 
dönüp gittikten sonra putlarınıza 
muhakkak bir plan yapacağım. 
Derken onların büyüğü hariç, onları 
paramparça etti; belki ona müraca-
at eder¬ler diye.

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

- Dediler ki: ‘Onu yakın ve yardım 
edin ilahlarınıza, şayet yapacak 
kimseler iseniz.’ (Enbiya, 52-54, 
57-59, 68)

Putperestlik, Hz. İbrahim 
(as.)’dan sonra da devam etmiş, 
bu sapık hareket Hz. Musa (as.)’da 
İsrailoğullarında da aynen vuku 
bulmuş, Hz. Musa (as.)’ın tavizsiz 
tutumu karşısında tutunamamıştır.

Hemen hemen günümüzün bir 
benzeri olan Mekke cahiliyesinde 
de putperestlik aynen devam 
etmiştir.

“Şimdi düşündünüz mü Lat’ı ve 
Uzza’yı ve diğer üçüncüsü Menat’ı!” 
(Necm, 19-20)

Kur’an putperestlerin putla-
rına ve onların putlarına tapın-
malarındaki ısrarına dikkatleri 
çeker.

“Şayet onun üzerinde sebat 
etmeseydik, doğrusu neredeyse 
ilahlarımızdan bizi saptıracaktı; 
yakında bilecekler, azabı gördükle-
rinde yolu sapık olanın kim olduğu-
nu.” (Furkan, 42)

Tevhid-şirk mücadelesinin 
sürdüğü her dönemde putperestlik 
varola gelmiş, putperestler, Tevhidi 
esaslara karşı taraftarlarını sürekli 
olarak putlara tapınmaya çağırmış-
lardır. Bu putperest çağrı, bütün 
şiddetiyle günümüzde de devam 
etmektedir.

İlkelliğin, çağdışılığın simgesi, 
insani hasletlerin ve insan onuru-
nun düşmanı olan putperestlik, 
günümüzde de vücudu saran bir 
kanser misali, insanlık için büyük 
bir tehlike ve utanç verici olarak 
varlığını sürdürmektedir.
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Günümüzde sosyalist ideolojinin 
i lasıyla birçok ülkede varlığına son 
verilen ve bütün temsilleri yıkılan 
şekli putperestlik, ilkel ve çağdışı 
bir hareket olarak Türkiye’de halen 
devam etmektedir.

İlkel tapınma şeklini andıran 
merasimlerle her vesile ile taş, 
beton ve tunçtan yapılmış putların 
ve anıt mezardaki mozolenin 
önünde sıra halinde dizilip tapınan 
putperestler, Türkiye’de sayıları 
az da olsa mevcudiyetlerini devam 
ettirmektedirler.

Türkiye’deki putperestleri diğer 
ülkelerdeki putperestlerden, ayıran 
bir başka özellik de bu putperest-
lerin karşısında durup tapındıkları 
taş, beton, tunç ve mermerden 
yapılmış heykel ve mozoleleri canlı 
addetmeleri, bu putlara dua edip 
yalvarmaları ve birbirlerini şikayet 
etmeleridir.

Türkiye’deki putperestliğin diğer 
bir özelliği ise, tarihsel süreç içinde 
var olan Tevhid-şirk mücadelesinde 
putperestlerin, Tevhidi esaslara 
karşı putların önünde toplanıp 
tapınma ibadetlerini yaptıktan 
sonra Müslümanlara cephe almak 
için birbirlerini toplantıya ve putla-
rına sahiplenmeye çağırmalarıdır.

İşte Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), 
Hz. Musa (as), Hz. Muhammed (as) 
dönemlerini hatırlatan günümüz 
putperestlerinin birbirlerini putha-
nelere çağırmalarını ve putlarına 
sahiplenme çabalarını gösteren, 
ilginç bir örnek:

SHP (Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti)’nin, 3 Mart 1994 tarihinde 
gazetelere verdiği ilan ve duvar-
lara astığı duyurularla putpe-
restleri putlarına sahiplenmeye 
çağıran ilanı:

“Atatürk’leyiz, Anıtkabirdeyiz. 
Genel Başkanımız Murat Karayal-
çın’ın başkanlığında Genel 
Merkez Yöneticileri, Milletvekil-
leri ve İl Başkanları, 3 Mart 1994 
Perşembe günü saat 12.00’de 
Anıtkabir’de olacaklardır.

3 Mart 1924 Hilafet’in Kaldı-
rılmasının 70. yılında “Şeriata 
hayır Lâikliğe Evet, Yobazlığa 
Hayır Çağdaşlığa evet, Karases-
lere hayır Aydınlığa evet” diyen 
tüm Ankaralıları, parti ayrımı 
gözetmeksizin Atatürk’e ve 
Laik Cumhuriyet’e bir kez daha 
ve ödünsüz sahip çıktığımızı 
göstermek için; Anıtkabir Tando-
ğan kapısı önünde buluşmaya 
çağırıyoruz.”

Hz. Nuh (as)’dan bugüne kadar 
tüm putperestlerce tekrarlanan 
bu çağrıya, Demokrasiyi din, M. 
Kemal’i ilah ve putlara tapınmayı 
ilke edinen putperestler hemen 
icabet etmişlerdir. İşte bunlardan 
iki örnek:

Demokratik dinin RP (Refah 
Partisi) ve SHP (Sosyal Demokrat 
Halkçı Parti) mezheplerine mensup 
Belediye Başkanları 3 Nisan 1994 
tarihinde putlarının huzurunda 
birbirlerine benzeyen aşağıdaki 
ifadeleri kullanıyorlardı.
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Ankara’nın RP’li Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
göreve başlaması nedeniyle millet-
vekili Yasin Hatipoğlu RP’li İlçe 
Belediye Başkanlarıyla Anıtkabir’e 
gidip tavafta bulunup ibadetlerini 
yerine getirdikten sonra özel defte-
re şunları yazarak taptığı ilahına 
şöyle hitap eder:

“Cumhuriyetimizin kurucusu 
Atatürk, Başkent yaptığın 
Ankara’mızı 21. nci yüzyıla 
hazırlamak görevini Ankaralı 
bize verdi. 1994-1999 yılları-
nın, Ankara’nın beş altın yılı 
olması için olanca gücümüzle 
çalışacağız. Ankara emin ellerde. 
Daha iyiye, daha güzele, daha 
iyi görünüme kavuşacaktır. Söz 
veriyorum.” diyerek beton ve 
mermerden yapılmış mozolenin 
önünde tapınma merasimini bitirir.

Aynı gün, SHP’li Çankaya 
Belediye Başkanı ve avenesi hiçbir 
canlılık emaresi bulunmayan beton 
ve mermerden yapılmış mozole-
ye, ilkel tapınma yöntemleriyle 
ibadetlerini tamamladıktan sonra 
özel deftere dindaşı Gökçek gibi şu 
satırları yazarak tapındığı ilahına 
söz verir.

“Cumhuriyetimizin başkenti 
Ankara’mızın merkezi olan ve 
sizin nüfus kütüğünüzün bulun-
duğu Çankaya’da ilkelerine 
devrimlerine Çankayalılarla 
birlikte sahip çıktık. İlkelerimiz-
den asla ödün vermeden, bize 
emanet ettiğiniz cumhuriyetimi-
zi daima koruyacağız. Dün size 

sevda ile bağlıydık. Bugün kara 
sevdalıyız. En derin saygılarımla.”

Yukarıdaki ifadelere benzer 
sözler, Türkiye’de Cumhurbaşka-
nından Başbakanına, üniversite 
rektörlerinden, putperest birçok 
kuruluşlara kadar hemen her kesim 
tarafından, her vesile ile puthane-
deki özel deftere yazılır ve sözlü 
olarak ifade edilir.

Bugün Türkiye topraklarının 
hemen her karışına dikilmiş putlar, 
ilkel totemleri andırmakta ve Türki-
ye’ye ilk ilkel çağların görüntüsünü 
vermektedir.

İnsanlık tarihinde putperestlik, 
vahyi gerçekleri gereği gibi ortaya 
koymayan nemelazımcı kimselerin 
umursamaz tavırları neticesinde 
vücut bulmuştur.

Toplumların helak ediliş 
nedenleri

Putperest zorbalar helak 
edilmişlerdir

Putperestlik, yüce Allah’ın en 
güzel surette bir fıtrat üzere yarat-
tığı, şeref ve onur sahibi kıldığı 
kullarını onursuzlaştırıp onları, 
bütün yaratıklardan daha aşağı bir 
seviye olan esfele Sa iline düşüren 
utanç verici bir tapınma biçimidir.

Yüce Allah (cc), kullarının 
onur ve haysiyetlerini muhafaza 
etmeleri için onları, rasulleri vasıta-
sıyla uyarmış, yaratılış fıtratlarına 
dönmeleri için uyarmıştır. Bu yüce 
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uyarıya kulak verip Kendisine 
yönelenleri yücelten yüce Allah (cc), 
putperestliği sürdürüp onursuz 
yaşamakta direnenleri de helak 
etmiştir.

Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as) 
ve Hz. Muhammed (as)’ın kavimle-
rini ya bizzat Kendisi ya da kulları 
elleriyle helak etmiştir.

“Andolsun Nuh’u kavmine gönder-
dik, böylece onların içinde elli yıl 
müstesna, bin sene kaldı, nihayet 
onları, zulmederlerken tufan 
yakaladı; ancak onu ve gemi halkını 
kurtardık ve onu insanlar için bir 
ayet (ibret) kıldık.” (Ankebut, 14-15)

Hz. İbrahim (as)’ın kavmi de 
putperestliklerinde inat ettiklerin-
den yüce Allah (cc) Nemrut’u, acı 
bir şekilde helak etmiş, kavmini de 
lanetleyerek cehenneme sürmüştür.

“(İbrahim) dedi ki: ‘Şüphesiz ancak 
siz, Allah’ı bırakıp putlar edindi-
niz; dünya hayatında aranızda 
muhabbet kurdunuz, sonra Kıyamet 
gününde birbirinizi inkâr eder ve 
birbirinizi lanetlersiniz; varacağınız 
yer de ateştir ve sizin hiçbir yardım-
cınız yoktur.” (Ankebut, 25)

Yüce Allah (cc), Mekkeli putpe-
restleri de Hz. Muhammed (as) 
eliyle zelil kılmış, onları yeryüzün-
den kaldırmış, Mekke’yi Rasulullah 
(as)’a fethettirmişti.

Zorbalık yapanlar helak 
edilmişlerdir

Günümüzde işlenen zulüm, tarih-
teki zorbaların yaptıkları zulmü 
gölgede bırakmış, despot zalimler, 
ataları Fir’avn’e neredeyse rahmet 
okutacak durumdadırlar. Tarihteki 
tüm zorbalar, rasuller tarafından 
kendilerine yapılan uyarıları 
sonuna kadar dinledikleri, rasul-
lerle konuşup tartıştıkları halde 
günümüz despotları, davetçiyi hiç 
dinlemeden en alt birimlerindeki 
muhafızlarına boğdurmaya/boğaz-
latmaya, onları zindanlarına atarak 
susturmaya çalışmaktadırlar. Bu ise, 
tarihte eşi görülmemiş bir zulüm ve 
despotluktur.

Yüce Allah’ın kulları üzerine 
zorbalık yapanlar, çok acı bir 
şekilde helak edilirler. İşte Ad 
kavmi, böyle zorba bir kavimdi, 
kendilerine verilen nimet ve 
imkânlarla şımarmış, zorbalık 
yaparak azmışlardı. Yüce Allah 
(cc), bu azgın kavmi, zorbalıklarına 
uygun bir ceza ile cezalandırmıştır. 
Onları bu acı sondan ne kavim ve 
kabileleri, ne de ekonomik güçleri 
kurtarmıştır.

“İşte Ad, Rab’lerinin ayetlerini 
bilerek inkâr etti, O’nun rasullerine 
isyan ettiler ve her inatçı zorbanın 
emrine tabi oldular.” (Hud, 59)

“Amma Ad, uğultulu, azgın bir 
kasırga ile nihayet helâk edildiler. 
Onu, yedi gece, sekiz gün onların 
üzerine verdi; o kavmi orada yere 
atılmış, koparılmış görürsün şimdi; 
gerçekten onlar, içi boş hurma kütük-
leri gibidir. Şimdi görüyor musun 
onlardan geri kalanı!” (Hakka, 6-8)
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Fir’avn, geçmiş çağların en zalim 
despotu, günümüzün ve gelecek 
zalim ka irlerin atası, tarihsel 
zorbalığın bir halkası ve temsilcisi 
olarak Musa’nın (as) davetine karşı 
çıkmış, kendisinden başka otorite, 
ilah ve rab edinenleri öldürmüş, 
insanları Allah’a yönelmekten 
alıkoymuş, mazlum insanlara 
zulmetmiş ve o da, tüm zorbaların 
uğradığı akıbete uğrayarak helak 
olmuştur.

“O ve askerleri yeryüzünde 
haksızlıkla büyüklük tasladılar ve 
gerçekten onlar zannettiler ki bize 
döndürülmeyecekler. İşte onu ve 
askerlerini yakaladık, bu yüzden 
denize attık; işte bak, zalimlerin 
akıbeti nasıl oldu!” (Kasas, 39-40)

Refah içerisinde şımaranlar 
helak edilmişlerdir

Günümüzdeki refah ve zenginlik, 
hiçbir çağa nasip olmamış bir 
düzeydedir. Yüce Allah’ın verdiği 
bu refah ve zenginlikle şımarıp 
O’na karşı yapılan nankörlük de, 
yine tarihte eşine rastlanmadık bir 
düzeydedir. Günümüzde israf da, 
refah düzeyine paralel bir şekilde 
devam etmekte, yoksullar daha 
çok ezilirlerken, zenginler lüks ve 
sefahat içinde yüzmektedirler.

“Ad’dan sonra sizi halifeler kıldığını 
görün ve yeryüzüne sizi yerleştirdi; 
onun düzlüklerinde saraylar edini-
yorsunuz ve dağlardan evler yontu-
yorsunuz, bundan dolayı Allah’ı 
düşünmez misiniz ve yeryüzünde 
kötülük yaparak ifsat eden kimseler 
olmayın.” (A’raf, 74)

Semud kavmi haklarına razı 
olmadıkları, daha çok kazanmak 
için başkalarının haklarını aldık-
ları ve inkârlarından dolayı acı bir 
şekilde helak edilmiştir.

“Derken dişi deveyi boğazladılar 
ve Rab’lerinin emrine isyan ettiler 
ve dediler ki: ‘Ey Salih, gönderilen-
lerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi 
bize getir!’ Bunun üzerine sarsıntı 
onları yakaladı, böylece yurtlarında 
yüzükoyun halde sabahladılar.” 
(A’raf, 77-78)

Haksızlık ve başkalarının 
haklarına el uzatanlar helak 
edilmişlerdir

Günümüzde suç işlemede toplum, 
birbirleriyle adeta yarışmakta; içki, 
kumar, faiz, üç kağıtçılık, hırsızlık, 
soygun, fuhuş, suiistimal bütün 
çağlardan daha kötü bir şekilde 
devam etmektedir. İnsanların 
mallarını hile ve sahtekarlıkla 
almada, Medyen (Hz. Şuayb as) 
kavminden daha beter bir üçkağıt-
çılık yapılmakta, insanlar aldatıl-
maktadır.

“Medyen’e kardeşleri Şuayb dedi ki: 
’Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin 
O’ndan başka ilahınız yoktur, doğru-
su Rabb’inizden size Beyyine geldi; 
artık ölçüyü ve teraziyi tam yapın 
ve insanların eşyalarına düşük iyat 
vermeyin, o, ıslah edildikten sonra 
yeryüzünü ifsat etmeyin, gerçekten 
Mü’minler iseniz, bu sizin için daha 
hayırlıdır.” (A’raf, 85)
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Medyen kavmi, ticari ahlaksızlığı 
ve her türlü sahtekârlığı sürdür-
dükleri ve günümüzdeki demokra-
tik zorbalık gibi kendi yasalarından 
başka yasalar kabul etmeyenleri ve 
bu yasalara uymayanları cezalandı-
rıyorlardı.

“Kavminden büyüklük taslayan ileri 
gelenler dedi ki: ‘Ey Şuayb, mutlaka 
seni ve seninle beraber iman eden 
kimseleri kentimizden çıkarırız ya 
da dinimize dönersiniz!’…” (A’raf, 88)

“Kavminden ileri gelen kâ ir 
kimseler dedi ki: ‘Andolsun, şayet 
Şuayb’e tabi olursanız muhakkak siz, 
o zaman elbette hüsrana uğrayanlar 
olursunuz!’ Bunun üzerine sarsıntı 
onları yakaladı, böylece yurtlarında 
yüzükoyun halde sabahladılar. 
Şuayb’i yalanlayan kimseler, orada 
kalıcı olmamış gibi oldu; Şuayb’i 
yalanlayan kimseler, kendileri 
hüsrana uğrayanlar oldular.” 
(A’raf, 90-92)

Sapıklığın en aşağılık 
durumunda olan eşcinseller 
helak edilmişlerdir

Günümüzde eşcinsellik Hz. Lut 
(as) kavmini çok geride bırakacak 
boyuttadır. Ahlaksızlığı ilke edinen 
medya, neredeyse her gün bu eşcin-
selleri teşhir etmekte, övmekte ve 
bu ahlaksızlığın toplum tarafından 
meşru kabul edilmesini sağlamaya 
çalışmaktadır. Çıplaklık kültürü 
ise hiçbir çağda eşi görülmemiş, 
hayvanları bile geçmiş bir durum-
dadır.

Hiçbir hayvanın bile yapmadığı 
sapıklığın en çirke ini işleyen, 
kadınları bırakıp erkeklere giden, 
Hakk’ı savunanlara saldıran, vahyi 
esasları yalanlayan ve ahlaksızlı-
ğında sınır tanımayan, en aşağılık 
yaratıklardan daha aşağı olan Hz. 
Lut (as)’ın kavmi de işledikleri iile 
uygun bir ceza ile helak edilmişler-
dir.

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

Kendilerine yapılan uyarılara 
kulak vermeyince o aşağılık iğrenç 
iili işleyen Hz. Lut (as)’ın kavmi ve 

onlara karşı sessiz olan diğerleri 
acıklı bir şekilde helak edilmişlerdir.

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

Mal ve sermayeleri ile böbürle-
nenler, helak edilmişlerdir

Yüce Allah’ın verdiği mal ve 
sermayeleri ile toplum üzerinde 
böbürlenip infak etmeyenler de 
helak edilmişlerdir. Bunların en 
tipik örneği Karun’dur.

“Şüphesiz Karun, Musa’nın kavmin-
den idi, ancak onlara azgınlık etti; 
ona, hazineler vermiştik ki, doğrusu 
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onun anahtarları kuvvet sahibi bir 
topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona 
dedi ki: ‘Şımarma, şüphesiz Allah, 
şımarıkları sevmez.” (Kasas, 76)

“Nihayet onu ve onun çevresini yere 
batırdık, artık onun, Allah’a karşı 
ona yardım edecek bir grubu da 
olmadı ve kendine yardım edenler-
den de olmadı.” (Kasas, 81)

Yüce Allah (cc), tarihi süreçte 
inkar, isyan, zorbalık ve azgınlık-
larında haddi aşan tüm kavimleri, 
gönderdiği çeşitli uyarılara kulak 
vermemeleri üzerine hepsini helak 
etmiş, bunların helak oluşlarını da 
sonrakilere bildirerek uyarmıştır.

“Bunun üzerine her birini kendi 
günahıyla yakaladık, böylece 
kiminin üstüne kasırga gönderdik, 
onlardan kimini bir çığlık yakaladı 
ve onlardan kimini (suda) boğduk; 
onlara zulmeden Allah değildi 
velakin onlar, kendi ne islerine 
zulmediyorlardı.” (Ankebut, 40)

Günümüzde topyekûn bir 
helak vuku bulacaktır biiznillah

Günümüzde ve özellikle de 
Türkiye’de, tarihsel süreçte tek tek 
kavimlerin işledikleri tüm küfür, 
şirk, isyan, azgınlık, zorbalık ve en 
iğrenç iil olan eşcinsellik, hem de 
devleti yönetenlerin bizzat destek 
ve teşviki ile işlenmektedir.

“İnsanların, elleriyle kazandıkları 
şeyler nedeniyle karada ve denizde 
fesat ortaya çıktı; yaptıklarının 
bir kısmını onlara tattırıyor, ta ki 
dönsünler.” (Rum, 41)

Kur’ani gerçeklerin apaçık bir 
şekilde ortaya koyduğu üzere 
günümüzde de Sünnetullah, hiçbir 
dönemde vuku bulmadığı bir 
şiddetle cari olacak ve topyekûn bir 
helak vuku bulacaktır.

Yüce Allah’a karşı küfür, şirk, 
isyan, azgınlık ve zorbalıklarında 
haddi aşanlar, bu kötülüklerin 
işlenmesine destek veren devlet 
yöneticileri ve bu devlet yöneticile-
rini destekleyen halk, tarihin hiçbir 
döneminde görülmemiş bir helak 
ile helak edileceklerdir.

Günümüzde meydana gelen, 
yöresel ve bölgesel etkisi olan sel, 
yangın, hortum, fırtına, deprem vb. 
felaketler, ilahi birer uyarı olarak 
yüce Allah (cc) tarafından veril-
mektedir. Bu uyarıların yöresel ve 
bölgesel olarak meydana gelmesi, 
genel bir felaket, azap ya da helak 
için bir uyarı niteliğindedir.

Yüce Allah’a ve O’nun indirdiği 
esaslara teslim olunmadığı, tevbe 
edilerek O’na yönelinmediği sürece 
bu azap, en büyük azaba kadar 
devam edecek ve en büyük azapla 
topyekûn bir helak vuku bulacaktır.

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

Yüce Allah (cc), üç-beş çapul-
cunun, yeryüzü düzenini bozma-
larına izin vermez



yorum

Sünnetullah’ta 
Azgın 
Toplumlara 
Verilen İlahi 
Cezalar

Ekim 
Kasım
Aralık

2019 - 61

Kur’ani

mücahede

41

Yüce Allah (cc), yarattığı kâinatı 
ve insanları başıboş bırakmamış, 
onların uyacakları kuralları en 
güzel şekilde düzenlemiş ve yeryü-
zündeki düzenini bozanları çeşitli 
şekillerde helak etmiştir.

Sahip oldukları teknoloji ve silah 
güçleri ile yüce Allah’ın arzında 
bozgunculuk yapan tüm zalim ve 
emperyalist güçler, önceki zalimle-
rin akıbetine uğrayacaklardır.

“Bu sana anlattıklarımız, o şehir-
lerin haberlerindendir; ondan, dikili 
olanlar da biçilmiş olanlar da var. 
Biz onlara zulmetmedik velakin 
onlar, kendi ne islerine zulmettiler, 
ancak Allah’tan başka tapındıkları o 
ilahları onlara bir fayda sağlamadı; 
o şeyler, Rabb’inin emri geldiği 
zaman helaklarından başkasını 
artırmadı. Rabb’inin yakalaması 
işte böyledir; o şehirleri yakaladığı 
zaman onlar, zulmediyorlardı; 
şüphesiz O’nun yakalaması acıklıdır, 
şiddetlidir.” (Hud, 100-102)

Risalet tarihi boyunca, yeryüzünü 
ifsat eden nice bozguncu zalimler, 
Sünnetullah gereği helak edilmiş-
lerdir. Despot zalim bozguncular 
yeryüzünde var oldukça Sünnetul-
lah yine cari olacak, bozguncular 
ve destekçileri topyekûn helak 
edileceklerdir.

Bozgunculuğa karşı yeryüzü 
düzenini bizzat Kendisinin sağlana-
cağını birçok örneği ile göstermiştir. 
Mülkün sahibi, 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 ki o, 
vadide kayaları deliyorlardı 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)

Yüce Allah (cc), arzında bozgun-
culuk yapan azgın zorbalara karşı 
insanların tepkisiz kalıp müdahale 
etmemeleri üzerine Fil suresinde, 
kuşlar ile bozgunculuk yapmaya 
çalışanlara fırsat vermeden helak 
ettiğini bildirmektedir.

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

Ebabil kuşlarının, doğanın en 
güçlü varlıkları olan illeri ve 60 
bin kişiden oluşan orduyu yerle 
bir edip biçilmiş ekin haline getir-
melerinin örnek verilmesi, iman 
edenlerin ders çıkaracakları önemli 
bir husustur.
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Ebabil kuşlarının, çok güçlü bir 
orduyu yerlebir etmeleri Müslü-
manların, Tevhidi ilkeler doğrul-
tusunda cemaatleşmeleri halinde 
en güçlü silahlara sahip emperya-
listleri ve onların İslâm toprakları 
üzerindeki yerli işbirlikçilerini dize 
getireceklerini, onları biçilmiş ekin 
gibi yapacaklarını gösteren çok 
güzel bir örnektir.

Yüce Allah’a tevekkül ve teslimi-
yetle atılacak bir adımın ve yapıla-
cak en küçük bir hareket, yüce 
Allah’ın yardımı ile büyük sonuçlar 
doğuracaktır biiznillah. Kur’an, 
yüce Allah yolunda mücadele eden, 
hareket metodunu Kur’ani esaslar-
dan alan İslami bir çalışmanın 
yeryüzünde ifsadı durduracağını 
örnekler vererek ortaya koymak-
tadır.

Ey ne islerine zulmedenler, 
Allah’ın azabından emin mi 
oldunuz!

Ey ne islerine zulmedenler, 
Rabb’iniz, yüce Allah (cc), Kur’an 
ile sizleri apaçık bir şekilde sizleri, 
yapmakta olduğunuz kötülükler-
den, küfür, şirk ve azgınlıklarınız-
dan tevbe edip dönmeye davet 
etmekte, her vesile ile doğa olayları 
ile uyarmaktadır.

“Ayetlerimiz ona okunduğu zaman 
gerçekten onu işitmemiş gibi, gerçek-
ten kulaklarında ağırlık varmış gibi 
büyüklük taslayarak sırtını döner. 
İşte onu, acıklı bir azap ile müjdele!” 
(Lokman, 7)

Ey Rab’lerine karşı küfür, şirk, 
isyan ve azgınlık içerisinde ne is-
lerine zulmedenler, Rabb’inizin bu 
davet ve uyarılarına rağmen hâlâ 
sayılan kötülükleri işlemeye devam 
ediyorsunuz. Yoksa sizler, Allah’ın 
azabından emin mi oldunuz!

“Gerçekten ülkelerin halkı iman 
edip korunsalardı, elbette onların 
üzerine gökten ve yerden bereketler 
açardık velakin yalanladılar; bu 
yüzden kazanmış oldukları şeylerle 
onları yakaladık. Yoksa ülkelerin 
halkı, geceleyin onlar uyurlarken, 
azabımızın onlara gelmesinden 
gerçekten emin midirler! Yahut 
ülkelerin halkı, kuşluk vakti azabı-
mızın onlara gerçekten gelmesinden 
emin midirler! Ve onlar, (hâlâ) 
eğlenmektedirler.” (A’raf, 96-98)

“Allah’ın saldırmasından emin 
midirler! Artık hüsrana uğrayan 
topluluktan başkası Allah’ın saldır-
masından emin olamaz.” (A’raf, 99)

“Şehirlerden nicesini helâk ettik; 
geceleyin yahut onlar öğle uyurlar-
ken, azabımız böylece onlara geldi.” 
(A’raf, 4)

Ey ne islerine zulmedenler, artık 
tüm bu uyarılardan sonra gelin 
Rabb’inize iman edin, böylece 
dünyada helak olmaktan, ahirette 
acıklı ve ebedi azaptan kendinizi 
kurtarın, son pişmanlığınızın size 
hiçbir faydası olmayacaktır.

Selam Hakka yönelenlerin 
üzerindir.
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kavramlar
Tevhid

Tevhid, yüce Allah’ın, kişinin 
düşünce söz ve davranışı üzerinde 
tek İlah, Rab ve Melik olmasıdır. 
İnsan, düşünce, söz ve davranışları 
üzerinde yüce Allah’ı tek İlah, Rab 
ve Melik olarak kabul etmediği, 
söz ve davranışlarını bu esaslara 
göre düzenlemediği sürece Tevhi-
di kabul etmiş sayılmaz.

Tevhid inancına sahip olan bir 
kimse, hiçbir konuda ve hiçbir 
şekilde iman ettiği esasların 
dışında düşünemez, konuşamaz, 
hareket edemez; aksi halde Tevhid 
inancı zedelenir, şirke ve küfre 
düşer. Tevhidi esaslara iman 
etmek ve bu esaslar üzerinde 
bulunmak için her durumda yüce 
Allah’ı tek İlah edinmek gerekir.

Düşünce, söz ve davranış üzerin-
de başkalarına söz hakkı vermek 
apaçık şirktir. Buna göre kişi, 
Tevhidi esaslar doğrultusunda 
mücadele etmeyi düşünmüyor ya 
da düşünce planında başka kişi ve 
ideolojilere yer veriyorsa düşünsel 
şirktedir, konuşmalarında vahyi 
önceleyip anlatmıyorsa sözel 
şirktedir, İslam’a göre yaşamıyor-
sa ameli şirktedir demektir. Bu 
durumda kişi, uluhiyette yüce 
Allah’a şirk koşmuştur.

Tevhid, yalnızca sözle ifade 
edilen “La ilahe illallah” Kelime-i 
Tevhidden ibaret değildir; Tevhid, 
ancak düşünce, söz ve davranışın, 
uyum içerisinde Ulûhiyet, Rububi-
yet ve Ubudiyetin yüce Allah’a ait 
olduğunun ortaya konulmasıdır. 
Bu ise, bu kutlu mesajı duyuran 
rasullerin ve Tevhid erlerinin, çoğu 
zaman ağır bedeller ödemelerine 
neden olmuş, bu uğurda birçok 
Rasul ve Tevhid eri, ağır işkenceler 
görmüş, şehit edilmişlerdir.

Tevhid, oldukça pahalı bir 
sözdür, söylendiğinde kişiye 
bedel ödeten, uğrunda can, mal 
ve dünyevi bütün değerlerin feda 
edildiği bedeli yüksek yüce bir 
kavramdır.

Yüce Allah (cc) Kendi Uluhi-
yet, Rububiyet ve Melikliğini 
tanıyacak şekilde kâinatı ve 
içindekileri yaratmıştır. Vahyi 
esaslar, öncelikle Tevhidi esasların 
insanlara ulaştırılmasını esas alan, 
yüce Allah’ın, yegâne Tek bir İlah, 
Rab ve Melik olduğunun insanlar 
tarafından bilinmesini sağlayan 
hükümlerdir.

Vahiy, insan düşünce söz ve 
davranışlarının, kâinat ve hayat 
bütünlüğüne uygun olmasını ve 
bu bütünlük içinde yerini almasını 
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sağlayan sistematik bildirimlerdir. 
Kâinattaki varlıklar, kendi içlerin-
de tutarlı ve uyumlu bir şekilde 
kendilerini yaratanı bilmekte ve 
O’na secde etmektedirler.

“Göklerde ne varsa, yerde canlı-
lardan ne varsa ve melekler, Allah’a 
secde ederler ve onlar, büyüklen-
mezler.” (Nahl, 49)

“Göklerde ve yerde bulunan 
kimseler, ister istemez ve onların 
gölgeleri de yapıları itibariyle 
(sabah akşam) dönüşerek Allah’a 
secde ederler.” (Rad, 15)

Yüce Allah (cc), birbirleriyle 
ilişki içerisine girmeleri için 
onlara hayatı bahşetmiş, bu hayat 
içerisinde ilişkilerini sürdüren 
varlıkların hareket ve stratejilerini 
belirlemiştir.

Kâinattaki tüm varlıklar, 
yaradılış gayelerine uygun 
hareket ederek kendi içlerinde ve 
diğer varlıklarla olan ilişkilerini 
kâinattaki bütünlük içerisinde 
düzenlemişler, kendilerine bildiri-
len uyumu bozmamış, kendilerini 
yaratan yüce Allah’a kendi hal 
dilleriyle şükretmişler/şükret-
mektedirler.

“Göklerde ve yerde kim varsa hep 
O’nundur. O’nun yanındaki kimse-
ler, O’na kulluk etmekten büyüklük 
taslamazlar ve yorulmazlar, gece 
ve gündüz azimlerini kırmadan 
tesbih ederler.” (Enbiya, 19)

İnsanı, kâinat bütünlüğü içinde 
sonradan yaratan yüce Allah (cc), 
ona da Uluhiyet, Rububiyet ve 
Melikliğin ancak Kendisine ait 
olduğunu açıklamış, bu bütünlük 
içerisinde nasıl hareket edeceği ile 
ilgili esasları bildirmiş, bu esaslara 
uyması halinde dünya ve ahirette 
mutlu olacağını ve kurtuluşa 
ereceğini bildirmiştir.

Hayat, kâinat ve yaratılan 
varlıklar (insan da dâhil) üzerin-
deki tek ilah, tek hükümdar ve tek 
rab yalnızca yüce Allah’tır. Yüce 
Allah’ın tek ilah, tek güç ve otorite 
olduğunu bilip kabullenmek 
Tevhid’dir. Yüce Allah (cc), Kendi-
sinin Bir’liği konusunda hassasiyet 
gösterir ve buna iman edilmesini 
ister.

“Allah, O’ndan başka ilah 
yoktur, Hay’dır, Kayyum’dur.” 
(Al-i İmran, 2)

“Allah dedi ki: ‘İki ilah edinmeyin, 
şüphesiz O, tek ilahtır, öyleyse 
yalnızca benden korkun.” (Nahl, 51)

Kur’an’da, yüce Allah’ın varlığın-
dan çok, Bir’liği üzerinde durulur 
ve adeta baştan sona kadar O’nun 
Bir’liği insanlara anlatılır. İnsanla-
rın, edindikleri ilahların hiçbir şey 
yaratmaya güçlerinin yetmediğini 
delilleri ile anlatan yüce Allah 
(cc), her şeyin Kendisi tarafından 
yaratıldığını bildirir.

Tek yaratıcı, tek rızık verici ve 
tek hüküm koyucunun yalnızca 
Kendisi olduğunu bildiren yüce 
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Allah (cc), yarattıkları üzerinde 
ancak Kendisinin hüküm koyaca-
ğını belirtir.

“Şüphesiz, Rabb’iniz Allah’tır! O 
ki; gökleri ve yeri altı günde yarattı, 
sonra Arşı düzenledi; geceyi, hızlı 
olarak onun peşinde olan gündüze 
örter, güneş, ay ve yıldızlar, O’nun 
buyruğuna boyun eğmişlerdir. İyi 
bilin ki yaratma ve emir O’nundur, 
âlemlerin Rabb’i Allah, yücedir!” 
(A’raf, 54)

Tevhid, kâinatta var olan her 
şeyin tek güç tarafından idare 
edilmesi, tek Rab tarafından 
rızıklandırılması, her şeye tek 
İlah tarafından düzen verilmesi 
ve varlıklar arasındaki ilişkilerin 
tek Melik tarafından organize 
edilmesidir. Yani Tevhid, idarenin, 
rızkın, düzen ve organizenin tek 
ilah tarafından yapılmasıdır. O da, 
ancak yüce Allah’tır.

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

Ulûhiyet ve Rububiyetin tek elde 
olması, kâinatın hayatiyetini bir 
düzen içerisinde sürdürebilmesi 
için bir zorunluluktur; aksi halde 
kâinatı ifsat ve itne kaplayacak, 
düzen bozulacak, her şey birbirine 
girecektir. Diğer yandan mülk 
kimin ise, mülk üzerinde tasarruf 
hakkı, mülkün kurallarını belir-
leme ve düzenleme de ona aittir. 

Gökler, yer, ikisi arasında olanlar, 
yüce Allah’a ait olduğundan 
Ulûhiyet ve Rububiyet de ancak 
ona aittir.

“Göklerin, yerin ve ikisi arasında 
bulunanların Rabb’idir, doğuların 
da Rabb’idir.” (Saffat, 5)

“İki Doğu’nun Rabb’i ve iki 
Batı’nın Rabb’idir!” (Rahman, 17)

Mülk, göklerde ve yerde 
tamamen yüce Allah’a ait olunca, 
bu ikisinde tasarruf etmek hakkı 
da yalnızca O’na aittir. Zaten 
göklerde ve yerde bulunan her 
şey mülkte tasarrufun Allah’ın 
elinde olduğunu biliyor, ona göre 
hareket ediyorlar ve bu bilinçle 
yüce Allah’ı tesbih edip yalnızca 
O’na kulluk ediyor, ubudiyeti O’na 
hasrediyorlar.

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

Kâinatta her şey bir bütünlük 
içerisindedir, her şey, kendilerini 
yaratan Rab’lerine kulluk edip 
O’nu tespih edip yüceltmekte-
dirler. Bunun tek istisnası insan 
denen yaratıktır.

Yüce Allah (cc), insanı en güzel 
bir biçimde yaratmış, vahyini 
göndererek onu şere lendirmiş, 
onun hareket stratejisini belirle-
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miş, göklerde ve yerde bulunan 
her şeyi insanın emrine vermiştir 
ki insan, kâinat ve hayat bütünlü-
ğüne uygun hareket etsin, Rabb’ini 
tespih edip yüceltsin, itaat ve 
kulluğunda sürekli olsun.

Tevhidin karşıtı şirktir 

Kâinatta bulunan her şey, yüce 
Allah’ın Ulûhiyet ve Rububiyeti 
konusunda Tevhidi sağlamış 
ve kendi hal dilleri ve yaradılış 
gayelerine uygun davranışları ile 

“La ilahe illallah” kelime-i Tevhidi 
kabullenip ifade etmektedirler. 
Ancak insan, Tevhide aykırı düşün-
ce, söz ve davranışlar sergilemiş, 
Tevhidi ifade etme noktasında 
yetersiz kalmıştır. Risalet tarihi 
boyunca gönderilen rasuller, 
insanların Tevhide aykırı düşünce, 
söz ve davranışlarını düzeltmek 
için çalışmışlardır.

Tevhidin karşıtı şirktir; insanın 
düşünce, söz ve davranışları 
üzerinde başka bir gücün söz 
sahibi olması Tevhidi bozar, şirk 
ortaya çıkar. Diğer bir ifade ile 
insan, düşünce, söz ve davranış-
larından birini, ikisini ya da her 
üçünü, yüce Allah’ın dışında başka 
bir güce, şahsa ya da kendi istek-
lerine göre düzenliyorsa, apaçık 
şekilde şirk ve küfürdedir.

Yüce Allah’ın kesinlikle affetme-
yeceğini bildirdiği, Tevhid inancını 
bozan, kişinin bütün salih amelle-
rini yok eden, yüce Allah’a yapılan 
iman ve ibadetleri geçersiz kılan 

şirk, insanı dünya ve ahirette zelil 
edip küçük düşüren, hüsrana 
uğratıp ebediyen cehennemlik 
yapan bir düşünce ve iildir. Kur’an, 
şirk ve unsurları üzerinde hassa-
siyetle durur ve iman edenlerin, 
kesinlikle şirke bulaşmamalarını 
ister.

Tevhid şirk mücadelesi, insan-
lık tarihinin en eski mücadelesi

İnsanlık tarihinde en eski 
mücadele Tevhid-şirk mücadelesi-
dir; bu mücadele insanın yaratılışı 
ile başlamış ilk büyük mücadeledir. 
Hz. Âdem (as)’ın yaratılışına ve 
ona bildirilen ilkelere karşı ilk 
mücadele, İblis (aleyhillane)
nin yaptığı itiraz ve isyan ile 
başlamış, değişik isimler altında, 
çeşitli yöntemlerle kimi zaman 
şiddetlenerek günümüze kadar 
süregelmiştir.

Tevhidi esaslara karşı ortaya 
çıkan şirk, tarihin her döneminde 
varlığını göstermiş, değişik isimler 
altında çeşitli şekil ve metotlar 
kullanarak Tevhidi esaslara savaş 
açmıştır. Şirk, şeytan ve onun 
temsilcileri olan beşeri düzenler, 
diktatörler ve emperyalizm 
tarafından temsil edilirken, Tevhid, 
Risalet önderleri, Tevhid erleri ve 
vahyi esasları ilke edinen Müslü-
manlar tarafından temsil edilmiş, 
edilmektedir.

Şirk, müşrik, kâ ir, münafık ve 
fasıkların inanç sistemi, yaşam 
tarzı; Tevhid ise, Müslümanların 
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inanç esasları ve yaşam tarzıdır. 
Tevhidi esasların temel kaynağı 
Kur’an, şirkin dayanakları ise, 
insanların kendi hevalarından 
çıkardıkları beşeri yasalardır.

Şirkin, -bilinçli ya da bilinçsiz 
işlensin- tek amacı, Tevhidi esasla-
rı bozmak, yüce Allah’ın indirdiği 
esasları geçersiz kılmak ya da 
karıştırmaktır. Bu amaçla müşrik-
ler, kimi zaman Müslümanlara 
karşı açıktan açığa savaşmışlar, 
kimi zaman ise suret-i haktan 
görünerek hareket etmişlerdir.

Risalet tarihi, Tevhid-şirk 
mücadelesi tarihidir; Risalet 
önderi rasuller, insanlara Tevhidi 
esasları duyurmak, insanların bu 
esasları kabul etmelerini sağlamak 
ve şirkten kaçınmalarını bildirmek 
için mücadele etmişlerdir.

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

“ Deki: ‘O Allah birdir; Allah 
Samed’dir, doğurmamış, doğurul-
mamıştır, O’nun bir dengi olmamış-
tır.” (İhlas, 1-4)

İlk insan Hz. Adem (as)’dan son 
Rasul Hz. Muhammed (as)’a kadar 
gelen tüm rasuller ve onların 
takipçileri her dönemin Tevhid 
erleri, yukarıda ayetlerde ifade 
edilen Tevhid gerçeğini insanlara 
duyurmak için mücadele etmiş-
lerdir.

Düşüncede Tevhid

İnsan, varlık ve yaratılışının 
asıl nedeninin Rabb’ine kulluk 
olduğunu, bu kulluğun nasıl 
yapılacağı ile ilgili esasların Rabb’i 
tarafından kendisine bildirildiğini, 
kulluk görevini yerine getirirken 
bildirilen ilahi esasların dışına 
çıkmaması gerektiğini bilmekle 
mükelleftir. Bu gerçeği bilmemesi 
halinde şirke ve küfre gireceğini, 
hayatını tanzim ederken, nefsi, 
diğer ne isler ve Rabb’i ile olan 
ilişkilerini düzenlerken, vahyi 
esaslardan hareket etmesinin 
Tevhidi bir mükelle iyet olduğunu 
bilmelidir.

Hiçbir korku, endişe ve dünyevi 
ihtiras insanı, Tevhid inancından 
saptırmamalıdır. İnsan, yüce 
Allah’ın verdiği canın, O’nun 
dilediği zamanda kendisinden 
alınacağına, Rabb’i dilemedikçe 
kendisine bir hayrın ya da şerrin 
isabet etmeyeceğine, rızkın 
yalnızca yüce Allah (cc) tarafından 
verildiğine iman etmelidir.

Tevhid inancına sahip olan 
kimse, yalnızca Rabb’inden korkar, 
O’nun dışında hiçbir güçten 
korkmaz, öldükten sonra Rabb’i-
ne döneceğini, hesap gününde 
Kur’an’dan hesaba çekileceğini, bu 
hesap sonucunda mükâfata ulaşa-
cağını ya da cezaya çarptırılacağını 
bilir. İşte böyle bir Tevhidi imana 
sahip olan bir kimse, düşüncede 
Tevhidi sağlamıştır.
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Düşüncede Tevhid, insan için 
asıldır; düşünce, söz ve davranışın 
temeli, hareket merkezi, esas 
dinamik kaynağıdır. Bu temel 
kaynakta var olan bilgilerde bir 
sakatlığın, bir eksikliğin bulun-
ması, söz ve davranışın bozuk, 
sakat ve Tevhide aykırı olmasına 
neden olur. Bu nedenle düşüncede 
Tevhid en önemli husustur.

Tüm Risalet önderleri ve Tevhid 
erleri, öncelikle düşüncede Tevhi-
di sağlamaya çalışmışlar, insanları, 
düşünce planında sağlamlaştırma-
ya gayret etmişlerdir.

Tevhid, yaratma kanununun 
temel unsurudur; yüce Allah (cc), 
kâinatı, hayatı ve insanı bu kanuna 
göre yaratmış, buna göre kâinata 
düzen vermiştir. Bu nedenle insan, 
yaratma kanununun bu temel 
unsurunu çok iyi bilmeli, her 
düşünce, söz ve davranışını buna 
göre düzenlemelidir.

“Öyleyse sen yüzünü, Hanif dine 
doğrult; Allah’ın fıtratına ki O, 
insanları onun üzerinde yaratmış-
tır. Allah’ın yaratmasında değişme 
yoktur; işte dosdoğru din odur 
velakin insanların çoğu bilmiyor-
lar.” (Rum, 30)

“Allah için Hani ler olarak O’na 
şirk koşanlar olmayın; kim, Allah’a 
şirk koşarsa, artık gerçekten sanki 
gökten yüzüstü düşmüş, böylece 
onu kuş kapıyor yahut rüzgâr onu 
derin bir yere deviriyor.” (Hac, 31)

Yaradılış gayesini düşünüp idrak 
eden insan, buna gönülden iman 
etmeli, düşünce planında yaradılış 
gayesinin kendisine yüklediği 
mükelle iyete hazır olmalıdır. 
Düşünce planında Tevhid, mükem-
mel bir şekilde oluştuktan sonra 
bu, söz ve davranışa yansır, söz ve 
davranışı şekillendirir.

Sözde Tevhid

Sözde Tevhidin ilk ifadesi, La 
ilahe illallah’ın söylenmesidir. 
Bu söylem, düşüncede var olan 
Tevhidin açıklanması, söze dönüş-
türülmesi ve duyurulmasıdır. Bu 
söylem, insanın sıfatı, kuşandığı 
kimliğin adı ve beyanıdır.

La ilahe illallah’ı izhar eden 
insan, kendisi üzerinde etkili olan, 
söz sahibi bulunan tüm güçleri, 
yalancı ilahları, sahte otoriteleri 
reddetmiş, inkâr etmiş ve tüm 
düşünce ve benliğinden dışlamış, 
bunun yerine yalnızca yüce 
Allah’ı kabul etmiş, davranışları 
ve yaşamı üzerinde O’nun tek söz 
sahibi, tek otorite ve tek ilah 
olduğunu ilan etmiştir.

Tevhid’in sözel ifadesi, yapılacak 
her eylem ve iilin, söylenecek 
her sözün yüce Allah’ın rızasına, 
indirdiği vahyi esaslara mutlaka 
uygun olacağının ilan edilmesi, 
bu konuda yüce Allah’a söz 
verilmesidir. Bu ifadenin beyan 
edilmesinden yani La ilahe illallah 
denilmesinden sonra kişi için artık 
ikinci bir seçenek, ikinci bir yol 
yoktur.
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“De ki: ‘Ey Kitap ehli, bizim ve 
sizin aranızda eşit bir kelimeye 
gelin; yalnız Allah’tan başkasına 
kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayalım; bir kısmımız 
bir kısmımızı Allah’tan başka 
rabler edinmesin.’ Buna rağmen 
şayet yüzçevirirlerse, artık deyin 
ki: ‘Şahit olun, gerçekten biz Müslü-
manlarız.” (Al-i İmran, 64)

Tevhid’in ifadesi, yüce Allah’ın 
tek İlah, tek Otorite, tek Rab 
olarak ilan edilmesidir. Tarih 
boyunca sürdürülen Tevhid-şirk 
mücadelesinin ilk ateşi, bu kutlu 
ifade ile yakılmıştır. Bu ifade, şirk 
içerisinde bocalayan beşeriyete, 
tek ilah olarak yüce Allah’ın kabul 
edilmesi çağrısıdır. İşte bu Tevhid 
çağrısı, şirk cephesinin tepkisine 
neden olmuş, Tevhid-şirk mücade-
lesini başlatmıştır.

İşkence, zulüm ve baskı ile 
Müslümanları La ilahe illallah 
Kelime-i Tevhid’inden ayırama-
yacaklarını anlayan küfür ve şirk 
cephesi, Müslümanların öncüsü, 
Risalet önderi Hz. Muhammed 
(as)’a bir sürü teklifte bulundular. 
Rasulullah (as), müşriklerin tüm 
tekli lerini reddettikten sonra 
amcası Ebu Talib’e hitaben: “Ey 
amca, ben La ilahe illa Allah’tan 
başka bir şey mi söylüyorum” 
demişti. Ancak Rasulullah (as) da 
amcası da müşrikler de La ilahe 
illa Allah’ın ne anlama geldiğini 
çok iyi biliyorlardı.

Tarih boyunca Tevhid-şirk 
mücadelesinde Müslümanlara, 
insanlık dışı zulüm ve işkenceler 
yapılmış, ancak bunda bir başarı 
elde edilememiş, Müslümanlar 
inançlarından döndürülememişti. 
Kur’an, Tevhidi esaslara iman eden 
Müslümanların karşılaştıkları 
zorlukları ve içerisinde bulunduk-
ları durumu şöyle bildirir.

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

Ashab’ı Uhdud’a giden Tevhid 
erlerinin, zalimler tarafından ateş 
çukurlarında nasıl yakıldıkları 
Kur’an’da şöyle bildirilir.

“Canı çıksın Ashab-ı Uhdud’un! 
Tutuşturulmuş olan ateşin o zaman 
onlar, onun üzerinde oturmuşlardı 
ve onlar, Mü’minlere yaptıkları 
şeye şahitlik ediyorlardı. Aziz, 
Hamd edilen Allah’a gerçekten 
iman etmelerinden başka onlardan 
intikam almadılar.” (Buruc. 4-8)

Rasulullah (as), Tevhidi esaslara 
imanlarında sebat eden Müslü-
manların karşılaştıkları zorluklar 
için şöyle demiştir.

“Sizden önceki ümmetler 
içinde öyle kimseler bulun-
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muştur ki, (iman ettiği için) 
yakalanır, onun için yerde bir 
çukur kazılır, o kişi o çukurun 
içine gömülürdü. Sonra büyük 
bir testere getirilir, onun başı 
üzerine konulurdu da cesedi 
ikiye bölünürdü, fakat bu onu 
dinden döndürmezdi. Demir 
taraklar ile etinin altındaki 
kemiği ve sinirleri taranırdı da, 
bu işkenceler o Mü’mini dinin-
den çevirmezdi. Size yemin 
ederek söylüyorum ki, Allah bu 
işi mutlaka tamamlayacaktır.

Öyle ki, bir süvari San’â’dan 
Hadramevt’e kadar  (tek başına)  
yolculuk edecek de Allah’tan ve 
bir de (yolcu koyun sahibi ise) 
koyunlarına kurdun saldırma-
sından  başka hiçbir şeyden 
korkmayacaktır. Fakat sizler 
acele ediyorsunuz!.” (Ahmed 
b. Hanbel, 5/109; Buharî, 
Menakıbu’l-Ensar,29).

Risalet tarihinde, iman edenler, 
ne islerinde Tevhidi bir bütün 
olarak sağladıkları için yüce 
Allah’ın yardımına, rahmet ve 
rızasına mazhar olmuşlar, hem 
dünyada, hem de ahirette kurtulu-
şa ve mağ irete ulaşmışlardır.

Tarihsel İslâm düşmanları ve 
günümüz küfür ve şirk ehli, Tevhidi 
esaslara iman eden Müslümanları, 
dinlerinden döndüremeyecekle-
rini anlayınca taktik değiştirerek 
Kur’ani kavramların asıl manaları-
nı çarpıtma yolunu seçtiler.

Rasulullah (as)’dan sonra 
kâ irler ya hadisleri yanlış anlam-
landırarak ya da hadis uydurarak 
saptırmalarına destek olarak 
kullandılar. Örneğin, Rasulullah 
(as)’ın “La ilahe illallah diyen 
cennete girer” dediğini iddia edip 
yalnızca bu cümleyi söylemenin 
cennete girmeye vesile olacağını 
savundular. Oysa Rasulullah (as) 
ve beraberindeki Müslümanlar, La 
ilahe illallah sözünü söylerlerken 
aynı anda davranışlarıyla küfrün, 
şirkin her şeyini reddederek bu 
Tevhidi esasların toplum hayatına 
egemen olması için çalışıyorlardı.

Rasulullah (as) ve arkadaşları, 
Kelime-i Tevhid uğruna her şeyle-
rini feda ediyor, işkence görüyor, 
zulme maruz kalıyorlardı. Yani 
onlar, La ilahe illallah uğruna 
bedel ödüyorlardı. Rasulullah (as), 
kendisi bedel öderken başkalarına, 
yalnızca sözel olarak La ilahe illal-
lah demekle cennete girileceğini 
söyler mi!

Pratiği olmayan bir sözün 
sahibine hiçbir faydası yoktur. 
Bu nedenle sözel olarak La ilahe 
illallah demenin kişiye hiçbir 
yararı olmadığı gibi, Rasulullah 
(as) adına hadis uydurmak hem 
Rasul’e iftiradır, hem de Tevhid-
şirk tarihindeki mücadeleyi inkâr 
etmektir ki bu, apaçık küfürdür.

Rasulullah (as) ve arkadaşları 
ile önceki Risalet önderleri ve 
beraberlerindeki iman edenler, 
La ilahe illallah Kelime-i Tevhidi 
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uğruna müşrik ve kâ irlerin 
zulmüne, saldırısına, baskı ve 
şiddetine maruz kalıyor, işkence 
görüyor, birçoğu şehit olurlarken 
birçoğu yurtlarını, evlerini, barkla-
rını terk edip hicret ediyorlardı. 
İşte bu nedenle, Kelime-i Tevhidin 
anlamını değiştirmek, saptırmak, 
yüce Allah’ın sözünü olduğundan 
başka bir anlamla anlamlandır-
mak sapıklık ve küfürdür.

Günümüzde sözel olarak 
Kelime-i Tevhid tekrarlandığı 
halde pratikte bu kelimenin 
ifade ettiği anlamda bir eylemde 
bulunulmamakta, hatta Kelime-i 
Tevhidin gerçek anlamı ile taban 
tabana zıt eylemlerde bulunul-
maktadır. Buna rağmen Kelime-i 
Tevhidi sözel olarak ifade edenler, 
yüce Allah’ın rızasını kazanacakla-
rını, cennete gireceklerini sanıyor-
lar. Böyle bir iddianın İslâm’la, 
Kur’ani esaslarla ve Kelime-i 
Tevhidin içeriği ile uzaktan yakın-
dan hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

La ilahe illallah’ın anlamında, 
Allah’tan başka tüm güç sahibi 
otorite ve diktatörlerin, insanlar 
üzerinde egemenlik kuran kanun 
koyucuların, insanları etkisi 
altına alıp onları kendi hevalarına 
göre kullanan, Kur’an dışı yol ve 
yöntemleri vahyi esasların önüne 
alan kişilerin ve tağuti düzenlerin 
reddedilmesi, inkâr edilmesi 
vardır.

La ilahe illallah’ı, lafzen sürekli 
bir şekilde tekrarladıkları halde 
bu kelimenin gerçek anlamını 

bilmeyen, hatta bu kelimenin 
bir anlamının olduğundan dahi 
haberdar olmayan milyonlarca 
insan, bu Tevhid kelimesinin ihtiva 
ettiği anlamın tam zıddı tavırlar 
içine girmektedirler.

Tağutu reddetmekle emredil-
dikleri halde tağuti düzenlere 
oy veren, yüce Allah’a isyan edip 
insanlar üzerinde ilahlık iddia 
eden zorba sistemlere, bu sistem-
lerin temsilcilerine destek olanlar, 
sözel olarak tekrarladıkları La 
ilahe illallah Kelime-i Tevhidini 
kendi ne islerinde boşa çıkar-
mışlar, kâ irlere destek olmuşlar, 
Allah’tan başka ilahlar edinerek 
küfre ve şirke girmişlerdir.

Davranışta Tevhid

Davranışta Tevhid, iman eden 
kimsenin, yapacağı tüm iilleri, 
Kur’an’ın belirlediği ölçüler 
içerisinde Nebevi örnekliğe uygun 
yapması halinde mümkün olabilir. 
Mü’min birey, düşüncesinde var 
olan vahyi esasları, kalbiyle iman 
ve tasdik ettikten sonra söz ve 
davranışlarla iiliyata dönüştü-
rürse gerçek anlamda Tevhide 
iman etmiş, yüce Allah’ı Bir’lemiş, 
imanına şirk bulaştırmamış ve 
bir bütün olarak La ilahe illallah 
demiştir. Yüce Allah (cc), bu 
konuda Hz. İbrahim (as)’ın ve 
onunla beraber olanların örnekli-
ğini verir.

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

Söz ile Tevhidin ifadesi, sa ların 
netleşmesinin ilanı, şirke ve küfre 
karşı tavır alışın beyanıdır. Bu 
beyandan sonra iman eden kimse 
için artık küfür ve şirk unsurla-
rından uzaklaşmak bir zorunluluk 
haline gelir.

Tevhidi, diliyle ilan ettiği halde 
şirk ve küfürden, müşrik ve kâ ir-
lerin yaptıkları şeylerden ayrılıp 
uzaklaşmayan kimse, bu esaslara 
iman etmemiş, La ilahe illallah 
Kelime-i Tevhidini gerçekten iman 
ederek söylememiş demektir. 
Çünkü asıl olan bir şeyin ifadesi 
değil, bu ifade ile birlikte ifadenin 
işaret ettiği eylemi gerçekleştir-
mek, iman-amel bütünlüğünü 
sağlamaktır.

İslâm düşmanları, Müslümanla-
rın Kelime-i Tevhidi söylemelerin-
den sonra bu sözün gereği olarak 
sa larını netleştirmeleri neticesin-
de, Müslümanlara saldırmışlar, en 
korkunç işkenceleri yapmışlardır. 
Kelime-i Tevhide iman edip teslim 
olan Müslümanlar ise, canları 
pahasına dönmemişler; kimileri 
şehadet mertebesine ulaşmış, 
kimileri tüm zorluklara, en ağır 
zulüm ve işkencelere rağmen 
imanlarında sebat etmişlerdir.

Kelime-i Tevhide iman eden 
Mü’min birey, davranışlarını artık 
tümüyle Tevhidi esasların ortaya 
koyduğu ölçülere ve Kur’ani 
esaslara uygun yapmak, bu 
esasların yasakladığı şeylerden 
ve durumlardan kaçınmak zorun-
dadır. Tevhidi esasların ‘yapın’ 
buyruklarını yapmak nasıl ibadet 
ve kulluk ise, yasaklarından kaçın-
mak da ibadettir.

Hangi gerekçe ile olursa olsun, 
yüce Allah’ın koyduğu esaslara 
aykırı bir ya da birkaç iil işleyen 
kimse, Tevhidi esaslara karşı tavır 
almış, Tevhidi kendi nefsinde 
inkâr etmiştir. Bu ise, şirktir ve 
böyle bir iili işleyen kimse, sözel 
olarak sürekli bir şekilde La ilahe 
illallah dese bile şirkten kurtula-
maz. Örneğin, namaz kılan, Hac’ca 
giden, zekât verip oruç tutan ve 
sürekli olarak Kelime-i Tevhidi 
tekrarlayan bir kimsenin, tağuti 
bir düzene, İslâmi olmayan bir 
yönetime oy vermesi, böyle bir 
sistemin partilerini desteklemesi, 
bu kişinin, şirke düşmesine ve 
müşrik olmasına neden olur.

Günümüzde ve yakın tarihte 
birçok kimse, düşünce ya da sözde 
var olduğunu iddia ettikleri Tevhi-
di, davranışta ortaya koymadıkları 
ve Tevhide aykırı iillerde bulun-
dukları için şirke düşmüşlerdir. 
Bunlar, içerisinde bulundukları 
şirk halini bilmedikleri için kendi-
lerinin Müslüman olduklarını 
zannederler. Ancak gerçekte zillet 
ve meskenet içerisinde kalmışlar, 
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dünyada rezil, ahirette de alçala-
caklar ve yüce Allah’ın azabına 
müstahak olacaklardır.

Allah’tan başkasına itaat 
edenler, Tevhidi esasları inkâr 
etmişlerdir

Yüce Allah (cc), yaratıcı Rab, 
kulları üzerinde en üstün İlah ve 
Melik oluşu nedeni ile kullarının 
yalnızca kendisine kulluk etmele-
rini, kendi hükümlerini tanımayan, 
kulları üzerinde hüküm koymaya 
kalkışan azgın tağutların reddedil-
melerini istemiş, bunun için ardı 
ardına elçilerini göndermiştir.

“Andolsun Biz, her millet içinden: 
‘Allah’a kulluk edin, tağuttan kaçının’ 
diye bir Rasul gönderdik; sonra 
Allah, onlardan kimine hidayet etti, 
onlardan kimi üzerine de sapıklık 
hak oldu. Şimdi yeryüzünde gezin 
de bakın görün, yalanlayanların 
akıbeti nasıl olmuş!” (Nahl, 36)

Yüce Allah’a iman etmenin ilk 
ve temel şartı, Allah’ın kulları 
üzerine hüküm koyan, azgınlığın-
da haddi aşarak tağut olan beşeri 
sistemleri reddetmektir. Tağut 
reddedilmeden yüce Allah’ı Bir’le-
mek, Kur’an’a, Tevhidi esaslara 
iman etmek ve Müslüman olmak 
mümkün değildir.

Yüce Allah’ın hükmünden başka 
bir hükmü kabul edip ona tabi 
olmak, yüce Allah’a şirk koşup 
isyan etmek, Tevhidi esasları inkâr 
etmektir ki bu, apaçık bir sapık-
lıktır. Bu nedenle yüce Allah (cc), 

kullarından tağuttan kaçınmala-
rını istemiş, tağuttan kaçınmadan 
Kendisine iman edilmesinin ve 
kulluk yapılmasının mümkün 
olmadığını bildirmiştir.

“Dinde zorlama yoktur, Hak yol 
sapık yoldan kesin ayrılmıştır; artık 
kim tağutu inkâr eder ve Allah’a 
iman ederse, artık gerçekten onun 
kopması olmayan sağlam bir kulpa 
yapışmıştır, Allah işitendir, bilendir.” 
(Bakara, 256)

İnsanları, yoktan var edip 
yaratan; onlara su, yiyecek gibi 
rızıkları, hava, güneş gibi zaruri 
ve giyecek çeşitli ihtiyaçları verip 
yaşatan, her türlü nimetlerle 
donatan, akıl, zekâ ve ikir verip 
diğer varlıklar üzerinde üstün 
kılan yalnızca âlemlerin Rabb’i 
yüce Allah’tır.

Yüce Allah (cc), tağutun nasıl 
reddedileceğini, Kendisine kullu-
ğun nasıl yapılacağını Kur’an’da 
apaçık bir şekilde açıklamış, buna 
uyulmasını bildirmiştir.

“Ey insanlar, gerçekten size 
Rabb’inizden bir öğüt gelmiştir; 
göğüslerde olana şifa ve Mü’min-
ler için hidayet ve rahmettir.” 
(Yunus, 57)

Kur’an, dünyevi tüm sorunlara 
çözüm getirmiş, insanları her türlü 
sıkıntıdan, kargaşa ve bunalımlar-
dan kurtarmıştır. Kur’an’a iman 
edip uyanlar, Müslümanlar olarak 
vası landırılmışlardır. Kur’an’ın 
bildirdiği doğrultuda Rab’lerine 
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kulluk yapmayanlar, Tevhidi 
esasları inkâr etmiş müşrik, 
münafık, fasık, mürtet ve kâ irdir-
ler.

Tevhidi esasları kabul edip 
Kur’ani hükümlere teslim olmayıp 
tağuti sistemlere itaat edenler, 
Kur’an’ın ifadesi ile aşağıların 
aşağısına düşen kimselerdir.

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

Beşeri sistemlerin yasalarına 
uymak, Tevhidi esasları reddet-
mek, yüce Allah’a isyan etmek ve 
küfre girmektir ki bu kimseler, 
ayette belirtildiği üzere, lanet 
edilmiş kimseler olarak maymun-
lar, domuzlar gibidirler ve düz 
yoldan sapmışlardır.

Yüce Allah (cc), kullarının 
dünya ve ahirette alçalmalarını 
istemiyor, bu nedenle onları 
sürekli olarak uyarmış, doğru yolu 
gösteren rasullerini göndermiş, 
tağuttan kaçınılmadan Kendisine 
iman edilmeyeceğini, kurtuluşa 
ulaşılmayacağını, kurtuluşun 
ancak Kendisine iman edilmesi ile 
mümkün olabileceğini bildirmiştir.

“Tağuttan kaçınan kimseler, 
gerçekten Allah’a yönelirler ve 
O’na kulluk ederler, onlar için 

müjde var, artık kullarımı müjdele.” 
(Zümer, 17)

Tağuttan kaçınıp Kur’ani esasla-
ra teslim olan ve hayatlarını, bu 
esaslara göre düzenleyen kimseler, 
Tevhidi esaslara iman etmiş, 
Müslüman olmuşlardır. İşte bunla-
ra Rab’lerinden müjdeler vardır.

Kur’an’ın bildirdiği esaslara 
uygun düşünüp konuşan ve 
hareketlerini Rab’lerinin belirle-
diği esaslara göre ortaya koyanlar, 
Tevhid üzerinde bulunan kimse-
lerdir.

“Göklerde ve yerde her kim varsa, 
O’ndan isterler; her gün (onlara 
icabet etmek) O’nun şanındandır.” 
(Rahman, 29)

İlah, Rab, Melik, Rahman ve 
Rahim sıfatları başta olmak 
üzere, yüce Allah’a tüm sıfatları 
ile iman edenler ve hayatlarının 
bütününü yani düşünce, söz ve 
davranışlarını Kur’ani esasların 
hükümlerine göre düzenleyenler, 
Tevhidi esaslara gerçekten iman 
etmiş Mü’minler, bu esaslara 
teslim olmuş Müslümanlardır. 
Bunun dışında kalan Kur’ani ifade 
ile kâ ir, müşrik, münafık, fasık ve 
mürtettirler.

Dünya ve Ahirette kurtuluşun 
yolu, Tevhidi esaslara ve Kur’ani 
hükümlere bir bütün olarak teslim 
olmaktır.
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tefsir
A’raf Suresi-5 

104~136 Ayetler
Davetçi kendisini gizlememeli, 

daveti net ortaya koymalıdır

Hz. Musa (as), insanları kazıklara 
geçiren psikopat bir diktatörün 
ülkesinde, davetini ortaya koyarken 
hiçbir şekilde Fir’avn’ın dehşet 
saçan sisteminden, günümüz 
bel’amlarının yaptıkları gibi, zillet 
içerisine girip izin almamış, aşağı-
lık bir duruma düşmemiştir. O, 
Mısır’da kaza ile birisini öldürüp 
Fir’avn’ın dini (kanunu)na göre suç 
işlediği halde, davete başlamadan 
önce Fir’avn’dan özür dilememiştir.

Hz. Musa (as)’ın, Fir’avn’ın 
karşısına çıkması elbette kolay 
olmamıştır; o da bir insandı ve 
elbette herkes gibi, Fir’avn dikta-
töründen korkuyordu. Zaten o, bu 
korkusunu da gizlememiş, Rabb’i, 
onu rasul olarak görevlendirdiği 
zaman, Fir’avn’ın karşısına çıkmak-
tan korktuğunu açıkça ifade etmişti.

“Seni kendim için düzenledim; 
sen ve kardeşin, ayetlerimle gidin 
ve bana itaatte gevşeklik etmeyin, 
ikiniz gidin Fir’avn’e, gerçekten o 
tuğyan etti, bu yüzden ona yumuşak 
söz söyleyin, umulur ki o, öğüt alır 
veya korkar.’

Dediler ki: ‘Rabb’imiz, gerçekten 
biz korkuyoruz, bize aşırı davranır 

yahut iyice azar diye.’ Dedi ki: 
‘Korkmayın, şüphesiz ben ikinizle 
beraberim, işitir ve görürüm.!” 
(Taha, 41-46)

“Dedi ki; ‘Rabb’im, doğrusu ben, 
beni yalanlayacaklar diye korku-
yorum ve göğsüm daralıyor, dilim 
akıcı değil, bu yüzden Harun’u da 
gönder ve onlara karşı üzerimde bir 
suç var, bu yüzden korkuyorum beni 
öldürecekler diye.’

(Rabb’in) dedi ki: ‘Hayır, şimdi 
ikiniz ayetlerimizle gidin, muhakkak 
Biz, sizinle beraberiz, dinliyoruz.” 
(Şuara, 12-15)

“(Musa) dedi ki: ‘Rabb’im, doğrusu 
ben, onlardan bir nefsi öldürmüştüm, 
bu nedenle korkuyorum beni öldüre-
cekler diye. Ve Kardeşim Harun’u -ki 
o, dil bakımından benden daha güzel 
konuşur- onu benimle yardımcı 
gönder, beni tasdik etsin, zira, beni 
yalanlayacaklar diye korkuyorum.’

‘Senin pazunu kardeşinle kuvvet-
lendireceğiz ve size yetki vereceğiz, 
ayetlerimiz sayesinde size asla erişe-
meyecekler; ikiniz ve size uyanlar 
galip geleceksiniz!” (Kasas, 33-35)

“Onlara yardım ettik, böylece onlar, 
galip gelenler oldular.” (Saffat, 116)
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Yüce Allah’ın yardımı olunca iman 
edenlerin, karşısına çıkamayacak-
ları güç, yenemeyecekleri diktatör 
kalmayacaktır.  Yüce Allah’ın 
yardım vaadini alan Hz. Musa (as), 
tüm korkularını yenerek davetine 
başlamıştı. Hz. Musa (as), Rabb’ine 
güvenip O’ndan başkasının korku-
larına kalbinde yer vermediği 
için kazıklar sahibi Fir’avn’e karşı 
çıkmış, onun diz çöküp zelil düşme-
sine neden olmuştur.

Yüce Allah’a gereği gibi güven-
mek, O’na olan imanın bir gereğidir; 
gerçekten iman etmeyenler, daima 
korku içerisinde yaşarlar, Allah 
düşmanları karşısında her türlü 
ikiyüzlülüğü yaparak zillet içerisine 
girerler. Tağuti sistemin izin verdiği 
kurumlarda, Hakkı batılla karıştı-
ran bel’amlar, Rab’lerine güvenip 
iman etmedikleri için sisteme karşı 
zillet içerisine girmektedirler.

Davetçiler, ne adına hareket 
ettiklerini net ve açık ortaya 
belirtmelidirler

Davetçiler, yüce Allah’tan başka 
hiç kimseden korkup çekinmeden, 
kendilerinden önceki Tevhid erleri 
gibi yalnızca Rab’lerine güvenerek, 
Tevhidi esasları açık ve net bir 
şekilde ortaya koyar, uyarı görevle-
rini yerine getirirlerse işte o zaman, 
yüce Allah’ın yardımı ile günümüz 
Firavunlarına diz çöktürecek, onları 
zelil duruma düşüreceklerdir.

Hz. Musa (as)’ın kıssası, toplum 
önderlerinde, bulunması gereken 
kararlılığın göstergesi, zorbalığa, 

zulme, küfre karşı direnişin simgesi, 
yanlışlıklarla, sapıklıklarla mücade-
lenin yılmaz göstergesidir. Hz. Musa 
(as)’ın ortaya koyduğu mücadele 
metodunun en önemli yönlerinden 
biri de, Allah için zorluklara katla-
nıp sabredenlere Rab’lerinin nasıl 
yoktan var ederek yardım ettiğini 
en güzel şekilde göstermesidir.

Yüce Allah’ın yardımına mazhar 
olan Hz. Musa (as), herkesin adını 
anmaktan korktuğu diktatör 
Fir’avn’ın karşısına çıkmış, ona 
Rabb’inin mesajını iletmiştir. Bu 
nedenle Müslümanlar, hiçbir şekil-
de zalimlerden korkmadan Hakkı 
ortaya koymalıdırlar.

104-105- Musa dedi ki: ‘Ey 
Fir’avn, muhakkak ki ben, âlemle-
rin Rabb’inden bir Rasulüm; 
Doğrusu gerçekler üzerine 
Haktan başkasını Allah’a karşı 
söyleyemem; andolsun, Rabb’iniz-
den apaçık bir delille size geldim, 
artık İsrailoğullarını benimle 
gönder!’

Kendisini her şeyi yapmaya 
muktedir gören Fir’avn, karşısında 
korkusuzca konuşan Hz. Musa (as)’ı 
görünce ne yapacağını bilmez bir 
halde şaşkınlık içerisine düştü ve ne 
Hz. Musa (as)’ın hata ile öldürdüğü 
Kıpti’nin hesabını sorabildi, ne de 
ona kızabildi; adeta dizlerinin bağı 
çözülmüş gibi oturduğu koltuktan 
yalnızca:

106- Dedi ki: ‘Gerçekten bir ayet 
getirmiş isen, haydi onu ver, şayet 
doğrulardan isen.’
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Hz. Musa (as), Rabb’ine olan 
iman ve güveni sayesinde başı dik 
bir duruşla adeta Fir’avn’ın kalbine 
korku salmıştı. O, bir Risalet önderi 
olarak muhatabını, -kim olursa 
olsun,- yalnızca bir beşer olarak 
görmüş, ona davetini ulaştırmıştır. 
O, Fir’avn’ı da yalnızca bir beşer 
olarak görmüş, ona herhangi 
bir üstünlük vermeden davetini 
ulaştırmıştır.

107-108- Bunun üzerine o 
asasını attı, işte o zaman o, 
apaçık koca bir yılan ve o elini de 
çıkardı; işte o zaman o, bakanlar 
için bembeyazdı.

Hakkın, açık bir şekilde ortaya 
konulması, kâ irleri şaşkına 
çevirir; Fir’avn ve ileri gelenleri, 
ne yapacaklarını bilmez halde 
şaşkınlık içerisinde kalmışlardı. İlk 
şaşkınlıkları geçtikten sonra her 
dönemde olduğu gibi Fir’avn’ın 
akıl hocalığı yapan belamlar da, 
Fir’avn’e akıl vermeye ve daveti 
ortaya koyan Hz. Musa (as)’a iftira 
etmeye kalkıştılar.

109-110- Fir’avn kavminden 
ileri gelenler dedi ki: ‘Şüphesiz 
bu, elbette bilgili bir sihirbazdır, 
gerçekten yerinizden sizi çıkar-
mak istiyor, şimdi ne emredersi-
niz?’

111-112- Dediler ki: ‘Onu ve 
kardeşini geride beklet, şehirlere 
toplayıcılar gönder; bütün bilgili 
sihirbazları sana getirsinler.’

Hak batıl mücadelesinde, Tevhidi 
esasları insanlara duyurmanın 
metodu nasıl değişmemiş, her 
Risalet önderi ve Tevhid eri, kendi 
dönemlerinde değişmeyen metodu 
ile Hakkı ortaya koymuşlarsa, 
Tevhidi esaslara karşı çıkanların, 
karşı çıkış yöntemlerinde de 
bugüne kadar hiçbir değişiklik 
olmamıştır. Zorba diktatörler ve 
onların destekçileri, öncelikle bu 
konuda bel’amlarını görevlendir-
mişler, ikri planda Hakkı durdura-
madıkları zaman, yalan ve iftiralara 
başvurmuşlardır.

Hak Gelince Batıl Zail Olur

İnsanların şaşkınlık içerisinde 
çırpınmalarının nedeni, doğruyu 
bilmemeleri ve doğruyu gösterecek 
kişilerin ortaya çıkmamasıdır. 
Doğruyu bilenler, ortaya çıkıp Hakkı 
insanlara duyurduklarında toplum, 
şaşkınlıktan kurtulacak, doğruya 
yönelecek, böylece batıl, Hakkın 
karşısında yok olup gidecektir. 
Yıllarca zillet içerisinde Fir’avn’ın 
karşısında küçülen İsrailoğulları, 
Hakkı ortaya koyan Hz. Musa (as) 
sayesinde içerisinde bulundukları 
durumdan kurtularak özgürlükleri-
ne kavuşmuşlardır.

Hakkı, korkusuzca ortaya koyan 
Hz. Musa (as) karşısında, şaşkına 
dönen Fir’avn, etrafındaki bel’am-
ların uyarısı ile ülkesindeki tüm 
sihirbazları toplamış, onlar vasıtası 
ile Hz. Musa (as)’ı durduracağını, 
getirdiği Hakkı boşa çıkaracağını 
sanmıştı.
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Fir’avn, Hz. Musa (as)’ı durdur-
mak, getirdiği Tevhidi esasları 
bozmak için nasıl sihirbazlarını 
devreye soktu ise, aynı yöntem 
günümüzde de hemen hiç değiş-
meden devam etmektedir. Tağuti 
beşeri sistemler, Tevhidi esasların 
insanlara ulaşmaması için Prof. 
dekan, rektör gibi çeşitli unvanlar 
ve makamlar verdiği bel’amları 
görevlendirmiş, açılmasına izin 
verdiği vakıf ve derneklere Samiri 
soylu bel’amlarını yerleştirmiştir. 
Bunlar, tağuti sisteme yaranmak, 
kimi çıkarlar elde etmek için Hakkı 
batılla karıştırarak gerçekleri gizle-
mekte, insanların Tevhidi esaslara 
yönelmelerini engellemektedirler.

113-114- Fir’avn’e sihirbazlar 
geldi, dediler ki: ‘Elbette bize 
mükâfat vardır, şayet galip gelen-
ler biz olursak!’ Dedi ki: ‘Evet, 
elbette siz o zaman yakın kılınmış 
kimselersiniz!’

Bel’amların, bütün çabaları, 
zorbaların yanında daha iyi bir yer 
edinme isteğidir. Onlar, bu uğurda 
her şeyi yapar, her türlü zilleti 
sergilerler. Bu, her dönemde öyle 
olmuş, gelecekte de böyle olacaktır. 
Davetçiler ise, yalnızca Rab’lerini 
razı etmeyi düşünmeli ve yalnızca 
O’nun koyduğu ölçüler içerisinde 
hareket ederek gündemi belirleme-
lidirler.

115-116- Dediler ki: ‘Ey Musa, 
atacak mısın, yoksa (önce) 
atanlar biz mi olalım? Dedi ki: 

‘Atın,’ ne zaman ki attılar, insan-
ların gözlerini büyülediler, onları 
ürküttüler ve büyük bir sihir 
getirdiler.

117-119- Musa’ya: ‘Asanı at’ 
diye vahyettik, işte o zaman 
o, uydurduklarını yakalıyordu; 
böylece Hak gerçekleşti ve onların 
yapmış oldukları şeyler batıl oldu, 
böylece yenildiler ve tersyüz olup 
küçük düştüler.

Batıl her zaman küçük düşüp yok 
olmaya mahkûmdur; onlar, sadece 
geçici bir süre insanların gözlerini 
boyayabilir, onlar üzerinde etkili 
olabilirler, ancak Hak ortaya çıktı-
ğında batıl yok olacak ve o zaman 
akleden insanlar Hakka teslim 
olacaklardır.

120-122- Sihirbazlar, (gerçek-
le) yüzyüze geldiler, secde edenler 
oldular. Dediler ki: ‘Âlemlerin 
Rabb’ine iman ettik, Musa’nın ve 
Harun’un Rabb’ine!’

İman, hiçbir şekilde pazarlık 
kabul etmez, ertelenmez, üzerinde 
düşünülmez. O, bir kalbe girdi 
mi, kalpte var olan her şey anında 
dışarı çıkar ve kalp asıl sahibini 
ağırlar. Nitekim sihirbazlar da 
bu gerçeği hemen kavramışlar, 
gördükleri muazzam olayın, beşeri 
bir şey olmadığını anlamışlar, 
anında tepki verip hiç düşünmeden, 
Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as)’ın 
teslim oldukları Rabb’e teslim olup 
Müslüman olmuşlardı.

İman, izin ve pazarlık kabul 
etmez

İman edecek kimse, hiçbir 
şekilde başkasından izin almaz, 
alamaz; böyle bir iman zaten 
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geçersizdir. Gerçekten iman edenler, 
hiçbir şekilde bu uğurda başlarına 
gelecekleri düşünmezler, pazarlık 
etmezler, başka şeyleri gözönünde 
bulundurarak iman etmezler. 
Sihirbazlar, Fir’avn’dan alacakları 
unvanları ve Fir’avn’ın onlara ne 
yapacağını düşünmeden, gördükle-
ri gerçeğe hemen teslim olmuşlar, 
Rab’lerine iman etmişlerdir.

123-124- Fir’avn dedi ki: 
‘Doğrusu size izin vermeden 
önce ona iman ettiniz! Şüphesiz 
bu elbette bir plandır, halkını 
oradan çıkarmak için şehirde 
onu düzenlediniz; ancak yakında 
bileceksiniz! Elbette ellerinizi ve 
ayaklarınızı çaprazlama kesece-
ğim, sonra mutlaka hepinizi 
çarmıha gereceğim!’ dedi.

Fikir çıkmaza girdiğinde şiddet 
başlar, deyimi tam cahil zorbaları 
ifade ediyor. Her dönemin zorba 
tağuti güçleri, ikir planında alt 
edemedikleri düşünce ve kişileri, 
baskı ve zorbalıkla susturmaya 
çalışırlar. Onlar, ellerindeki güç ile 
her şeyi yapacaklarını ve insan-
ları susturacaklarını zannederler. 
Ancak gerçekten iman edenler, 
ne zorbaların tehditlerini, ne de 
onların verecekleri makam ve 
mevkileri düşünürler. Onlar için tek 
gerçek, Rab’lerinin rızasını kazan-
mak ve O’na gereği gibi kul olmaktır.

125-126- Dediler ki: ‘Şüphesiz 
biz Rabb’imize döneceğiz! Sen 
bizden, sadece bize gelen Rabb’i-
mizin ayetlerine iman etmemiz 
dışında intikam almıyorsun; (ey) 

Rabb’imiz, üzerimize sabır boşalt 
ve bizi Müslümanlar olarak vefat 
ettir!’

İşte gerçek iman ve Allah’a 
teslimiyet budur; gerçeği gören bir 
kimse, tereddüt etmeden hemen 
teslim olmalıdır. Sihirbazlar, biraz 
önce önünde rükûa vardıkları 
Fir’avn’e, şimdi pervasızca meydan 
okuyor, onu artık önemsemedikle-
rini ilan ediyorlardı.

“Dediler ki: ‘Seni, bize gelen açık 
delillere ve bizi yaratan kimseye 
tercih etmeyeceğiz, öyleyse hükmünü 
ver, neye hüküm vereceksen, şüphesiz 
ancak bu dünya hayatında hüküm 
verirsin. Gerçekten biz, Rabb’imize 
iman ettik ki, bizim günahlarımızı 
ve bizi yapmaya kendisini zorladığın 
o sihri bağışlasın; Allah daha hayırlı 
ve daha kalıcıdır..” (Taha, 72-73)

İman, bir kalbe girince o kalp 
sahibi için artık tek değer, iman 
ettiği Rabb’i ve O’ndan gelen 
emirlerdir. İman edenleri, ne zorba-
ların baskıları, ne dünyevi değerleri 
ve ne de aile ve akrabaları durdu-
rabilir. Çünkü onlar, neye, niçin 
iman ettiklerini, bu imanlarının 
kendilerinden ne istediğini çok iyi 
bilerek iman etmişlerdir.

İman etmek, yepyeni bir kişilik 
kuşanmak, yepyeni bir kimliğe 
sahip olmaktır.

Sihirbazlar, Rab’lerine iman 
etmekle zilleti terk edip onurlu 
bir kişilik kuşanmışlar, bunu da 
açıkça ortaya koymuşlardı. Onlar, 
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daha önce zillet içerisinde önünde 
eğilip durdukları, ondan üstün 
kimseyi tanımadıkları Fir’avn’ın, 
iman ettikten sonra sıradan bir 
beşer olduğunu anlamış, ona 
karşı yeni sahip oldukları kimlikle 
çıkmışlar, “Âlemlerin Rabb’ine iman 
ettik, Musa ve Harun’un Rabb’ine” 
deyip yeni kimliklerini açıklamışlar, 
Müslüman olduklarını Fir’avn’e ve 
adamlarına bildirmişlerdi.

Kendisini, her şeyi yapmaya 
muktedir zannedip insanlar 
üzerinde en üstün otorite, rab ve 
ilah olduğunu iddia eden Fir’avn, 
istediği zaman insanları sindirip 
susturacağını zannedip onlara karşı 
pervasızca konuşuyor, kendisinin 
en büyük olduğunu söylüyordu.

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

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

“Fir’avn kavminin içinde seslenip: 
‘Ey kavmim, Mısır mülkü ve şu 
altımdan akıp giden ırmaklar benim 
değil mi, görmüyor musunuz,’ dedi. 
Yahut ben, şundan daha hayırlı değil 
miyim; o ki, aşağılık ve nerdeyse söz 
anlatamayacak durumda! O halde 
onun üzerine altından bilezikler 
atılmalı yahut beraber olduğu 
yakınında bulunan melekler gelmeli 
değil miydi?” (Zuhruf, 51-53)

Üstünlüğü, mal, mülk, askeri güç 
ve otoritede gören zorbalar, kararlı 
ve inançlı insanlarla karşılaştıkla-

rında, sahip olduklarının hiçbir işe 
yaramadığını çok açık bir şekilde 
gördükçe çılgına dönüp kudurur-
lar. Fir’avn ve melesi de, bir avuç 
imanlı insanın karşısında çaresizlik 
içerisinde çırpınıyor, çırpındıkça 
da battıkça batıyorlardı. Onlar, son 
kozlarını ortaya koyarak iman 
edenleri öldürmek için harekete 
geçerler.

127- Fir’avn kavminden ileri 
gelenler dedi ki: ‘Musa’yı ve 
kavmini bırakacak mısın? Yeryü-
zünde bozgunculuk yapacaklar, 
seni ve ilahlarını terk edecekler’ 
dedi ki: ‘Onların oğullarını 
öldüreceğiz ve kadınlarını sağ 
bırakacağız; elbette biz onların 
üstünde mutlak galipleriz.’

Hak batıl mücadelesinin her 
döneminde, batılın temsilcileri, 
ikri planda yenemedikleri Hakkın 

temsilcilerini, zorbalıkla yok 
etmeye, ortadan kaldırmaya çalış-
mışlardır. Ancak onların hesapları 
ve planları hep boşa çıkmış, galip 
gelenler Hakkın temsilcileri olmuş-
tur.

Özgürlük, bedel ödenmeden 
elde edilemiyor

Hayatta hiçbir şey kolay elde 
edilemiyor; özellikle bu özgürlük 
ise, elbette bu, çok daha fazla bir 
bedelle elde edilebilir. İsrailoğulları, 
kendi üzerlerinde baskı ve zorba-
lığını sürdüren Fir’avn’ın zulmüne 
razı olmuş, içerisinde bulundukları 
zillet ve meskenetten kurtulmayı 
hiç düşünmemiş, bulundukları 
zilleti bir kader imiş gibi kabullen-
mişlerdi.
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“Böylece kavmini küçümsedi, onlar 
da ona itaat ettiler, şüphesiz onlar, 
fasık olan bir kavimdi.” (Zuhruf, 54)

Hz. Musa (as)’ın, İsrailoğullarının 
özgürlüğünü istemesi, Fir’avn’ın 
zulmünün daha çok artırmasına 
neden olmuştu. Ancak bu, İsrai-
loğulları için artık esaretlerinin 
sonuna gelindiğini ve özgürlükle-
rinin yakın olduğunu gösteriyordu. 
Karanlığın en yoğun olduğu zaman 
aydınlığın en yakın olduğu andır. 
Bu nedenle Hz. Musa (as), kavmine 
sabretmeyi öğütlüyordu. Bu sabır 
tavsiyesi, aslında özgürlüğün yakın 
olduğunu müjdeliyordu.

128- Musa, kavmine dedi ki: 
‘Allah’tan yardım isteyin ve sabre-
din, şüphesiz yeryüzü Allah’ındır, 
onu kullarından dileyen kimseyi 
ona varis kılar, akıbet Muttakile-
rindir!

Yüce Allah’ın gönderdiği ilahi 
mesaja iman edip teslim olanlar, 
mutlak anlamda Rab’lerine 
tevekkül etmeli, O’nun kendilerine 
yardım edeceğinden kuşku duyma-
malıdırlar. Yüce Allah (cc), kendi-
sine tevekkül edenlere mutlaka 
yardım edicidir.

Nankörlüğü, bozuk bir karakter 
haline getirmiş İsrailoğulları, 
Rab’leri tarafından kendilerine 
gelen Rahmeti idrak edemiyor, hâlâ 
sızlanıp duruyorlardı. Ancak hiçbir 
zulüm, aniden kesilmez, sabır ve 
karşı mücadele ile zulüm son bulur.

129- Dediler ki: ‘Sen bize 
gelmeden önce de ve bize geldik-
ten sonra da bize eziyet edildi.’ 
(Musa) dedi ki: ‘Umulur ki Rabb’i-
niz gerçekten düşmanınızı helak 
eder ve onların yerine sizi yeryü-
züne halifeler yapar, böylece nasıl 
hareket edeceğinize bakar.’

İnsan, hayatta elbette birçok 
sorunla karşılaşır, birçok sıkıntılar 
çekecektir ki bu, beşer olmanın 
gereğidir. O halde başa gelenler, 
mutlaka Allah için, O’nun yolunda 
başa gelmelidir. Allah için başa 
gelenler, insan için sıkıntı gibi 
görünse de aslında bilenler için bir 
rahmettir.

İnsanın, değişik şekillerde 
denenmesi

Dünya hayatı, imtihan alanıdır; 
insan, iyi ve kötü durumlarla 
imtihan edilmektedir. İnsan, başına 
gelen bir sıkıntıda isyan etmemeli, 
sabır ve tevekkülle düşünmeli, 
başına gelen sıkıntının nedenini 
araştırmalı, karşılaştığı iyi ve kötü 
hallerden ibret alıp dersler çıkar-
malıdır. Başına gelen durum, kendi 
elleri yüzündense tevbe etmelidir.

Kendilerini her şeyi yapmaya 
muktedir gören zorbalar, yüce 
Allah’ın gücü karşısında zavallı bir 
hiç olduklarını görüyor, ancak inkâr 
ve bozgunculuktaki aşırılıkları, 
düşünme yeteneklerini yitirdiğin-
den karşılaştıkları durumu değer-
lendiremiyorlar.



tefsir

A’raf Suresi-5 
104~136 

Ayetler

Ekim 
Kasım
Aralık

2019 - 61

Kur’ani

mücahede

62

130-131- Andolsun, Fir’avn 
ailesini tuttuk, yıllarca ürünle-
rinden eksilttik, ta ki düşünsünler. 
Artık ne zaman onlara bir iyilik 
gelse derler ki: ‘Bu, bizim için’ ve 
şayet onlara bir kötülük isabet 
etse, Musa ile onunla beraber olan 
kimseleri uğursuz  sayarlardı. İyi 
bilin ki şüphesiz Allah yanında 
uğursuz olanlar onlardır velakin 
onların çoğu bilmezler.

İnsan, yaşadığı sürece, birçok 
şeyle değişik olaylarla karşılaşır; 
kişi, karşılaştığı iyi ve kötü durum-
ları ve arkalarında yatan gerçekleri 
düşünmeli ve ne iyi şeyleri kendisi-
ne, ne de kötü şeyleri başkalarına 
mal etmelidir. İnsan, karşılaştığı 
kötü durumların, kendi hatasından 
olabileceğini düşünmelidir.

Yüce Allah (cc), her insanı, güzel 
ve sıkıntılı olmak üzere çeşitli 
şekillerde imtihan eder. Nankör ve 
düşüncesiz kimseler, sıkıntılı bir 
durumla karşılaştıklarında Rab’le-
rine yönelerek dua eder; ancak 
güzel bir şeyle karşılaştıklarında ya 
da sıkıntıyı atlattıklarında, bunun 
kendi elleriyle olduğunu, kendi 
çabaları ile elde ettiklerini zanne-
derler. Tıpkı Karun gibi; Karun, 
sahip olduğu servetin, kendisindeki 
bir bilgi sayesinde olduğunu ileri 
sürmüş, bunun üzerine yüce Allah 
(cc), onu ve sahip olduklarını yerin 
dibine geçirmiştir.

Hatalarını bilmelerine rağmen 
kendilerini düzeltmeyenlere, 
hiçbir uyarı fayda vermez. Yapılan 
uyarılara rağmen inatlarında ısrar 

edip kendilerini düzeltmeyenlerin 
başlarına gelenler, yalnızca kibir ve 
azgınlıklarından dolayıdır.

Yüce Allah (cc), Fir’avn ve ailesini 
değişik şekillerde imtihan etmiş, 
ancak onlar, imtihanlarla karşılaş-
tıklarında bunu Hz. Musa (as)’dan, 
rahata kavuştukları zaman ise onu 
kendilerinden bilmişlerdir. Bunun 
üzerine yüce Allah (cc), inkârı 
bozuk bir karakter haline getiren 
Fir’avn ve ailesini daha büyük 
mucizelerle imtihan etmiştir.

132-133- Dediler ki: ‘O getire-
ceğin bir ayet (mucize), ne 
olursa olsun, onunla bizi büyüle-
sen, artık biz sana iman eden 
kimseler değiliz.’ Bunun üzerine 
onların üzerine tufan, çekirge, 
kımıl, kurbağalar ve kanı ayrı 
ayrı ayetler (mucizeler) olarak 
gönderdik; fakat büyüklük tasla-
dılar ve suç işleyenler toplumu 
oldular.

134- Ne zaman ki üzerlerine 
ceza gerçekleşti, dediler ki: ‘Ey 
Musa, yanındaki ahid nedeniyle 
Rabb’ine bizim için dua et; doğru-
su şayet bizden cezayı kaldırırsan, 
mutlaka sana iman edeceğiz ve 
gerçekten İsrailoğullarını seninle 
göndereceğiz.’

Tevbe etmek, yapılan hatanın 
farkına varıp ondan dönmektir ki 
bu, makbul olan tevbedir. Zorlukla 
karşılaşıldığında yapılan tevbeler, 
samimiyetsizliğin zorda kalmışlığın 
bir sonucudur ki yüce Allah (cc), 
bu tevbeleri kabul etmeyeceğini 
bildirmektedir.
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“Onlar, illa gerçekten meleklerin 
onlara gelmesini yahut Rabb’inin 
gelmesini ya da Rabb’inin bazı 
ayetlerinin gelmesini mi gözetliyor-
lar! Rabb’inin bazı ayetleri geldiği 
gün, daha önce iman etmemiş ya da 
o imanında bir hayır kazanmamış 
kimseye, o iman bir fayda sağlamaz. 
De ki: ‘Gözetleyin, şüphesiz biz de 
gözetliyoruz.” (En’am, 158)

İnsan, aynı mayadan yaratılınca 
her dönemde aynı kişiliği sergiler, 
aynı tavrı ortaya koyar. Tarihsel 
süreçteki nankörlük ve bozguncu-
luk günümüzde de aynen devam 
etmekte, yüce Allah’ın verdiği 
imkânları kendilerinden bilen, bu 
nedenle Rab’lerine hamd etmeyen-
ler, Rab’leri tarafından, bir doğa 
olayı ile denendiklerinde, denizde, 
dalgalar arasında kalan insanlar 
gibi, hemen Rab’lerine dönmekte, 
ancak belli bir süre sonra isyan 
ve küfürlerine yeniden dönerek 
Rab’lerini unutmaktadırlar.

Rab’lerinin hükümlerini bilmele-
rine rağmen bunlara göre hareket 
etmeyenler, imanlarını yitirirler,  
Müslümanlar, böyle kimselere 
sürekli Hakkı hatırlatmalıdırlar.

Günümüzde Kur’an’a iman 
ettiklerini iddia etmelerine rağmen 
hayatlarını, vahyin belirlediği 
ölçülere göre düzeltmeyen, hatala-
rında ısrar edenler, imanlarında 
samimi olmayan kimselerdir.

135-136- Fakat ne zaman 
onlardan, erişecekleri bir süreye 
kadar azabı kaldırsak, o zaman 
onlar, (sözlerinden) dönüyor-
lardı. Bunun üzerine onlardan 
intikam aldık, böylece onları 
denizde boğduk! Doğrusu onlar, 
ayetlerimizi yalanladılar ve onu 
önemsemeyen kimseler oldular.

Şüphesiz zor ve sıkıntılı zaman-
larında tevbe ya da iman edenler, o 
zor durumdan rahata ulaştıkların-
da, tevbelerini bozar, eski durumla-
rına dönerler. Fir’avn’ın yaptığı da 
bundan başka değildi. Kendilerine 
yapılan uyarılara kulak vermeyen-
ler, büyüklük taslamış kimselerdir.

Ayetleri yalanlayanlarla, kabul 
ettiklerini iddia edip ayetler doğrul-
tusunda hareket etmeyenler aynıdır. 
Her iki durumun sonu küfür ve 
azaptan başka bir şey değildir.

Tevhidi esasları kabul edip Kur’ani hükümlere 
teslim olmayıp tağuti sistemlere itaat edenler, 

Kur’an’ın ifadesi ile aşağıların aşağısına 
düşen kimselerdir.
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şiir
Cahille Muhatap Olma

Rabb’imiz buyuruyor cahillere aldırma,
Sana sataşırlarsa Sen cahile sataşma,

Selam deyip geçiver dönüp arkana 
bakma,

Tebessüm edip bırak onu kaale alma.
***

Cahile değer verme kendini adam sanır,
Gurur kibir sahibi hevasına aldanır,

Vefa ve dostluk bilmez ne hak ne hukuk 
tanır,

İnsan olsa o kimse yaptığından utanır.
***

Muhatap olma evlat cahil ile cühela,
Aklı olan girer mi köpek ile çuvala,

Cahil olan bir kimse hem cahil hem 
ukala,

Söylediğini bilmez akılsız bir budala.
***

Cahil olan kimseler piyasada çok olur,
Hiç umulmadık anda gelerek seni 

bulur,
Sen ne söylersen söyle anlamaz bakar 

durur,
Ona nasihat etsen birdenbire kudurur.

***
Cahil çukur gibidir Sen indikçe o iner,
Sen ona yaklaştıkça yerin dibine girer,

Yüzüne biraz gülsen çıkar tepene biner,
Biraz fazla yüz versen hemen tepene 

pisler.

***
Cahil olan kimseler, insanlıktan 

nasipsiz,
Kişilikten yoksunlar utanmaz haysi-

yetsiz,
Onlar, Allah’tan korkmaz çünkü dinsiz 

imansız,
Haktan ga il kimseler, kara cahil 

bilgisiz.
***

Ucuz olan kimseye değerli şey verilmez,
Gölgesinden korkanla riskli yola 

gidilmez,
Ukala ve cahile sır emanet edilmez,

Hevasına uyana Doğruyol gösterilmez,
***

Cahillerden uzak dur buyuruyor 
Rabb’imiz,

Bize sataşırlarsa selam deyip geçeriz,
Dönüp bakmayız bile yolumuzdan 

gideriz,
Çünkü biz Mü’minleriz, budur bizim 

ilkemiz.
***
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