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bismillah
Allah’ın azabından kaçamazsınız!

Günümüzde dünya emper-
yalizmini oluşturan ABD, Rusya, 
Çin, İngiltere, Fransa ve bunlara 
destek olan batılı Haçlı ülkeler ile 
bunların, İslâm toprakları üzerine 
yönetici diye oturttukları yerli 
işbirlikçileri ile İsrail ve dostları, 
akıttıkları mazlum insanların 
kanlarıyla dünyayı adeta bir kan 
gölüne çevirmiş görünmektedir

Dünya emperyalizmi ve işbir-
likçileri, diğer yandan yüce Allah’ın, 
beğenip razı olduğu İslâm dinini 
yeryüzünden kaldırmak için var 
güçleri ile itne ve fücur üretmeye 
çalışmaktadırlar.

Yüce Allah’ın “O, ıslah edildik-
ten sonra yeryüzünü ifsat etmeyin…” 
(A’raf, 56) buyruğuna rağmen var 
güçleri ile yeryüzünde bozguncu-
luk yapan, itne ve fesadı artıran 
dünya emperyalizmi ve işbirlikçi-
leri, yüce Allah’a, O’nun beğenip 
razı olduğu İslâm dinine ve bu dine 
iman edenlere açıktan açığa savaş 
açmış görünmektedirler.

Tarihi süreçte yeryüzünü 
ifsad edip bozgunculuk yapan 
nice zorbalar, yüce Allah (cc) 
tarafından en acıklı şekilde helak 

edilmişlerdir. Kur’an, helak edilen 
bozguncuların örnekleri ile 
doludur. Günümüz emperyalistleri 
ile onların destekçileri de, geçmiş 
bozguncu atalarının uğradıkları 
acıklı helake koşar adım gitmek-
tedirler ve bu helak onlardan uzak 
değildir.

Dünya emperyalizmi ve işbir-
likçileri, aralarında kurdukları 
yapılanmalarla elele vererek ifsad 
ve bozgunculuklarını sürdürmek-
tedirler. Onlar, Kur’an’da bildirildi-
ği üzere aralarında birleşerek itne 
ve fesadı çoğaltmışlar, yeryüzünün 
düzenini bozmuşlardır.

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

Dünya emperyalizmi ve 
işbirlikçileri, şu gerçeği çok iyi 
bilsinler ki, yüce Allah’ın dinine, 
kutsallarına, mazlum kullarına 
karşı sürdürdükleri savaş, zulüm 
ve katliamların hesabını yüce 
Allah (cc) en ağır şekilde dünya ve 
Ahirette soracak, zalimleri, dünya-
da helak edecek, Ahirette de acıklı 
bir azaba sokacaktır.
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Yüce Allah (cc), üç-beş çapulcu-
nun, yeryüzü düzenini bozmaları-
na izin vermez

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

“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 sağlama-
dı; 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, yeryü-
zünü ifsat eden nice zalim ve 
bozguncular helak edilmişlerdir. 
Bu Sünnetullah’tır; zalim despotlar 
ve bozguncular yeryüzünde var 
oldukça Sünnetullah yine cari 
olacak, bozguncular ve destekçileri 
topyekûn helak edileceklerdir.

Yüce Allah’ın, kimseye muhtaç 
olmadığını ortaya koymakta, hiç 
kimse, bozgunculuğa karşı tavır 
almasa da yeryüzü düzeninin 
bizzat Kendisi tarafından sağla-
nacağını bildirmektedir. 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’ın arzında bozgun-
culuk yapmak isteyen azgın zorba-
lara karşı insanların tepkisiz kalıp 
müdahale etmemeleri üzerine 
yüce Allah (cc), kuşlar ile bozgun-
culuk yapmaya çalışanlara fırsat 
vermeden helak edildiklerini Fil 
suresinde bildirmektedir.

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

Ebabil kuşlarının, doğanın 
en güçlü varlıkları olan illeri ve 
60 bin kişiden oluşan orduyu 
yerle bir edip biçilmiş ekin haline 
getirmelerinin örnek verilmesi, 
iman edenlerin ders çıkaracakları 
önemli bir husustur.

Ebabil kuşlarının, çok güçlü 
bir orduyu yerlebir etmeleri 
Müslümanların, Tevhidi ilkeler 
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doğrultusunda cemaatleşmeleri 
halinde en güçlü silahlara sahip 
emperyalistleri ve onların İslâm 
toprakları üzerindeki yerli işbirlik-
çilerini dize getireceklerini, onları 
biçilmiş ekin gibi yapacaklarını 
gösteren çok güzel bir örnektir.

Yüce Allah’a tevekkül ve 
teslimiyetle atılacak bir adımın ve 
yapılacak en küçük bir hareketin, 
yüce Allah’ın yardımı ile büyük 
sonuçlar doğuracaktır biiznil-
lah. Kur’an, yüce Allah yolunda 
mücadele eden, hareket metodunu 
Kur’ani esaslardan alan İslami 
bir çalışmanın yeryüzünde ifsadı 
durduracağını örnekler vererek 
ortaya koymaktadır.

Emperyalistler ve yerli işbir-
likçileri, sahip oldukları teknoloji-
leri ve silah güçleri ile kendilerini 
güçlü zannediyorlar. Yüce Allah’ın 
azabı geldiğinde onların sahip 
oldukları teknoloji ve silah güçleri 
onları korumayacaktır. Nitekim 
tarihi süreçte kendilerini güçlü 
zanneden nice azgınlar, helak 
edilmişlerdir.

“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. 
Bu, onlara rasullerin açık delilleri 
getirmiş olmasıydı; fakat inkâr 
ediyorlardı. Bu yüzden Allah onları 
yakaladı; şüphesiz O, kuvvetlidir, 
cezası çetindir.” (Mü’min, 21-22)

Yüce Allah’a, İslâmi esaslara, 
Müslümanlara düşmanlık yapan-
ların, mazlum insanları katledenle-
rin, Müslümanlar için kötü planlar 
yapanların kötü planları kendi 
ayaklarına dolanacak kâ irlerin 
planları boşa çıkacaktır. Şüphesiz 
yüce Allah’ın, kâ irlere karşı yaptı-
ğı plan daha güçlüdür.

“Plan yaptılar ve Allah da plan 
yaptı; Allah, plan yapanların en 
güçlüsüdür.” (Al-i İmran, 54)

“Onlara mühlet veriyorum, 
şüphesiz planım sağlamdır.” (A’raf, 
183)

Yüce Allah (cc), kendi dinini 
mutlaka koruyacaktır

Günümüzde, tarihsel süreçte 
işlenen ve bunlar için rasuller 
gönderilen tüm kötü iillerin hepsi 
açık bir şekilde işlenmektedir. 
Bütün bunlarla beraber emper-
yalistler ve işbirlikçileri, yüce 
Allah’ın dinini ortadan kaldırmak 
için savaşmaktadırlar.

Yüce Allah (cc), yeryüzü 
düzeninin bozguncular tarafından 
bozulmasına müsaade etmediği 
gibi razı olduğu İslâm dininin de 
üç-beş çapulcu tarafından tahrif 
edilmesine izin vermeyecektir. 
Yüce Allah (cc), yeryüzünü ifsat 
eden bozguncuları, Kendisine 
şirk koşup isyan ederek azgınla-
şanları daha önce helak ettiği gibi 
günümüz emperyalist zalimleri 
ve işbirlikçilerini de helak edecek, 
razı olduğu dini koruyacaktır 
inşaAllah.
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“Onlardan önce Nuh’un kavmi 
de yalanlamıştı, kulumuzu yalanla-
dılar ve dediler ki: ‘Cinlenmiştir’ ve 
engellendi. Bunun üzerine Rabb’ine 
dua etti: ‘Doğrusu ben mağlup 
oldum, artık yardım et.’ Nihayet Biz 
de boşalan bir su ile göğün kapıları-
nı açtık.” (Kamer, 9-11)

Emperyalistler ve yerli işbir-
likçileri, yüce Allah’ın dinine karşı 
azgınlıklarında o denli ileri gittiler 
ki, Kur’an’a dil uzattılar, İslâm’ın 
güncellenmesi adı altında Yahudi-
lerle ilgili bazı ayetlerin Kur’an’dan 
çıkarılmasını bile isteyecek kadar 
haddi aştılar. İslâm düşmanı 
emperyalistlerin Türkiye distribü-
törü de Erdoğan’dır.

Erdoğan, emperyalizmin 
direkti leri doğrultusunda Cuma 
günleri camilerde okunan “Gerçek 
din, Allah indinde İslâm’dır” 
ayetinin okunmasını yasaklayarak 
İslâm’dan rahatsızlık duyduğunu 
ortaya koymuş, bunun akabinde 
İslâm’ın güncellenmesi adı altında 
Kur’an’a dil uzatmıştır. Ancak 
Erdoğan ve onun efendileri hoşlan-
masa da:

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

Yüce Allah (cc), Kâbe’ye 
saldırmaya cüret eden Ebrehe ve 
güçlü ordusunu helak edip yenmiş 
ekin sapı yaptığı gibi günümüzde 
de yüce Allah (cc), beğenip razı 
olduğu İslâm dinine saldıranları 
da en acıklı şekilde inşaAllah 
helak edecektir. Bu helak, inkârcı 

kâ irlerden ve onlara hizmet eden 
Erdoğan’dan inşaAllah uzak değil-
dir.

Yüce Allah (cc), göndereceği 
büyük  azap öncesinde kısmi 
depremler, sel ve başka doğa afetle-
ri ile kimi azaplar göndermektedir. 
Ancak çeşitli defalar, değişik 
olaylarla denenmelerine rağmen 
hâlâ düşünme mekanizmaları i las 
ettiğinden düşünemeyenler, er-geç 
acıklı bir felaketle yok edilecekler-
dir biiznillah.

Düşünmek, akleden insanlar 
için bir haslettir; düşünce zemin-
leri, insan fıtratına aykırı düşünce 
ve yargılarla, heva ve heveslerin 
basit istekleri ile kirlenen kimse-
ler, tarihsel süreçteki atalarının 
uğradığı felaketlere uğrayacaklar-
dır.

Düşünce zeminleri, şirk ve 
küfürle kirlenenler, önceki inkârcı 
ka irlerin uğradıkları felaketlerden 
ders almazlar, Kur’ani gerçekleri 
düşünmezler, yüce Allah’ın, kendi-
lerine yaptığı uyarıları dinlemezler, 
ilahi uyarı ve mesajı anlamadan 
reddederler.

Her dönemde gelen ayetlerin 
reddedilmesine neden olan 
algılardaki virüsler, kişilerin şirke 
ve küfre girmelerine neden olmuş, 
düşünme mekanizmalarını felç 
etmiş, sağlıklı düşünmelerini 
engellemiştir. Günümüzde de 
algılara yerleştirilen virüsler 
nedeniyle düşünme mekanizmala-
rı sağlıklı bir şekilde çalışmayanlar, 
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Rab’lerinin ayetleri kendilerine 
hatırlatıldığında anında inkâr edip 
yüzçevirmektedirler.

“Onlara Rab’lerinin ayetlerinden 
hiçbir ayet gelmez ki ondan yüzçe-
virmiş olmasınlar.” (Yasin, 46)

İnsanların, kendilerine gelen 
ilahi mesajdan yüzçevirmeleri, 
algılarına daha önceden yerleş-
tirdikleri önyargılarının, kültürel 
alışkanlıklarının ve geleneklerinin 
zaman içerisinde şaşmaz doğrular 
haline gelmesi, bunların, gerçek-
lere karşı bir virüs olmasından 
dolayıdır. Bu durumdaki kimseler, 
kendilerine gelen her ayeti, hiç 
düşünmeden anında reddederler.

Mazlum insanların çığlığı 
arşı titretiyor

Emperyalist zalimler ve 
işbirlikçileri, sosyal kimliği, ırkı 
ve inancı ne olursa olsun ayırım 
yapmadan mazlum insanları 
katletmekte, onlara hayat hakkı 
tanımamaktadırlar. Günümüzde 
özellikle yaşadığımız ülkede ve 
coğrafyada sırf siyasal kimlikle-
rinden ve inançlarından dolayı 
mazlum insanlara yönelik zulüm 
ve saldırılar, tahammül edilemez 
boyutlara ulaşmıştır.

“Ne oldu Size ki, Allah yolunda ve 
mustazaf erkek, kadın ve çocuklar 
uğrunda savaşmıyorsunuz! O 
kimseler diyorlar ki: ‘Rabb’imiz, o 
halkı zalim olan bu kentten bizi 
çıkar, bize yanından bir koruyucu 
ver, bize yanından bir yardımcı ver.” 
(Nisa, 75)

Diğer yandan Çin’den Ameri-
ka’ya, Arakan’dan Afrika’ya, 
Rusya’dan İsrail ve Ortadoğu’ya 
kadar hemen tüm dünyada, 

‘Rabb’imiz Allah’tır’ diyen insan-
lara her türlü zulüm yapılmakta, 
öldürülmekte, yurtlarından 
çıkarılmaktadırlar.

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
sırf ‘Rabb’imiz Allah’tır’ dedik-
leri için masum insanlar, kurşuna 
dizilmekte, havadan füzelerle 
öldürülmekte, işkence edilmekte, 
evleri barkları yıkılarak yurtların-
dan çıkarılmaya zorlanmaktadırlar.

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

Allah’ın dinine savaş açan, 
‘Rabb’imiz Allah’tır’ diyen masum 
insanlara zulmeden, onları yurtla-
rından çıkaran, masum insanları, 
çocuk ve kadınları katleden 
emperyalistler ve işbirlikçileri, 
önceki bozguncular gibi helak 
edileceklerdir inşaAllah.
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Sabredin ey mazlumlar, 
Allah’ın yardımı sabredenlere 
yakındır

Tarihi süreçte birçok diktatör, 
tıpkı günümüzde olduğu gibi kendi 
halklarına zulmetmiş, onlara hayat 
hakkı tanımamıştır. Yüce Allah (cc), 
o zalimleri helak ederek yeryüzü-
ne mazlum kullarını varis kılmıştır.

“Musa, kavmine dedi ki: ‘Allah’tan 
yardım isteyin ve sabredin, şüphesiz 
yeryüzü Allah’ındır, onu kulların-
dan dileyen kimseyi ona varis kılar, 
akıbet Muttakilerindir!’

Dediler ki: ‘Sen bize gelmeden 
önce de ve bize geldikten sonra 
da bize eziyet edildi.’ (Musa) dedi 
ki: ‘Umulur ki Rabb’iniz gerçekten 
düşmanınızı helak eder ve onların 
yerine sizi yeryüzüne halifeler yapar, 
böylece nasıl hareket edeceğinize 
bakar.” (A’raf, 128-129)

Ey mazlumlar, emperyalist 
zalimlerin ve işbirlikçilerinin 
yaptıklarına karşılık Rabb’inize 
yönelin, O’ndan yardım isteyin 
ve sabredin, muhakkak ki Allah, 
sabredenlerle beraberdir. Korkma-
yın, Allah’ın vaadi haktır, O, kulları-
na yardım edicidir.

“Ve andolsun sizi biraz korku, 
açlık ve mallardan, canlardan ve 
ürünlerden eksiltmekle deneriz, 
sabredenleri müjdele.” (Bakara, 
155)

Unutulmasın ki, karanlığın en 
yoğun olduğu zaman şafağın en 

yakın olduğu andır. Günümüzde 
İslâm’ı, Kur’an’ın hükümlerine ve 
Tevhidi ilkelere göre temsil eden 
bir ülke ve grup yoktur. Bu nedenle 
yüce Allah (cc), yeryüzünün 
üçbeş çapulcu tarafından ifsad 
edilmesine izin vermeyecek, Kendi 
dinini koruyacak ve mazlumlara 
yardım edecektir inşaAllah. Tıpkı 
Fil vakasında olduğu gibi, güçlü 
zalimleri helak edecektir biiznillah.

Emperyalistler ve yerli işbir-
likçileri helak olmaya mahkûm-
durlar

Tarihî süreçte kendilerini 
güçlü görerek masum insanlara 
zulmeden inkârcı zalim kâ irler, 
yüce Allah’ın acıklı azabına maruz 
kalmış helak edilerek yok edilmiş-
lerdir.

 ‘Rabb’imiz Allah’tır’ diyen 
Allah’ın kullarını öldüren emper-
yalistler ve işbirlikçileri, sahip 
oldukları silah ve teknolojileri 
ile kendilerini güçlü sanmasınlar. 
Günümüz emperyalist kâ irler ve 
işbirlikçilerinin benzerleri tarihi 
süreçte var olmuş, ancak yüce 
Allah (cc), onları en acıklı bir şekil-
de helak etmiştir.

“İşte ne zaman ki Ad, haksız yere 
yeryüzünde artık büyüklük tasladı-
lar ve dediler ki: ‘Kuvvetçe bizden 
daha güçlü kim var?’ Görmediler 
mi şüphesiz Allah’tır ki O, onları 
yaratandır, kuvvetçe onlardan daha 
güçlüdür; Bizim ayetlerimizi bilerek 
inkâr ediyorlardı.” (Fussilet, 15)
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“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 
kütükleri gibidir. Şimdi görüyor 
musun onlardan geri kalanı!” 
(Hakka, 6-8)

Ad kavminin durumunu örnek 
veren yüce Allah (cc), Sünnetullah 
gereği bütün zalimler için bu acıklı 
sonun mümkün olduğunu bildir-
mektedir.

“O halde onlardan önce geçen 
kimselerin günlerinin benzerinden 
başkasını mı gözetliyorlar; de 
ki: ‘Gözetleyin, doğrusu ben de 
sizinle beraber gözetleyenlerdenim.” 
(Yunus, 102)

Hiçbir toplum ve zorba diktatör 
yoktur ki yaptıkları zulüm içerisin-
de boğulup gitmesin. Bu ilahi bir 
yasadır, bu yasa, zalimlerin yaptık-
ları küfür, isyan ve zulüm oranında 
şiddetli bir şekilde tahakkuk 
eder. Kendilerini güçlü zanneden 
nice zorba toplum ve kişiler, yüce 
Allah’ın azabından kurtulmamış, 
helak olup girtmişlerdir.

“Sizin kâ irleriniz, sizden 
öncekilerden daha hayırlı mı (üstün 
mü), yoksa kitaplarda sizin için bir 
beraat mı var!” (Kamer, 43)

Sünnetullah gereği günümüz 
inkârcı emperyalistleri ve işbir-
likçilerini de önceki zalimlerin 
akıbetine uğrayacak, en acıklı 

şekilde helak edilip yok olacaklar 
Biiznillah.

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

Yüce Allah (cc), azgın inkârcı 
zalimleri, Semud kavmi gibi bir 
depremle ya da Ad kavmi gibi bir 
kasırga ve fırtına ile Hz. Lut (as)’ın 
kavmi gibi taş yağdırarak ya da 
Fil vakasında olduğu gibi küçücük 
kuşlar ile zalim emperyalistleri ve 
işbirlikçilerini helak ederek yok 
etmeye kadirdir.

“Yoksa ülkelerin halkı, geceleyin 
onlar uyurlarken, azabımızın onlara 
gelmesinden gerçekten emin midir-
ler! Yahut ülkelerin halkı, kuşluk 
vakti azabımızın onlara gerçekten 
gelmesinden emin midirler! Ve 
onlar, (hâlâ) eğlenmektedirler.” 
(A’raf, 97-98)

Sırf siyasal kimlikleri, inanç 
ve renkleri farklıdır diye Mazlum 
insanlara, zulmeden zalimler 
bilsinler ki yüce Allah (cc) kullarını, 
sahip oldukları silah ve teknolo-
jileri ile kendilerini güçlü gören 
zalim çapulcuların zulmüne terk 
etmeyecektir. O, emperyalistleri ve 
işbirlikçi kuklalarını er-geç, önceki 
zalimler gibi helak edecektir 
biiznillah.

 “Zalimlerin yaptığı şeylerden 
Allah’ı ga il sanma, şüphesiz ancak 
onları, gözlerin donup kalacağı bir 
güne ertelemektedir.” (İbrahim, 42)
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Bütün diktatörler ve zorba-
lık yapanlar helak edilirler

Risalet tarihinde bütün 
diktatörler helak edilmişlerdir; 
bu, günümüz diktatör zalimleri 
için de geçerli bir sünnettir ve bu 
zalimlerin helakı da biiznillah uzak 
değildir.

“Artık gerçekten zulmeden 
kimselere, arkadaşlarının suçlarına 
benzer suçları vardır, öyleyse 
acele etmesinler. O günlerinden 
dolayı inkâr eden kimselerin vay 
haline, o ki onlara vadedilmişti.” 
(Zariyat, 59-60)

Önceki toplumlarda büyüklük 
taslayıp böbürlenen, yüce Allah’ı, 
O’nun rasullerini, gönderilen 
kitapları inkâr eden kimseler, 
gönderilen rasullere iman 
etmemişler, onlara saldırıp 
rasulleri öldürmeye çalışmışlar, 
mazlumlara zulmetmişlerdir.

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

Mazlumlara kötülük yapanların, 
kötülükleri kendilerini bulacaktır. 
Tarihi süreçte kötülük yapanların 
ve kötülüklerinin birçok örneği 
görülmüştür. Ancak onlar, yaptık-
ları kötülüklerle beraber yok olup 
gitmişlerdir. Bu, Allah’ın öteden 

beri süren yasasıdır ki “Allah’ın 
yasasında bir değişme bulunmaz” 
ve bu yasa, kıyamete kadar devam 
edecektir.

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

 Günümüzde emperyalizmin, 
dünya mazlum halklarına karşı 
sürdürdüğü katliam ve savaşlar, 
Arap toplumlarındaki diktatör-
lerin ve Türkiye’deki Kemalist 
zorbalığın, kendi halklarına 
karşı sürdürdükleri her türlü 
zulüm ve baskılar, ancak kendi 
sonlarını hızlandırmaktadır. Arap 
diktatörlerin çoğu, kendi halkla-
rına uyguladıkları baskı ve zulüm 
neticesinde yok edilmişlerdir, bu 
son diğer diktatörleri de bulacaktır 
inşaAllah.

Anadolu’yu işgal ettiği günden 
bugüne kadar işgal felsefesini, 
yüce Allah’a, O’nun rasullerine 
ve Kitabı’na, iman edenlere 
düşmanlık üzerine oturtan, İslâm’a 
düşmanlık ve azgınlığında sınır 
tanımayan Kemalist diktatörlüğün 
kurucu, koruyucu ve yöneticileri, 
yıllarca İslâm’a, İslâmi değerlere 
ve Müslümanlara düşmanlık yapıp 
zulmetmişler, birçok Müslüman 
âlimi zindanlara atmışlar, asmışlar, 
Kur’an’ı Kerimleri toplayıp yakmış, 
camileri kışlaya ve ahıra çevirmiş-
lerdir.
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Zorba sistemin mazlum insan-
lara ve Müslüman bildiği kimse-
lere uyguladığı zulüm, sistemin 
günümüzdeki yöneticileri eliyle 
sürdürülmektedir. Yüce Allah (cc), 
zorba sistemi ve yöneticilerini, 
mazlumlara yaptıkları kötülükler 
nedeniyle helak edecektir inşaAl-
lah.

Zorba sistemin yöneticileri, 
şayet tarihteki zalim atalarının 
akıbetlerinden ders almış olsalar-
dı, yüce Allah’ın, o atalarının 
nasıl helak ettiğini bilir, insanlara 
zulmetmez, yüce Allah’a, O’nun 
dinine ve iman edenlere bu denli 
kin ve düşmanlık beslemezdi.

“Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki 
böylece onlardan önceki kimselerin 
akıbetinin nasıl olduğunu görsün-
ler; kuvvetçe kendilerinden daha 
güçlü idiler, göklerde ve yerde hiçbir 
şey Allah’ı aciz bırakamaz. Şüphesiz 
O, Âlim’dir, Kadir’dir.” (Fatır, 44)

Tarihi süreçteki diktatörler, 
günümüz diktatörlerinden daha 
güçlü olmalarına rağmen yüce 
Allah’ın azabından kurtulamamış, 
tüm eserleri ile beraber yerlebir 
olup helak olmuşlardır. Yüce 
Allah (cc), evrensel ve çağlarüstü 
Kitabında, geçmiş zorbaları nasıl 
helak ettiğini bildirerek günümüz 
zorbalarının ibret almalarını 
istemiştir.

Sünnetullahta, zalimlerin 
helak edilişlerinin gecikme 
nedenleri

Zalim emperyalistler ve 
işbirlikçileri, sanmasınlar ki yüce 
Allah’ın azabının gecikmesi ve 
hemen helak edilmemeleri onların 
yararınadır. Yüce Allah’a hiçbir 
şey gizli değildir; O, zalimlerin 
yaptıkları her şeyi bilmektedir. 
Zalimleri ertelemekte, günü geldi-
ğinde onları acıklı bir şekilde helak 
edecektir inşaAllah.

“Şayet Allah, insanları, zulüm-
leri ile helak etseydi, onun (yerin) 
üzerinde tek canlı bırakmazdı 
velakin onları, takdir edilen bir 
süreye kadar tehir eder, artık 
ecelleri geldiği zaman bir saat geri 
kalmazlar ve ileri geçmezler.” (Nahl, 
61)

Şirk ve küfür içerisinde 
bulunan, Allah’ın hükümlerini 
tanımayıp Rab’lerine isyan eden, 
Allah’ın kullarına zulmeden zalim 
isyancı günahkâr, müşrik, kâ ir ve 
zorba despotların hemen helak 
edilmemesinin birçok nedeni 
bulunmaktadır. Her dönemin 
zalimlerini helak eden ilahi 
yasanın günümüzde hemen tahak-
kuk etmemesinin nedeni öncelikle 
yüce Allah’ın rahmetinin gereğidir.

“Şayet dilesek onları batırırız, 
artık bağıramazlar ve onları kurta-
ramazlar; ancak Bizden bir rahmet 
ve bir süreye kadar nimetlendirme 
vardır.” (Yasin, 43-44)

Zalimlerin hemen helak 
edilmesinde Sünnetullahın hemen 
cari olmamasının ikinci nedeni, 
küfür ve iman üzere bulunanların 
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sa larının yeterince netleşmemesi 
ve bu toplumlar içerisinde iman 
edecek daha birçok kimsenin 
bulunabilmesidir. Bu nedenle yüce 
Allah (cc), Tevhid eri Müslümanlar-
dan, daveti insanlara duyurmaları-
nı istemektedir.

“Sen onların içinde iken Allah 
onlara azap edecek değildi ve onlar 
mağ iret dilerken de Allah onlara 
azap edecek değil.” (Enfal, 33)

“Onlar, inkâr eden kimseler, 
Mescid-i Haram’dan ve bekletilen 
kurbanların yerine ulaşmasından 
sizi geri çevirdiler. Şayet kendilerini 
bilmediğiniz Mü’min erkekler ve 
Mü’min kadınları çiğneyecek, bu 
yüzden size bilmeden bir utanç 
isabet edecek olmasaydı, Allah, 
dileyen kimseyi rahmetine sokmak 
için birbirinden ayrılmış olsalardı, 
elbette onlardan inkâr eden kimse-
lere, acıklı bir azapla azap ederdik.” 
(Fetih, 25)

Tarihi süreçte helak edilen tüm 
toplumlarda, Tevhidi esasların 
duyurulmasından sonra sa lar 
netleşmiş, herkes bulunduğu safı 
bilinçli olarak seçmişti. İşte ancak 
bundan sonra yüce Allah (cc), 
zalim inkârcı toplumları helak 
etmiştir.

Sa ların netleşmesinde sorum-
luluk, Tevhid erlerine düşmektedir. 
Onlar, öncelikle aralarında vahdeti 
oluşturacak, sonra Tevhidi esasları, 
apaçık bir şekilde hiçbir kapalılığa 
ve muğlaklığa yer vermeden insan-
lara duyuracaklardır. Aksi halde 

gelecek bela, görev ve sorumlulu-
ğunu yerine getirmeyen, Tevhid 
erlerini de içine alacaktır.

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

Zalimlerin, hemen helak 
edilmemelerinin üçüncü nedeni 
onların, şiddetli azabı hak edecek 
şekilde zulüm ve isyanlarını 
artırmaları. Çünkü inkârcı zalim 
despotlar, zulüm ve azgınlıkla-
rında sınır tanımayacak dereceye 
ulaştıkları zaman helakı hak 
ediyorlar.

“Artık onların malları ve evlatları 
seni şaşırtmasın; şüphesiz Allah, 
ancak onunla dünya hayatında 
onlara azap etmek ve onların, 
kâ irler olarak canlarının çıkmasını 
istiyor.” (Tevbe, 55)

İlahi mesajdan habersiz 
olmaları da zalimlerin hemen 
helak edilmemelerinin bir 
başka nedenidir.

“Rabb’in, ayetlerimizi onlara 
okuyan bir Rasulü, onun başken-
tine gönderinceye kadar ülkeleri 
helâk etmez ve Biz, halkı zalimler 
olmadan ülkeleri helâk etmeyiz.” 
(Kasas, 59)

 “Bu gerçektir ki Rabb’in, oranın 
halkı habersiz iken zulüm ile ülkele-
ri helâk edici değildir.” (En’am, 131)
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Zalimlerin, hemen helak 
edilmeyişlerinin bir diğer nedeni 
de onların, geçmiş kavimlerin 
akıbetlerini düşünerek tevbe 
ederek Rab’lerine yönelme ihtima-
lidir.

“Andolsun sizin benzerlerinizi 
hep helâk ettik; şimdi öğüt alacak 
var mı!” (Kamer, 51)

Yüce Allah (cc), dünyada 
helak etmediği zalimlerin 
cezalarını kıyamete erteliyor.

“Zalimlerin yaptığı şeylerden 
Allah’ı ga il sanma, şüphesiz ancak 
onları, gözlerin donup kalacağı bir 
güne ertelemektedir.” (İbrahim, 42)

“Rabb’inden önceden bir söz 
olmasaydı, belirtilmiş bir ecel elbet-
te kaçınılmaz olurdu.” (Taha, 129)

Sayılan tüm bu nedenlerden 
dolayı inkâr ve azgınlıkları içeri-
sinde bocalayan müşrik, kâ ir ve 
zalimler, derhal helak edilmemek-
te, azgınlıklarında daha da ileri 
gitmeleri durumunda, dünyada 
helak edilecekler, Ahirette de en 
büyük azaba gireceklerdir.

O halde sorumluluk birinci 
derecede Tevhid erlerine düşmek-
tedir. Tevhid erleri, Kur’ani mesajı, 
Kur’ani esaslara bağlı kalınarak 
net ve açık bir şekilde ortaya 
koymalı, insanları Tevhidi esaslar-
dan haberdar etmeli, sa larını 
netleştirmelidirler.

Sonuç olarak

Yüce Allah’ın azabı inşaAllah 
tahakkuk edecek, zalimler, hak 
ettikleri helakı ve acıklı azabı 
tadacaklardır. Bundan kaçış ve 
kurtuluş yoktur.

“Ayetlerimiz hakkında tartışan 
kimseler bilsinler ki, onlar için 
kaçacak bir yer yoktur.” (Şura, 35)

“Onlardan önce nice nesilleri 
helâk ettik; onlar, bunlardan daha 
güçlüydüler, şiddetle saldırıyor, 
böylece beldeleri delik deşik etmiş-
lerdi, kaçabildiler mi!” (Kaf, 36)

O halde ey zalimler, o acıklı 
azap gelmeden önce Rabb’inizden 
size indirilenin en güzeline tabi 
olup kurtulun.

“Önceden Rabb’inize icabet edin; 
Allah’tan, kendisi geri çevrilmeyen 
gün gerçekten geldiğinde, sizin için 
sığınacak bir yeriniz ve o günü sizin 
inkâr etmeniz de mümkün olmaz.” 
(Şura, 47)

Ey zalim emperyalistler ve 
işbirlikçileri, şu gerçeği iyi bilin ki, 
mazlum insanlara zulmetmekten 
vazgeçmezseniz, Allah’ın azabı sizi 
mutlaka kuşatacak ve o azaptan 
kaçamayacaksınız.

Rabb’imize duamız

Ey göklerin, yerin ve içindeki-
lerin Rabb’i, ey göklerin, yerin ve 
içindekilerin mülkü Kendisinin 
olan Rabb’imiz! Tüm dünya emper-
yalistleri, zalimler ve işbirlikçileri, 
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İsrail ve dostları, yeryüzünü ifsad 
edip itne ve fesadı artırdılar, 
bozgunculuk yaptılar, senin dinine 
savaş açtılar, mazlum kullarını 
katlediyorlar.

Ey Malik-el Mülk olan Rabb’i-
miz, elbette ki mülkünde bozgun-
culara izin vermezsin, elbette ki 
Sen, bunları biliyor, bunlardan 
haberdarsın ve elbette bu zalim-
lerin yaptıklarına karşılık Senin 
bir hesabın vardır. Bizler, senin 
ilminde olanı bilmiyoruz, ancak 
Sen, her şeyi Bilen ve her şeye 
Kadir olansın.

Ey Rabb’imiz, tarihsel süreç-
teki zalimleri helak ettiğin gibi 
günümüzde Senin beğenip razı 
olduğun dini bozmaya çalışan, 
koruduğun Kitabın Kur’an’a dil 
uzatan, mazlum kullarına zulme-
den tüm dünya emperyalistleri, 
zalimleri ve işbirlikçilerini, İsrail 
ve dostlarını Sünnetullahın gereği 
bunları da en acıklı şekilde helak 
eyle.

Ey Rabb’imiz, bize, yüce Kitabın 
Kur’an’da öğrettiğin şekilde Sana, 
Hz. Lut (as), Hz. Nuh (as) Hz. Musa 
(as) diliyle dua ediyor ve diyoruz 
ki:

“…Rabb’imiz, şüphesiz sen 
Fir’avn’e ve onun ileri gelenlerine 
dünya hayatında süs ve mallar 
verdin. Rabb’imiz, senin yolundan 
saptırıyorlar! Rabb’imiz, onların 
mallarını yok et, kalplerini bağla, 
artık acıklı azabı görünceye kadar 
iman etmezler!” (Yunus, 88)

“Rabb’im, şu fesat çıkaranlar 
toplumuna karşı bana yardım et.” 
(Ankebut, 30)

“…Doğrusu ben mağlup oldum, 
artık yardım et.” (Kamer, 10)

“Rabb’im, yeryüzünde dolaşan 
kâ irleri bırakma; doğrusu şayet 
onları bırakırsan, kullarını dalalete 
düşürürler ve ahlâksız kâ irden 
başkasını doğurmazlar.

Rabb’im beni, babamı anamı, 
Mü’min olarak evime giren kimsele-
ri, Mü’min erkek ve Mü’min kadınla-
rı bağışla, zalimlere helakten başka 
bir şey artırma.” (Nuh, 26-28)

Ey Rabb’imiz, dualarını kabul 
ettiğin kullarının zümresine bizi 
kat ve dualarımızı kabul eyle. 
Âmin!

(Allah) dedi ki: ‘İkinizin duası 
kabul edildi, böylece dosdoğru olun 
ve cahil kimselerin yoluna tabi 
olmayın.” (Yunus, 89)

“Selam olsun gönderilen rasulle-
re, âlemlerin Rabb’i Allah’a hamdol-
sun!” (Saffat, 181-182)
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kur’ana davet
İslâm’ın en tehlikeli düşmanları, 

İslâmcılardır
Tarihsel süreçte Risalet önder-

lerine ve getirdikleri Tevhidi 
esaslara düşmanlık yaparak karşı 
çıkan birçok zorba diktatör, inkârcı 
ve müşrik toplumlar olmuştur. 
Bunların Tevhidi esaslara karşı 
çıkışları ve düşmanlıkları açıktan 
açığa olmuş, kendi inanç değerleri 
üzerinde ısrar etmişlerdir.

Tarihsel süreçte Tevhidi esaslara 
karşı çıkanların hiçbirisi, ikiyüzlü-
lük yaparak Risalet önderlerinin 
getirdikleri vahyi esasları kullan-
mamış, söylemleri ile Hak’tan taraf 
görünüp davranışları ile Hakk’a 
karşı bir tavır sergilememişlerdir.

Tevhidi mücadeleyi sürdüren 
Risalet önderleri ve onlara iman 
eden kimseler, Tevhidi esaslara 
düşman olanların, apaçık düşman-
lıklarına, hakaret, saldırı ve baskı-
larına aldırış etmeden kendilerine 
gönderilen Tevhidi esasları açıktan 
açığa savunmuşlardır. 

“Onun kavminden büyüklük tasla-
yan ileri gelen kimseler, onlardan 
iman eden mustazaf kimselere 
dedi ki: ‘Gerçekten biliyor musunuz 
Salih’in, Rabb’i tarafından gönde-
rildiğini?’ dediler ki: ‘Şüphesiz biz, 
onunla gönderilen şeylere iman 
edenleriz.’ Müstekbir kimseler 
dedi ki: ‘Gerçekten biz, o kendisine 
iman ettiğinizi inkâr edenleriz.” 
(A’raf, 75-76)

Tarihsel süreçte Tevhid şirk 
mücadelesi, çok net söylemlerle 
devam etmiş, herkes, inandığı 
değerlere göre hareket etmiştir. 
Bu süreç, Hz. Muhammed (as) 
ve ona iman edenler tarafından 
da aynı kararlılıkla sürdürülmüş, 
iman edenler, Tevhidi esaslara sıkı 
sıkıya bağlılıklarını sürdürürlerken 
müşrikler de küfür ve şirklerinde 
ısrar etmişlerdir.

Risalet zincirinin son halkası 
Hz. Muhammed (as)’ın getirdiği 
Tevhidi esaslara iman eden ilk 
nesil ve onları takip eden ikinci ve 
üçüncü kuşağa kadar iman edenle-
rin hemen tümü, iman ettikleri 
vahyi esasları korumakta hassas 
davranmışlar, Tevhidi esaslara 
aykırı bir söylem ve tavır ortaya 
koymamışlardı.

Tebe-i Tabiinden sonra gelen 
nesiller, iman ettiklerini söyledikle-
ri Kur’an’ın, tüm uyarılarına rağmen 
Kur’ani esaslara aykırı olabilecek 
söz ve davranışlar ortaya koyarak 
adeta Kur’an’a muhalif söylem ve 
tavırlar içerisine girmişlerdir.

Rasulullah (as)’dan sonra Müslü-
manlar arasında kimi ihtila lar 
olmuş, ancak onlar, Kur’an ve 
Rasulün Sünnetine sıkı sıkıya bağlı 
oldukları için ihtila larını Kur’an ve 
Sünnet ölçüsü içerisinde çözmüş-



kur’ana davet    

İslâm’ın en 
tehlikeli 

düşmanları, 
İslâmcılardır

Ocak
Şubat
Mart

2020 - 62 

Kur’ani

mücahede

14

lerdir. Bu dönemlerde Müslümanlar 
arasında çıkan kimi savaşlar, hiçbir 
şekilde Kur’an ve Sünnet üzerinde 
yapılan ihtila lar nedeniyle değil, 
kimi siyasi polemiklerden dolayı 
olmuştur.

Rasulullah (as)’dan sonra Sahabe, 
Tabiin ve Tebe-i tabiin döneminde 
İsrailiyat ortaya çıkmışsa da, bu 
dönem Müslümanların şuurlu 
davranışları ve hemen her konuyu, 
Kur’an ve Sünnet bağlamında 
çözmeye çalışmaları neticesinde 
fazla bir etki yapmamıştır.

İlim ehli müçtehit âlimler, 
Kur’an ve Sünnete bağlıydılar

Günümüzde mezhep imamları 
olarak bilinen, gerçekte ise kendi-
leri mezhep kurmayan müçtehit 
âlimlerin hemen hepsi, Kur’an ve 
Sünnete bağlı kimselerdi. Onlar, 
kendi aralarında kısır ikri tartış-
malara girmemişler, hatta birçok 
konuda birbirlerine destek olmuş-
lardır.

Müçtehit imamların, Kur’an 
ve Sünnete gösterdikleri azami 
hassasiyet neticesinde ümmet 
arasında, dini esaslar konusunda 
herhangi bir tefrika, bölünme ya 
da sürtüşme olmamıştır. Müçtehit 
alimler, Kur’an’da tefrika ile ilgili 
yapılan uyarılara karşı hassasiyet 
gösteriyor, bu nedenle ümmet 
arasında herhangi bir tefrikaya izin 
vermiyorlardı.

“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)

İşte bu ilahi uyarılara, Müçtehit 
imamlar hassasiyet ve titizlikle 
uyuyorlardı. Bu nedenle kendi 
ikirlerini ön plana çıkarmıyorlardı.

Zalim yönetimlere kılıçla isyan 
etmeyi farz kabul eden müçtehit 
imam Ebû Hanife (r.aleyh), Emevi 
hükümdarı Hişam bin Abdülme-
lik’in zulüm idaresine karşı isyan 
eden Müçtehit imam Zeyd (r.aley-
h)’e destek vermiştir.

Ancak ne acıdır ki, zalim yönetim-
lere kılıçla isyan etmeyi farz kabul 
eden, zalim sultanın isteğini yerine 
getirmediği için zindanlarda işken-
ce altında şehit edilen bu müçtehit 
imamın öğrencileri olan İmam 
Yusuf ve İman Muhammed, zalim 
hükümdarların emrine girerek 
imanlarına ihanet edebilmişler, 
Kur’an’a aykırı davranabilmişlerdir.

Müçtehit imam Ebû Hanife 
(r.aleyh) gibi kimileri tabiin de 
olan müçtehit âlimler, ikirlerini 
tamamen Kur’an ve Sünnete 
uygun bir şekilde serdetmişler ve 
hiçbir şekilde kendi ikirlerinin 
asıl olduğunu iddia etmemişlerdir. 
Onlar, söylediklerinin kendi ikirleri 
olduğunu, bunda isabet edebile-
cekleri gibi yanılabileceklerini de 
söylemişlerdir.

Hak bildiğini savunmaktan zerre 
kadar çekinmeyen, zalim hüküm-
dara karşı hayatı pahasına gerçek-
leri ortaya koyan, bu nedenle uzun 
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yıllar zindanlarda bırakıldıktan 
sonra zindanda işkence edilerek 
şehit edilen müçtehit imam Ebu 
Hanife (r.aleyh) “Allah’ın kitabına 
ve Rasulullah (as)’ın hadislerine 
muhalif bir söz söylersem, sözümü 
terk edin.” (El-Fellâni, el-İkaz S.50)

“Bu benim reyimdir ve elde 
edebildiğim reylerin en iyisidir, 
bundan daha iyisini bulan olursa 
onu kabul ederiz.”

Müçtehit imam Malik (r.aleyh): 
“Ben bir beşerim, isabet eder, 
hata da ederim. Benim görüş-
lerime bakın; Kitap ve sünnete 
uyanları alın, Kitap ve sünnete 
uymayanların hepsini terk edin.”

Müçtehit imam Zeyd (r.aleyh), 
İmam Hüseyin’in torunu imam 
Zeynel Abidin (r.aleyh)’in oğlu ve 
Müçtehit imam Muhammed Bakır 
(r.aleyh)’ın kardeşidir. Ebân bin 
Osman, Urve bin Zübeyr, Abdullah 
bin Hasan, Abdullah bin Ebî Ra i ve 
daha birçok âlimden ilim öğrenip 
hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Müçtehit imam Cafer es-Sadık 
(r.aleyh), müçtehit imam Muham-
med Bakır’ın kardeşidir ve ilim 
öğrenimini Müçtehit imam Muham-
med Bakır (r.aleyh)’dan almıştır. 
O, uzun süren imamet devresinde 
çeşitli kesimlere mensup geniş 
İslâm toplumuyla iyi münasebetler 
kurmuş, Müslümanlar arasında 
hiçbir ayrım yapmamış, adeta tüm 
Müslümanların imamı durumunda 
olmuştur.

Müçtehit imam Ahmed bin 
Hanbel (r.aleyh): “Evzâî’nin re’yi, 
Mâlik’in re’yi, Ebû-Hanife’nin re’yi… 
bunların hepsi reydir ve bana göre 
farksızdır. Hüccet ve delil olma 
sıfatı yalnız “âsâr”a aittir.”

Müçtehit imam Şa iî (r.aleyh): 
“Sahih hadis bulununca benim 
mezhebim odur.”

Günümüzde mezhep imamları 
olarak bilinen tüm müçtehit âlimler, 
ikirlerinin kaynağını Kur’an ve 

sünnetten alır, bununla insanlara 
yol gösterirlerdi. Kendileri herhangi 
bir mezhep kurarak ümmet arasın-
da bir itneye sebep olmamışlardır. 
Ancak onları taklit edenler, daha 
sonra bu müçtehit âlimlere adeta 
ihanet ederek mezhep ekolleri 
kurmuşlar, böylece ümmet arasına 
ayrılık itnesinin itilini ateşlemiş-
lerdir.

Mezhep sapıklarının, müçtehit 
imam Ebu Hanife (r.aleyh)’a 
saldırmaları

Bazı mezhep sapıklarının ve 
günümüzde kimi dalalet ehlinin 
müçtehit imam Ebu Hanife (r.aley-
h)’a kin ve nefretle saldırmalarının, 
hatta onun kâ ir olduğunu iddia 
edip küfür ve azgınlıklarında 
sınır tanımamalarının yegâne 
nedeni, müçtehit imam Ebu Hanife 
(r.aleyh)’ın Kur’an ve Sünnete 
bağlılığından, zalim sultanlara taviz 
vermemesindendir.

Müçtehit imam Ebu Hanife 
(r.aleyh)’ın kâ ir olduğunu iddia 
edenlerden biri de, topladığı birçok 
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İsrailiyatı hadis diye sunan sahihi 
Buhari’nin yazarıdır. Bu şahıs, kendi 
durumuna, topladığı İsrailiyat 
yalanları ile Allah ve Rasulü üzerine 
attığı yalan ve iftiralara bakmadan 
bir Tevhid müda isi olan müçtehit 
imam Ebu Hanife (r.aleyh)’i kâ ir 
olarak suçlayabilmiştir. Hesap 
görücü olarak Allah yeter.

İşin en düşündürücü yanı, müçte-
hit imam Ebu Hanife (r.aleyh)’a 
saldıranların, ona ihanet etmiş 
talebelerine karşı en küçük bir şey 
söylemiyor, hatta onun talebelerini 
göklere çıkarıyorlar. Bunun nedeni 
oldukça açıktır, müçtehit imam Ebu 
Hanife (r.aleyh), zalimlere karşı 
onurlu bir dik duruş sergilerken 
onun talebeleri, zalim sultanlara 
hizmet etmişlerdir. Doğal olarak da 
zalim sultanlar ve onun beslemeleri 
müçtehit imam Ebu Hanife (r.aley-
h)’a saldırıyorlar.

Ümmet arasında ilk tefrika 
itilinin ateşlenmesi

Müçtehit imamların, Kur’ani 
uyarılara karşı gösterdikleri hassa-
siyet ve Sünnete olan bağlılıkları 
nedeniyle ifade edildiği üzere, kendi 
indi ikirlerini esas kabul edip 
Kur’an ve Sünnetin önüne geçirme-
mişlerdir. Ancak onların yerlerine 
geçen öğrencileri, Kur’an ve Sünne-
te gereken hassasiyeti göstermeyip 
mezhep taassuplarını öne çıkarttık-
ları gibi söyleyip yaptıkları ile hem 
imamlarına ihanet etmişler, hem 
de ümmet arasına ayrılık itnesini 
sokmuşlardır. Bunlardan bir örnek 
verilecek olursa.

Müçtehit imam Ebu Hanife 
(r.aleyh), Emevi Sultanı zalim 
yöneticinin, kadılık tekli ini redde-
dip bu uğurda uzun yıllar zindanda 
kalmayı göze almış, kendisine 
defaatle yapılan kadılık tekli ini her 
seferinde reddetmesi sonucunda 
şehit edilmiştir. Ancak ne acıdır 
ki, imamlarının hayatı pahasına 
kabul etmeyip reddettiği kadılığı, 
onun talebeleri olan İmam Yusuf 
ve İmam Muhammed, Abbasi zalim 
sultanı Mehdi’nin kadılık tekli ini 
kabul ederek imanlarına ihanet 
etmişlerdir.

Müçtehit imam Ebu Hanife 
(r.aleyh)’in talebeleri İmam Yusuf 
Bağdat’ta İmam Muhammed 
Rakka’da kadılık yapmışlardır. 
Özellikle imam Yusuf’un, imam 
Muhammed’e söylediği şu sözler, 
bunların nasıl bir mezhebi taassup 
içerisinde olduklarını gösteriyor.

Rakka kadılığına atanacak imam 
Muhammed’e imam Yusuf: “Rakka 
kadılığına atama yapılacaktı. O 
konuda benden uygun bir isim 
istendi. Ben de seni münasip 
gördüm. Yüce Allah, mezhe-
bimizin Küfe’de, Basra’nın da 
içinde bulunduğu bütün şarkta 
yayılmasını lütfetti. Bu bölgede 
bulunmam, Rakka ve çevresinde-
ki diğer yerleşim merkezlerinde 
de bu ilmin senin aracılığınla 
yayılmasını arzu ettim” der.

Tevhidi esasları, İslâm’ın temel 
ilkelerini savunmak, ümmetin 
birliğini korumak yerine mezhep 
taassubu ile hareket eden İmam 
Yusuf ve imam Muhammed, işte 
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bu mezhebi taassupları ile ümmet 
arasında tefrika itilinin ateşlenme-
sine ve bu ateşin körüklenmesine 
neden olmuşlardır.

Mezhebi taassup içerisinde 
bulunan diğer mezhepçiler de boş 
durmamış, onlar da aynı taassupla 
kendi mezheplerinin görüşlerini 
her şeyden önceye almışlar ve onlar 
da kendi sığ görüşlerini Tevhidi 
esasların ve İslâmi ilkelerin önüne 
alarak onu yaymışlardır.

Hane i mezhepçilerinin oluştur-
dukları fıkıh merkezlerinden 
biri¸ Hicaz merkezli¸ diğeri ise 
Irak merkezlidir. Bu merkezlerde 
Tevhidi söylem ve eğitim adeta yok 
mesabesinde iken Hicaz merkezli 
olan yer nakil¸ yani hadis ağırlıklı-
dır. Irak merkezli olan yer ise rey¸ 
yani akıl ve yoruma daha çok yer 
vermiştir.

Sünni mezhepler, İslâm 
düşmanları ile değil birbirleri ile 
savaştılar

Tevhidi esaslardan uzak olan 
görüşlerini din haline getiren 
mezhepçiler, bu alelade indi sığ 
mezhebi görüşlerini diğer mezhep 
mensuplarına kabul ettirmek için 
giderek artan bir çekişme içerisine 
girdiler.

Hizmet ettikleri zalim sultan-
lara karşı zillet içerisinde suspus 
olan Sünni mezhepçiler, mezhebi 
taassuplarında o denli haddi 
aştılar ki, İslâm düşmanlarına karşı 
yapmaları gereken savaşı birbirleri-
ne karşı yaptılar.

Yüce Allah (cc), iman edenler-
den, ehli Kitab’a karşı en güzel bir 
şekilde tartışmalarını emrederken, 
bu ayetleri görmezden gelen 
mezhepçiler, aynı dine mensup 
oldukları karşıt görüşlü kişilerle 
iilen savaştılar.

“Kitap ehliyle, o en güzel tarz dışın-
da tartışmayın…” (Ankebut, 46)

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

Kur’ani bu gerçeklere rağmen 
mezheplerini din haline getirmiş 
Sünni mezhepçiler, birbirleri ile 
iilen savaşmışlar ve yaptıkları çıkar 

ve alan genişletme savaşlarında biri 
diğerinin kadın ve kızlarının cariye 
olabileceklerini söyleyebilecek 
kadar haddi aştılar.

Yüce Allah’ın razı olup tamamla-
dığı İslâm dini yerine kendi mezhebi 
sığ görüşlerini din edinen Mezhepçi 
sapıklar, düşman olarak gördükleri 
müçtehit imam Ahmed bin Hanbel 
(r.aleyh)’i, evinde aylarca tutsak 
olarak tutabilmişlerdir.

Mezhepçilerin kendi aralarındaki 
mezhebi tartışma ve çekişmeleri 
neticesinde gayri Müslimlere 
ulaşması gereken İslâm’ın yayılma-
sı engellenmiştir.

Şia ve Sünnilik, Allah’ın dinini 
ikame etmek yerine mezheplerini 
ikame ettiler
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Yüce Allah (cc), İslâm dinini 
tamamladığını ve bundan razı 
olduğunu bildirmiş, iman edenler-
den dini ikame etmelerini istemiştir.

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

“…Muhakkak dini ikame edin ve 
onda ayrılığa düşmeyin…” (Şura, 13)

Bu Kur’ani uyarıları duymazdan 
ve görmezden gelen Şia ve Sünni  
mezhepçiler, Allah’ın dinini ikame 
etmek ve onu yaymak yerine kendi 
mezhebi sığ görüşlerini ikame 
edip yaydılar. Bunun sonucunda da 
insanlara kendi mezhebi taassupla-
rını anlattılar. Bunu yaparlarken de 
imam Yusuf gibileri, yüce Allah’ın 
üzerine iftira atmaktan geri durma-
dılar.

İmam Yusuf, mezhebi taassupla-
rının yayılmasını kendilerine yüce 
Allah’ın lütfettiğini  söyleyecek 
kadar ileri gitti. “Yüce Allah, mezhe-
bimizin Küfe’de, Basra’nın da içinde 
bulunduğu bütün şarkta yayılma-
sını lütfetti,” oysa yüce Allah (cc), 
onlara tefrikaya düşmemelerini, 
tefrikanın şirk olduğunu bildirmişti.

“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. Bir 
süreye kadar taşkınlıkları içerisinde 
onları bırak.” (Mü’minun, 52-54)

Tek bir ümmet olan İslâm 
ümmetini parçalara ayıran mezhep-
çiler, İslâm dininin temel esaslarını 
bırakıp kendi mezhebi sığ görüşleri 
ile övünüp onu yaymaya çalıştılar. 
Böylece de İslâm’a en büyük kötülü-
ğü yapmış oldular.

“Şüphesiz dinlerinde ayrılığa 
düşen kimseler, grup grup oldular; 
sen, hiçbir şeyde onlardan değilsin; 
doğrusu onların işi Allah’a aittir, 
sonra yapmakta oldukları şeyleri 
onlara bildirecektir.” (En’am, 159)

Şia ve Sünniliğin ortaya çıkma-
sı ile ümmet arasındaki bölünme 
daha da arttı

Şia Hicri üçüncü asırda yapılan-
masını tamamlarken, Sünnilik 
Hicri dördüncü asırda kendi Kelam 
ekolünü kurdu. Bu süreçte Ebu 
Hasan el-Eş’ari çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Eş’ari başlangıçta bir 
Mutezile alimiyken, Mutezileden 
ayrıldığını ilan etmek suretiyle 
kendi kelam ekolünü kurmuştur.

Sünni ve Şii tüm mezhepçilerin 
Tevhidi bir kaygıları olmamış, 
bu nedenle Tevhidi bir söylemi 
ümmete ulaştırmak yerine kendi 
mezhebi sığ görüşlerini din diye 
ümmete anlattılar, dolayısıyla 
ümmet arasında kapanmaz ayrılık 
itnesinin müsebbibi oldular.

Mezhepçi sapıklar, yüce Allah’ın 
onları sürekli hep beraber Kendi 
ipine sarılarak tefrikadan kaçınma-
ları ve aralarında çekişmemeleri 
hükümlerini görmezden gelerek 
ümmet arasında ihtilafa, ayrılık 
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ve kanlı savaşlara neden olmuşlar, 
hâlâ da olmaktadırlar.

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

“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)

Ne yazık ki mezhep sapıkları, 
yüce Allah’ın bu uyarılarını görmez-
den gelip kardeş olma duygusunu 
düşmanlığa çevirerek kenarında 
bulundukları ateşe girmeyi yeğle-
diler. Bunlar, kendi sığ görüşlerini 
din edinerek yüce Allah’ın dininden 
yüzçevirdiler ve İslâm’a en büyük 
zararı verecek akımı başlattılar.

Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde 
İsrailiyatı İslâm’a sokanlar, hadis 
yazarlarıdır

Mezhepçilerin, kendi indi sığ 
görüşlerini önceleyerek din edinip 
yüce Allah’ın razı olduğu İslâm 
dinini terk etmeleri ile ümmet 
arasında başlayan ihtilaf ateşini 
daha çok körükleyen hadis yazar-
ları olarak ortaya çıkan kişiler 
olmuşlardır.

Üçüncü kuşak Müslümanlardan 
sonra kendileri Arap olmayan Acem 
kökenli kişilerin, Hicret’ten yakla-
şık 200 yıl sonra hadisleri derleme 
adı altında yaptıkları çalışmalar 
neticesinde, -doğru hadisler yanın-
da- İsrailiyatın, tabir yerinde ise, 
tüm yalan ve uydurmaları toplana-
rak hadis kitaplarına dercedilmiştir.

İsrailiyatın İslâm’a sokmaya çalış-
tığı tüm yalan ve uydurmaları hadis 
adı altında bilinçli ya da bilinçsiz 
bir şekilde toplanması sonucunda, 
zaten vahdetten kopmuş, tefrika 
içerisinde bulunan ümmet arasın-
daki ihtilafı adeta körüklediler.

Mezhepçilerin ve hadis derle-
yicilerinin Tevhidi bilinçten uzak 
çalışmaları, İslâm ümmetini İslâm 
dininden adım adım uzaklaştır-
mış, günümüze gelinceye kadar 
İslâm’dan uzaklaşma ve dalalete 
sapma en son noktasına gelmiştir.

Günümüzde halk, her türlü 
sapıklığı İslâm olarak bilmekte-
dir

Mezhebi taassuplarını İslâm 
dininin önüne alan mezhepçilerin 
Tevhidi bilinçten uzak indi mezhebi 
görüşleri neticesinde günümüz 
insanları, her türlü batıl, gayri 
İslâmi ikir ve sapıklıkları İslâm 
zannetmektedir. Bunun sonucunda 
da gayri İslâmi ve gayri insanı görüş 
ve davranışları sergileyenler, kendi-
lerini Müslüman zannetmektedir.

Bunların gayri İslâmi söz ve 
davranışlarına bakan İslâm’ın 
dışındaki kimseler ve bir kenarın-
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dan İslâm’ı yaşayan kimseler, böyle 
bir İslâmi anlayışın olamayacağını 
söyleyerek İslâm’a düşman olmak-
tadırlar.

Temel itibarı ile insanların 
düşmanlığı İslâm’a değildir, onlar, 
her türlü batıl, gayri İslâmi ikir 
ve sapıklıkları sergileyen kişilerin 
söylem ve davranışlarını İslâm 
zannederek direkt İslâm’a karşı 
tavır almaktadırlar. Örnekler.

Vakıf ve dernekler İslâm’a 
düşmanlıkta sınır tanımıyorlar

Samir’inin ve Bel’am İbn 
Bahura’nın temsilcilerinin başların-
da bulunduğu ve kuruluşları gayri 
İslâmi olan, tağuti sistemin birer 
şirk ve küfür yuvası olan İslâmcı 
vakıf ve dernekler, İslâm’a düşman-
lıkta sınır tanımıyorlar.

İslâmcı vakıf ve dernekler, 
insanları Allah yolundan ve Tevhidi 
esaslardan uzaklaştırmak için 
söyledikleri gayri İslâmi ve gayri 
insani söylemleri yanında bu 
şirk ve küfür yuvalarında okuyan 
çocuklara tecavüz edildiği haberleri 
sık sık yayınlanmakta, tacizci sapık 
hoca kılıklı yaratıklar mahkeme-
lerce tutuklanmaktadır. Tabiiki 
tacizcilerin hepsi de tutuklanmıyor, 
içlerinden kimi tacizciler, cumhur-
başkanlığı başdanışmanlığına 
getirilerek ödüllendiriliyor.

Diğer yandan bu şirk ve küfür 
yuvaları gayri İslâmi vakıf ve 
dernekler, anlattıkları gayri İslâmi 
şirk ve küfür bid’at ve hurafelerle 
insanların manevi değerlerini 

sömürdükleri yetmezmiş gibi 
maddi değerlerini de sömürmekte, 
insanları adeta birer sömürü 
makinesi olarak görmektedirler.

Bunların bu tiksindirici durum-
larını görenle aklıselim insanlar 
da, bunların yaptıklarını İslâm’dan 
zannederek İslâm’a düşman kesil-
mektedirler.

Şamanist dinin sapıklığı tasav-
vuf

İslâm’ın dışında apayrı bir din 
olan, Şamanist sapıklığın günümüz 
versiyonu olan tasavvuf ve onun 
başındaki kara cahil şeyhleri, 
sapıklık ve gayri İslâmi söylem 
ve hareketleri ile insanları adeta 
İslâm’dan tiksindirmektedirler. 
Bunlar, işledikleri her türlü pisliği, 
İslâm’dandır diye insanlara anlat-
maktadırlar.

Müritlerinin dini duyguları 
yanında maddi değerlerini de 
sömüren tasavvufçular, müritleri 
sefalet içerisinde iken onlar, sefahat 
içerisinde günlerini gün edinmek-
tedirler.

Tasavvufçulardan bazılarının 
açtıkları Kur’an kurslarında, 
Kur’an’ın Arapçasını öğretiyoruz 
diye aldıkları çocuklara karşı 
sergiledikleri tavır ve yaptıkları 
zulüm ile o çocukları İslâm’dan 
nefret ettirmektedirler. Kendile-
riyle konuşulduğunda bu çocuklar, 
gittikleri tarikat yuvalarında 
gördükleri muameleler neticesinde 
İslâm’dan soğuduklarını açıkça 
söylüyorlar ve yanlarında İslâm’dan 
söz edilmesinden nefret ediyorlar.
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Kur’an’dan, Tevhidi esaslardan ve 
Sünneti Rasulullah (as)’dan fersah 
fersah uzak olan tasavvufçular, 
söylem ve hareketleri ile şirk ve 
küfür yuvaları vakıf ve dernekler-
den aşağı kalmayacak derecede 
İslâm’a zarar vermektedirler.

Hoca diye nitelendirilen kişile-
rin gayri İslâmi ve insani tutum 
ve davranışları

Toplum, genelde İslâm adına bir 
şey bilenlere güvenir, bu nedenle 
okutmaları için çocuklarını rahat-
lıkla bu hoca addedilen kişilere 
emanet ediyorlardı. Ancak ne 
üzücüdür ki, bu hoca kılıklı kişiler-
den bazıları, kendilerine emanet 
edilen erkek çocuklarına cinsel 
tacizde bulunabiliyorlar.

Son yıllarda sayıları oldukça 
artan bu sapık hocalardan birisi, 
kendisine emanet edilen bir erkek 
çocuğuna cinsel tacizde bulunmuş, 
çocuğun babasına şikâyeti üzerine 
konu açığa çıkmıştır. Bu hoca 
kılıklı sapığın babası, bu olaydan 
sonra ölünceye kadar bu sapık 
oğlu ile görüşmemiş, hakkını helal 
etmemiştir.

Üçbeş kuruş verilerek hoca 
diye televizyonlara çıkartılan kara 
cahiller, İslâm’dan başka her türlü 
sapıklığı topluma din diye anlata-
rak insanları İslâm’dan uzaklaştır-
makta, Allah’a gereği gibi iman edip 
yönelmelerine engel olmaktadırlar.

Son yıllarda sık sık basına da 
yansıyan çocuk tacizcilerin önemli 
bir kısmı, ne yazıktır ki dini kalkan 

olarak kullanan hoca kılıklı sapık-
lardandır. Toplum, bu sapıklara 
baktıkça İslâm’a karşı tavır almakta, 
İslâm’dan uzaklaşmaktadır.

Birer soygun çetelerine 
dönüşen İslâmcı yardım kuruluş-
ları

Dini bir çıkar meta-ı olarak gören 
bazı İslâmcı yardım kuruluşları, 
toplumun dini duygularını kulla-
narak topladıkları paralarla adeta 
saltanat sürüyorlar. Bunların bu 
durumunu gören, zaten kendileri 
de fazla İslâmi bir bilgiye sahip 
olmayan toplum, bunların yaptık-
larını İslâm’a mal ediyor ve bunun 
sonucunda İslâm’dan soğuyorlar.

Yönetimde bulunanların 
İslâm’ı siyasi malzeme yapmaları,

Tarihi süreçte zalim sultanlar, 
zulüm ve baskılarını İslâmi 
değerleri kullanarak yapıyor, 
inanan insanların dini duygularını 
kullanarak onları susturuyorlardı. 
Emevi ve Abbasi zalim sultanları, 
hak etmedikleri halde gasp ettikleri 
Hilafet makamını ve kendilerine kul 
köle olan mezhepçileri kullanarak 
insanları sindiriyor, zulümlerini ve 
zulüm üzerine oturttukları salta-
natlarını sürdürüyorlardı.

Günümüzde de kendileri Müslü-
man olmadıkları, demokratik 
dine mensup oldukları halde 
bazı siyasetçiler, insanların dini 
duygularını kullanarak tağuti küfür 
sistemine hizmet ediyorlar. Hatta 
öyle haddi aştılar ki, Erdoğan ve 
başında bulunduğu AKP çetesi, 
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çarşa lı sakallı insanları, Anıtkabir 
puthanesine sokacak kadar dini 
kullandılar, her türlü soygun ve 
zulümlerini dini kullanarak yaptılar, 
yapıyorlar.

Sermaye sahibi İslâmcılar

Namazlı abdestli gayri Müslim 
kapitalistler, yüce Allah’ın Kur’an’da, 
Allah ve Rasulü’ne savaş olarak 
bildirdiği faizle iştigal ettikleri 
gibi İslâm’ı kullanarak insanların 
emeklerini sömürmekte, infak ve 
sadaka ibadetini yapmamaktadırlar.

Kendileri Karun gibi mal birik-
tirip sefa sürerlerken toplumun 
çoğunluğu açlık ve sefalet içerisin-
de yüzmektedir.

Sonuç olarak denilebilir ki, 
İslâm’ın en tehlikeli düşmanları 
İslamcılardır

İslâm’a karşı inkârcı despotların, 
Yahudi ve Haçlıların yaptıkları saldı-
rılar, İslâm’a hiçbir zarar vermemiş, 
hatta bu saldırılarla İslâm’ın daha 
güçlü bir şekilde insanlara ulaşma-
sına neden olmuşlardır.

Ancak ne yazıktır ki İslâmcı gayri 
Müslimler, hem insanların yüce 
Allah’a gerçekten iman etmelerine 
ve O’nun yoluna dönmelerine 
engel olmuşlar, hem de kendi arala-
rında içerisine düştükleri tefrika 
çukurunda debelenerek yüce 

Allah’ın, bölünüp parçalanmayın 
hükümlerini terk ederek Tevhidi 
esaslara ve İslâmi hükümlere sırt 
dönmüşlerdir.

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

Mezhepçilerin tefrikaya düşmesi 
neticesinde İslâm ümmeti zayıf-
lamış, kendi aralarında birleşen 
Yahudi ve Hrıstiyanlar emperyalist 
saldırılarla İslâmi değerlere ve 
Müslümanlara saldırmışlar, halen 
de saldırmaktadırlar. Bunun netice-
sinde yüce Allah’ın uyardığı üzere 
yeryüzünü itne ve büyük bir fesat 
kaplamıştır.

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

Allah’ın laneti, yüce Allah’ın 
uyarılarına aldırmayıp Tevhidi 
esasları, İslâm’ın temel ilkelerini 
görmezden gelip tefrikaya düşerek 
ümmeti parçalayan tüm tefrika-
cıların, Samiri soylu bel’amların 
ve İslâmi değerleri kendi çıkarları 
için kullananların, böylece ümmeti 
emperyalizme ezdirenlerin, İslâm 
topraklarını kâ irlere işgal ettiren-
lerin üzerine olsun. Âmin!
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gündem
Bir toplumun kaderini başka bir toplum 

belirleyemez
Adaletin ayakta tutulmasını 

emreden yüce Allah’a iman eden 
biz Müslümanlar, her konu ve 
durumda adil olmaya, her şeyi 
adalet ekseninde değerlendirme-
ye çalışırız. Müslümanlar olarak 
olay ve olguları adalet ekseninde 
değerlendirdiğimiz gibi kişi ve 
toplulukları da aynı esas üzere 
değerlendiririz.

Yüce Allah’a iman etmemizin 
ve O’nun hükümlerine teslim 
olmamızın gereği olarak hiçbir 
kişi ve toplumu, şovenist bir tavır, 
tara lı bir duygu ile değerlendire-
meyiz. Çünkü yüce Rabb’imizin 
biz iman edenlerden istediği 
budur.

“Ey iman eden kimseler, Allah için 
adaletle şahitlikleri koruyanlar 
olun, bir kavme karşı olan kin(iniz) 
size suç işletmesin ancak adalet 
üzerinde olun, adil davranın; o, 
takvaya daha yakındır. Allah’tan 
sakının, şüphesiz Allah yapmış 
olduğunuz şeylerden haberdardır.” 
(Maide, 8)

Müslümanlar olarak bizler, 
bu ilahi buyruk gereğince 
düşmanımıza karşı dahi olsa, her 
hâlükârda adil olmaya çalışır, 
yüce Allah’ın bildirdiği hükümle-
re teslim oluruz.

“…Mescid-i Haram’dan geri çevir-
diler diye bir topluma olan kininiz 
size suç işletmesin. Doğrusu geri 
dönüp iyilik ve takva üzerine 
yardımlaşın ve günah ve düşman-
lık üzerine yardımlaşmayın, 
Allah’tan sakının, şüphesiz Allah’ın 
cezası çetindir.” (Maide, 2)

Yüce Allah’a gerçekten iman 
eden biz Mü’minler, değişik dil, 
renk ve siyasal kimliğe sahip 
olanlara saygı gösterir, onlar 
arasında herhangi bir ayırım 
gözetmeyiz. Çünkü biliriz ki, 
farklı renk ve dillere sahip olanlar, 
aynı ne isten gelmiş yüce Allah’ın 
yarattıklarıdır.

“Ey insanlar, Rabb’inizden 
korkun; O ki sizi, bir tek ne isten 
yarattı ve ondan eşini yaratıp 
ikisinden birçok erkekler ve kadın-
lar türetip yaydı; Allah’tan korkun 
ki, O’nunla birbirinizden dilekte 
bulunuyorsunuz ve yakınlık sağlı-
yorsunuz. Şüphesiz Allah, sizin 
üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa, 1)

İnsanların, ruhsal ve iziksel 
yaratılışlarındaki mükemmellik-
leri yanında değişik dil, renk ve 
karakterlerde yaratılmaları da 
yüce Allah’ın ayetlerindendir.
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“Göklerin ve yerin yaratılması, 
dillerinizin ve renklerinizin muhte-
lif olması O’nun ayetlerindendir; 
doğrusu bunda bilenler için 
gerçekten ayetler vardır.” (Rum, 
22)

İnsanların, dil ve renklerinin 
farklı olması bir üstünlük değil 
birbirlerini tanımaları, kaynaş-
maları içindir. İnsanların farklı dil 
ve renklere sahip olmaları onların, 
Rab’leri yanında biri diğerinden 
üstün olduğu anlamına gelmez. 
Yüce Allah (cc) yanında üstünlük 
ancak takva iledir, bunun dışında 
insanların Rab’leri yanındaki 
konumları aynıdır.

“Ey insanlar, şüphesiz Biz sizi, 
bir erkek ve kadından yarattık 
ve birbirinizi tanımanız için sizi 
ırklar ve kabileler yaptık; şüphesiz 
Allah yanında en üstün olanınız, 
en çok korunanınızdır; muhakkak 
ki Allah bilendir, haber alandır.” 
(Hucurat, 13)

Ayrı dil ve renklerde yaratılan 
insanlar, karakterlerine uygun 
bir coğrafyaya yerleştirildiler. Her 
toplum, vatan edindiği bölgede 
kendisini tanımlayan sıfat ve ismi 
ile yerleşik hayata geçti. İnsanlar, 
birbirlerini, kimin ne olduğunu, 
nerede ikamet ettiğini, yerleşik 
oldukları yerlere atfen tanımla-
maya ve tanımaya başladılar.

“O ki sizi, bir tek ne isten inşa etti; 
sizin için bir kalış ve bir emanet 
yeri vardır. Gerçekten biz, anlayan 

bir toplum için ayetleri ayrıntılı 
olarak açıkladık.” (En’am, 98)

Aynı nefsi taşıyan, aynı duygu-
lara sahip olan, aynı yaratıcıya 
kulluk yapmakla mükellef tutulan 
insanları, inanç, dil ya da renkleri 
nedeniyle ötekileştirip ayrımcı-
lığa tabi tutmak hakir görmek, 
mensup olunan ırkı üstün görmek, 
yüce Allah’a isyan, O’nun bu 
konudaki ayetlerini inkâr etmek, 
cehalet ve haddi aşmaktır.

Müslümanlar, insanları dil ve 
renklerine göre değerlendir-
mezler

Değişik dil ve renklere sahip 
olunmasının yüce Allah’ın 
ayetlerinden olduğunu bilen 
Müslümanlar, insanlar arasında 
dil ve renkleri nedeniyle ayırım 
yapamaz, onları hakir görüp 
kınayamazlar. Çünkü aksine bir 
tavır ve tutumun yüce Allah’ın 
ayetlerinden hoşlanmamak ve 
bu ayetleri inkâr etmek olduğunu 
bilirler.

Osmanlı imparatorluğu, -eksik 
de olsa- İslâmi bir inanca sahip 
olması nedeniyle insanlar ve 
toplumlar arasında ırk, renk ve dil 
bakımından herhangi bir ayırıma 
gitmemiş, tebaasını eşit olarak 
görmüştür. Bu tutumundan dolayı 
kendilerini Osmanlı Devletinin 
tebaası gören Kürtler, bu devleti 
kendi devletleri gibi görmüşler ve 
ona itaat etmişlerdir.
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Osmanlı Devleti, idare edenle-
rin İslâm’dan tamamen uzaklaşıp 
saltanat ve ihtişama dalmaları, 
kökenleri Hrıstiyan olan impara-
tor kadınlarının saray entrikaları 
sonucunda birleşen Haçlı ordula-
rı karşısında tutunamamış, yıkılıp 
gitmiştir.

20. yüzyıl başlarında Osmanlı 
Devleti’ni aralarında birleşerek 
yıkan Haçlı emperyalizmi, 
sömürü sınırlarını genişletme 
çabası sonucunda kendi arzula-
rına uygun sınırlar belirlemeye 
başladı. Bunun sonucunda kimi 
yapay devletçikler oluşturdu.

Kürtler, Haçlı emperyalizmin 
sofrasında parçalandı

Haçlı emperyalizmi, Osmanlı 
Devletine karşı isyan etmeleri 
tekli ini reddeden Kürtleri, 
parçalara ayırıp başka devletlerin 
hegemonyası altına sokarak 
Ortadoğu’da Kürt toplumunu, 
dört ülke sınırlarına mahkum 
edip dağıttı.

O günkü emperyalist devletler 
olan İngiltere ve Fransa, kendi-
lerini temsilen atadıkları iki 
şe in ortak kararı ile Ortadoğu 
sınırlarını, emperyalizmin çıkar-
larına uygun bir biçimde cetvelle 
çizerek Kürt halkı için bir devlet 
belirtmediler.

İngiliz Mark Sykes (Saykes) 
ve Fransız Francois Georges-Pi-
cot’un (Javırjık Liko) 1916 

yılında uzlaşarak kimi yeni 
ülkeler oluşturup cetvelle sınır-
larını çizdiler. Sınır çizgilerinin 
çoğunun düz olması bu gerçeği 
ortaya koyuyor.

Osmanlı Devleti’ni küçük 
parçalara ayıran emperyalistlerin 
amacı, sömürülerini sürdürebil-
mek, Ortadoğu halklarını bölüp 
parçalayarak karşılarında güçlü 
bir devletin olmasını ve kurula-
cak İsrail’in karşısında güçlü bir 
İslâmi birliğin oluşmasını engel-
lemekti ve amaçlarına da ulaştılar.

Lübnan, Suriye toprakları 
bölünerek kurulurken Irak, 
Ortadoğu’da oluşturulan uyduruk 
bir devlettir; Musul, Bağdat ve 
Basra gibi Osmanlı eyaletlerinin 
bir araya getirilmesiyle oluştu-
ruldu. Tarih içinde daha önce 
yaşamış bir Irak devleti, bir Irak 
halkı olmamıştır. Irak adı, Osman-
lı İmparatorluğu döneminde 
merkeze uzaklığı nedeniyle Irak 
diye isimlendirilmesine atfen 
verilmiştir.

Emperyalizmin, Arap halklarını 
Arabistan, Ürdün, Lübnan, Irak ve 
Suriye gibi devletçiklere bölmesi, 
aşiret mantığını sürdüren Araplar 
arasında fazla bir sıkıntıya neden 
olmadı. Nihayetinde ayrı devlet-
ler de olsalar, kendi dil, kültür ve 
siyasal kimlikleri ile tanınıyor-
lardır. Bu bölünmeleri, çıkarcı ve 
menfaatperest Arapları memnun 
bile etti.
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Irak ve Lübnan gibi aslı astarı 
olmayan devletler bile kurulur-
ken tarihin en eski ve köklü 
kavimlerinden olan Kürtlere bir 
devlet verilmedi ve Kürtler, Haçlı 
emperyalizmin sofrasında parça-
lanarak Türkiye, İran, Suriye ve 
Irak’a yem edildi.

Köklü ve zengin bir tarihe 
sahip Kürtlerin Müslüman 
olmaları

Köklü ve zengin bir tarihe sahip 
olan Kürtler, en eski ve köklü 
kavimlerden biridir. Hz. İbrahim 
(as) soyundan gelmiş, köklü bir 
inanç ve değerlere sahiptir. Kürt 
toplumu, tarihi boyunca hiçbir 
zaman ateist bir toplum olmamış-
tır.

Tarihsel süreçte tek ilah inancı 
olarak Ezidi’liği kabul eden Kürt 
toplumu, Hz. İbrahim (as)’a kadar 
gelen süreçte değişik inançlara 
sahip olmuşlar, kendisi de bir 
Kürt Rasulü olan Hz. İbrahim 
(as) ile birlikte yüce Allah’a iman 
etmişlerdir. Kürtler, Hz. Muham-
med (as) ile bu tek ilah inançlarını 
pekiştirmişlerdir.

Günümüzde Kürt toplumu 
içerisinde bulunan ateist Marksist 
unsurlar, suyun üzerindeki köpük 
misalidirler. Bunlar, neredeyse 
ilk günlerinden bu yana tek 
ilah inancına sahip olan Kürt 
toplumunu inancından ayıramaz. 
Günümüzde çok değişik din 
ve mezheplere bölünmelerine 

rağmen Kürtler, yüce Allah’a 
inançlarını sürdürmektedirler.

Allah’ın yarattığını kimse 
bozamaz

Emperyalistlerin ve inkârcı 
işbirlikçilerinin tüm baskı ve 
zorbalıklarına karşı yüce Allah 
(cc), elbette kendi ayetleri olarak 
yarattığı her şeyi koruyacak, Kürt 
toplumunu da İbrahim’i Hanif 
dine, yaratılış fıtratlarına biiznil-
lah döndürecektir.

Hz. Muhammed (as)’ın tebliğ 
ettiği İslamiyet’i, Araplardan 
sonra ilk kabul eden ve Rasulul-
lah (as)’a sahabe olan Kürtlerdir. 
Hz. Muhammed (as) döneminde 
Müslüman olan Caban el-Kurdî 
oğlu Meymun el-Kurdî ve Zozan 
adındaki hanım sahabe, İslâm’ı 
kabul eden ilk Kürtlerdir. Kürtle-
rin kitleler halinde İslam’a girip 
Müslüman olmaları, Halife Hz. 
Ömer (r.anh) döneminde 637-642 
yılları arasında olmuştur.

Caban el-Kurdî, Bazen isimli 
bölgeye, Rasulullah (as) tarafın-
dan atanan ilk vali olmuştur. 
Günümüzde Kürtlerin çoğunluğu 
Sünnilerden oluşurken Alevî, 
Şii, Ezidî, Yahudi, Hrıstiyan ve 
Zerdüşt inancına sahip olanlar da 
bulunmaktadır.

Farklı din ve mezheplere 
mensup olmalarına rağmen 
Kürtlerin, -bu son döneme kadar- 
birbirleriyle inanç temeline 
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dayanan bir sorunları olmamıştır. 
Günümüzde emperyalizmin 
kuklalığına soyunan İslâmcı ve 
ateist gruplar, Kürt toplumu arası-
na tefrika sokmuşlardır. Bu yapay 
itneye rağmen gerçek Kürtler, 

birbirlerini dışlamamışlardır.

Kürtler, bilim, coğrafya, 
edebiyat ve tarih alanında 
birçok ünlü yetiştirmiştir

İslam dinine geçen Kürtler çok 
sayıda bilim insanı ve alim yetiş-
tirmiştir. İslam’ın Altın Çağı olarak 
adlandırılan dönemde Bassami 
Kurdi, Abdussamed Babek ve Ali 
Hariri gibi Kürt edebiyatçılar, Ebû 
Abdullah el-Mukri, Macid el-Kur-
di, Fahru’l-Nisa, Cakır el-Kurdi, 
Amidî, İbn-i Salah el-Kurdî, 
Tacuddin ve Ahmed Eşnebi 
gibi İslâm bilginleri, Mübarek 
el-Mustev i ve İbnü’l Ezrak gibi 
tarihçiler, Şemseddin Şehrezuri 
ve Siraceddin Urmevi gibi ilozof-
lar, Dinaveri, Musa Kemaleddin, 
Ebu’l Fida, Fahreddin Ahlatî ve 
İbrahim Hilatî gibi çok sayıda 
bilim insanları yetiştirdi.

Dinaveri, Kürtlerin tarihi ve 
antropolojisi üzerinde çalışmalar 
yapan ilk bilim adamlarından 
olmuştur, bu çalışmasını Ensab 
el-Ekrad (Kürtler’in Kökeni) adlı 
eserinde toplamıştır. Bassami 
Kurdi (9. yüzyıl), Abdussamad 
Babek (972-1019) ve Ali Hariri 

(1009-1080) Kürtçe şiir yazan ilk 
şair ve edebiyatçılardır. Şemsed-
din Şehrezuri 13. yüzyılın önde 
gelen tıp bilim insanı ve İslam 
ilozofudur.

Ebu’l Fida (1320-1331) 
döneminde Eyyubiler’in Hama 
Emirliğini yapmış, ünlü bir İslam 
tarihçisi ve coğrafyacıdır, Ay 
üzerindeki Abulfeda krater’inin 
adı, O’na ithafen verilmiştir.

Fahru’l-Nisa (1091-1179) 
İslamiyet sonrası ilk Kürt kadın 
hadis bilgini, hattat ve yazardır. 
Ali İbnü’l-Esîr, Cizre’li İbnü’l-Esîr 
ailesinin en ünlü erkek kardeş-
lerden ortancası 1160 ile 1233 
yılları arasında yaşamış olan 
Müslüman Ortaçağ sonrası tarih-
çidir, El-Kâmil i’t-Tarih eseriyle 
tanınmaktadır.

Selahaddin Eyyubî gibi kahra-
man İslâm komutanları yetiştiren 
Kürtler, İslâm uğruna, -canları da 
dahil- bütün değerlerini ortaya 
koyarak büyük fetihler yapmış-
lardır.

Ayrıca bu dönemde Kürdistan 
coğrafyasında çok sayıda camii, 
çeşme, medrese ve hastaneler 
inşa eden Kürtler, günümüzde 
Türkiye sınırları içerisindeki ilk 
camii olan Ebul Manucehr Camii 
Şeddadiler emiri olan Manucehr 
ibn Şavur tarafından inşa edilmiş-
tir.
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Kürtlerin Türklerle birlikte-
liği

İslâmi hükümlere sımsıkı bağlı 
olan, dinlerinde ihlaslı Kürtler, 
Malazgirt Meydan Muharebesin-
de onbin kişilik Kürt ordusuyla 
Selçuklulara yardım ederek 
Bizanslıları hezimete uğratmış-
lardır. Bu bilgi, Sıbt İbnu’l Cevzi’in, 
MİR’ÂTÜ’Z ZAMÂN FÎ TÂRİHİ’L-
ÂYÂN’DA SELÇUKLULAR eserinde 
geçmektedir.

Kürtler, Çaldıran Muharebe-
sinde de Safevî Hükümdarı Şah 
İsmail’in yenilmesinde Yavuz 
Selime yardım etmişlerdir. O 
günden sonra Osmanlı İmpara-
torluğu Kürtleri, her zaman 
güvenebileceği bir halk olarak 
bilmiş, onları mütte ik kabul 
etmiştir.

Kürtler, bundan sonra Osmanlı 
yıkılıncaya kadar Türklerin yanın-
da yer almışlar, ancak ne acıdır ki 
Abdülhamid döneminde, 1907 
sonrasında Kürtlerin masum ve 
haklı talepleri, Osmanlıyı idare 
eden dönemin hain zorbaları 
tarafından reddedilmiş, bu haklı 
talepleri karşılamak yerine 21 
Eylül 1909’da ordu gönderip 
Kürtleri katletmeye çalışmış, 
böylece de Osmanlı, bu zorba ve 
hainler yüzünden kendi acıklı 
sonunu hazırlamıştır.

Kürtlerin, 110 yıllık talepleri 
ve Özgürlük Arayışları

Emperyalistler tarafından 
Ortadoğu’da dört parçaya ayrılan, 
Kürt toplumunun haklı talepleri 
110 yıl öncesine dayanmaktadır.

Üç kıtaya hükmeden Osmanlı 
Devleti, egemenliği altındaki 
tüm farklı toplumlara hoşgörü 
ile yaklaşırken ve hiçbir toplumu 
kendi dil ve kültürlerinden kopar-
mazken, 1071’den 1916 Çanak-
kale savaşının bitimine  kadar 
tüm varlığı ile -hiçbir art niyet 
taşımadan kardeşlik duyguları 
içerisinde Türklere destek veren, 
Haçlı emperyalizmine karşı 
Türklerle omuz omuza çarpışan 
Kürt toplumuna bu hoşgörüyü 
göstermemesi, apaçık bir nankör-
lük, ihanet ve emperyalizme 
hizmet etmesinden başka bir şey 
değildir.

1907 yılı baharında Şeyh 
Abdüsselam, Bri kan köyündeki 
Kadiri Tekkesinin lideri Şeyh 
Nur Muhammed Bri kani’nin 
evinde gerçekleştirilen toplantıya 
Kürt aşiret liderlerinin önemli 
bir kısmı katılmış, toplantıda 
dile getirilen taleplerin Osmanlı 
Devleti tarafından kabul edilme-
mesi üzerine 1909’da Kürtler 
isyan etmiştir. Kürtlerin talepleri:

1-Kürt bölgelerinde Kürtçenin 
resmi dil olarak kabul edilmesi.

2- Eğitimin Kürtçe yapılması.

3- Kaymakamların, nahiye 
müdürlerinin ve diğer memurla-



gündem

Bir toplumun 
kaderini 
başka bir 
toplum 
belirleyemez

Ocak
Şubat
Mart

2020 - 62

Kur’ani

mücahede

29

rın Kürtçeyi iyi derecede bilenler-
den tayin edilmeleri.

4- Devletin dini İslam olması 
hesabıyla mahkemelerde verilen 
hükümlerin İslam şeriatına göre 
verilmesi.

5- Vergiler (zorunlu hizmetlerin 
karşılığı olarak) eskiden olduğu 
şekliyle alınması, ancak bunların 
Kürt bölgelerindeki yolların 
onarımı, okulların açılması için 
kullanılması.

Bu haklı ve fıtri taleplere 
Osmanlı Devleti, Dağıstanlı 
Mehmed Fazıl Paşa komutasında 
bir ordu göndererek kanlı bir 
cevap vermiş, bu baskı ve zulüm, 
Kürtleri haklı taleplerinden 
caydırmamış, talepler ve isyan 
devam etmiştir. Bu taleplerin 
elde edilmesi isyanına diğer 
Kürt aşiretlerinden Şeyh, Akra, 
Hemund, Kürdî ve Herki de katıl-
mıştır.

Osmanlı Devleti, bu haklı 
talepleri karşılamak yerine 21 
Eylül 1909’da “Barzani Şeyh 
Abdüsselâm ve avenesinin yerel 
halk üzerindeki zulmünü ortadan 
kaldırmak” gerekçesiyle Barzan 
üzerine yeni bir operasyon 
başlatmış, operasyonda birçok 
kişi katledilmiş, Abdüsselam ve 
yanındakiler  kaçmak zorunda 
kalmışlar, ancak isyan durmamış, 
1913 yılında yeniden başlamıştır.

Şeyh II. Abdüsselâm, isyanı 
sırasında evine sığındığı Sa i 
Abdullah adındaki bir Kürt haini 
tarafından, Şeyhin yakalanması 
için konulan ödülü almak için, 
uyuyan Şeyhi yakalayıp Osman-
lıya teslim etmiş, 1914 aralık 
ayında şeyh ve adamları idam 
edildiler.

Kürtler, Emperyalizmin 
kurban ettiği bir toplumdur

Kürtler, Osmanlının kendilerine 
yaptığı ihanete rağmen Osmanlı 
Devletine, Araplar gibi arkadan 
vurmamış, Haçlı İngiliz ve Fransız 
emperyalizminin bu konudaki 
taleplerini kesin bir şekilde 
reddetmişlerdir.

Haçlı emperyalizmi, Osmanlıya 
karşı isyan etmeyi kabul etmeyen 
Kürt halkına en büyük darbeyi 
vurmuş, Osmanlının yıkılmasın-
dan sonra onları, Türkiye, Suriye, 
Irak ve İran sınırları içerisinde 
bölerek dört parçaya ayırmıştır. 
Emperyalizmin, Kürt toplumunu 
parçalara ayırıp dağıtmasının 
elbette çok önemli nedenleri 
vardır. Bunlar:

- Kürtler, emperyalistlerin 
kendilerini Osmanlı Devletine 
karşı isyan taleplerini ve onlarla 
işbirliği tekli ini reddettiler, 
birinci dünya savaşı sırasında 
1919’daki Behdinan isyanı 
sırasında iki İngiliz subayını 
öldürdüler ve İngilizlere karşı 
savaştılar.
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İngilizler, Arapları, Lawrence 
vasıtası ile kandırıp satın alıp 
Osmanlı Devletine karşı kışkırt-
tıkları gibi Kürtlerin içerisine de 
ajanlarını göndererek onları da 
Osmanlı Devletine karşı isyan 
ettirmek istediler. Ancak inanç 
değerlerine bağlı Kürt toplumu, 
İngiliz ajanlarının isteklerini 
kabul etmedi ve iki İngiliz subayı-
nı öldürdüler.

- Kürtlerin, -Araplar gibi kendi-
lerini satarak- Osmanlı Devletine 
karşı isyan etmemelerinin neden-
leri;

a- Kürt toplumunun inançlarına 
bağlı olmaları nedeniyle Müslü-
man gördükleri Osmanlıya karşı 
kâ irlerle işbirliği yapmamaları,

b- Osmanlı tebaasını kardeş 
görmeleri, onlarla savaşmanın 
haram olduğunu bilmeleri,

c- İnançlarına bağlılıkları 
nedeniyle aralarında bir bütünlük 
sağlayarak emperyalizme karşı 
savaşma ihtimallerinin bulunma-
sı,

d- Müslümanlar arasında 
ayırımcılık yapmak istememeleri, 
bölünmeye karşı çıkmaları.

Tüm bu ve daha başka nedenler-
le emperyalist İngiltere ve Fransa, 
Kürt toplumunu dört devletin 
sınırları içerisine sokarak parça-
lara ayırdı.

Parçalanan Kürtlerin 
Dramları

Kürt halkının içerisinde bulun-
duğu dört devlet, Kürt toplumun-
dan adeta emperyalizme neden 
uymadıkları intikamını almaya 
çalıştılar. Bunlar:

- Siyasal kimlikleri inkâr edildi, 
Kürt olmak adeta suç sayıldı,

- Dilleri yasaklandı, Kürtçe 
konuşmaları suç sayıldı, kendi 
dilleri ile değil kitap, dergi, gazete 
yayınlamak, Kürtçe konuşanlar, 
takibata uğradı, suçlu görüldü.

- Bulundukları devletlerde ikinci 
sınıf muamelesine tabi tutuldular,

- Kürtlerin, sayısal çoğunlu-
ğunun bulunmadığı bölgelere 
her türlü yatırımlar yapılırken 
Kürtlerin sayısal çoğunluğunun 
bulunduğu bölgeler adeta unutul-
du.

- Suriye’de Kürtler, halk bile 
kabul edilmedi, onlara kimlik 
verilmedi, Irak’ta defaatle 
katliama uğratıldılar, soykırıma 
tabi tutuldular, Türkiye’de kendi 
dilleri ile konuşmaları yasaklandı, 
asimile edilmeye çalışıldı.

Haçlı emperyalizmin istekleri 
doğrultusunda dört ülke içeri-
sine mahkûm edilen Kürtler, bu 
ülkelerde gördükleri onca baskı 
ve zulme rağmen ne inançlarını 
terk ettiler ne siyasi kimliklerini 
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bıraktılar ne de dillerini unuttular. 
Günümüzde yaşanan olaylar, Kürt 
toplumunun kendi değerlerine 
sahip çıktığının göstergesidir. 
Ancak ne ilginçtir ki, kendi 
değerlerine sahip çıktıkları için 
emperyalizm ve onun yerli işbir-
likçileri tarafından terörist olarak 
damgalanıyorlar.

İran’da Kürt varlığı sürekli 
baskı gördü, zulme uğradı

İran’da, Şah Pehlevi zorbalığı 
döneminde de Humeyni (1979) 
sonrasında da Kürt kimliği 
üzerine çok sistematik baskılar 
uygulandı, günümüzde de Kürtle-
re karşı zulüm, bütün boyutları ile 
devam etmekte, Kürtleri sindirme 
politikaları izlenmektedir.

Suriye’de, kendi küllerinden 
çıkan bir toplum, Kürtler

Suriye’de ırkçı Baas Partisi, 
Hafız Esed yönetimi, Kürt toplu-
munu insan olarak bile kabul 
etmeyip vatandaş saymadı, bu 
zulüm, Suriye’de halk ayaklanma-
sına kadar sürdü.

Baskıcı Baas zulmü, Kürtlere ne 
siyasi kimliklerini kaybettirdi ne 
de dil ve kültürlerini unutturdu, 
tam aksine sindirilip yok sayılan 
Kürtler, adeta toprağın altına 
atılmış tohum gibi günü geldiğin-
de ortaya çıktı ve ayaklanma ile 
beraber kendi siyasi varlıklarını 
ortaya koydular ve günümüzde 
gelinen noktaya geldiler.

 Irak’ta Kürtler, defalarca 
soykırıma uğradı

Emperyalistler tarafından Irak 
sınırları içerisine hapsedilen 
Kürtler, Irkçı Baas rejimi ve 
Saddam diktatörü tarafından 
defalarca katliama ve soykırıma 
tabi tutuldular. Halepçe Katliamı, 
tüm dünyanın gözleri önünde 
yapıldı, bu olay karşısında emper-
yalistlerin kılı bile kıpırdamadı.

Irak-İran Savaşı sırasında 
Saddam Hüseyin, 1986-1988’de  
Irak’ın kuzeyinde Kürtlere karşı 
düzenlediği el-Enfal Harekâtı 
operasyonu ile Kürt toplumunu, 

-yaşlı genç, kadın erkek ayırımı 
yapılmadan- beşikteki bebek-
leriyle beraber tam anlamı ile 
katletti. Kanlı Cuma olarak da 
bilinen bu zehirli gaz saldırısı 
(Kürtçe: Kîmyabarana Helebce) 
Kürt halkına yapılmış bir soykı-
rım olarak kabul edilir.

Saddam’ın zehirli gaz katlia-
mında 3.200 ile 5.000 arasında 
kişi öldürüldü, 7.000 ile 10.000 
arası sivil yaralandı. Saldırıdan 
sonra komplikasyonlar, çeşitli 
hastalıklar meydana geldi, 
yapılan doğumlar sağlıklı netice-
lenemedi. Bu saldırı o bölgelerde 
Kürt halkına, sivil nüfusa karşı 
yapılmış en büyük kimyasal saldı-
rı olarak bilinir.

Türkiye’de Kürtler Kemalist 
zorbalığın zulmüne maruz 
kaldı
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Kemalist zorbalığın, Anadolu’yu 
çeşitli entrikalar sonucu işgal 
etmesinden sonra emperyalizmin 
yerli işbirlikçisi M. Kemal tarafın-
dan öncelikle Müslümanlara ve 
ayırım yapmadan tüm Kürtlere 
karşı çok büyük zulümler yapıl-
mıştır.

Kemalist zorbalık, Müslümanla-
rın inançlarını yaşamalarına fırsat 
vermemiş, birçok Müslüman âlim, 
sebepsiz yere yalnızca Müslü-
man oldukları için cezaevlerine 
doldurup astırmış, Kur’an kursla-
rını kapatmış, Kur’an’ı Musha ları 
yaktırmıştır. Kiralanan ve satın 
alınan hoca kılıklı Samiri soylu 
bel’amlar vasıtasıyla Tevhidi 
gerçekler, Kur’ani kavramlar 
çarpıtılıp Hak, batılla karıştırıla-
rak gerçekler gizlenmiştir.

Kemalist zorbalığın onca zulüm, 
baskı ve saldırılarına, bel’amların 
gayretlerine rağmen insanlar, ne 
dinlerinden ne dil ve kültürlerin-
den vazgeçtiler ne de iman ettik-
leri Kitaplarını bıraktılar. Onlar, 
tüm baskı ve zulümlere rağmen 
inançlarını, tam Tevhidi anlamda 
olmasa bile, muhafaza ettiler.

Emperyalizmin yerli işbirlik-
çisi M. Kemal, emperyalizmin 
isteklerini reddeden Kürtlere 
karşı acımasızca saldırdı, Şeyh 
Said ve Sünni Kürt toplumunu 
katlettiği gibi, Kemalist zorbalığa 
karşı isyan etmedikleri halde 
Dersim’de Alevi Seyid Rıza ve 

taraftarlarına 1937-1938 yılların-
da dünyada eşine az rastlanır bir 
katliam yaptı.

Kemalist zorbalığın katliamında 
13.160 kişi katledilirken 12.000’e 
yakın insan, zorunlu göçe tabi 
tutuldu. Şeyh Said ve Seyid Rıza 
taraftarları olan binlerce kadına 
tecavüz edildi, ırzları kirletildi, 
Kemalist zorbalığın askerlerinin 
tecavüzüne uğramamak için 
birçok kadın, nehirlere atlayarak 
intihar etti.

Kemalist zorbalık, Kürtlerin 
dillerini konuşmalarını yasakladı, 
değil basın yayın yoluyla Kürtçe 
yazıp okumak, askere giden ve 
cezaevlerinde bulunan evlatları 
ile hiç Türkçe bilmeyen annelerin 
konuşmaları suç sayıldı, evlatları 
ya da eşleri ile konuşan kadınlar, 
anne babalar takibata uğradılar, 
cezalandırıldılar.

Haçlı emperyalizmi tarafından 
parçalandıkları dört ülkede de 
her türlü zulme maruz kalan Kürt 
toplumu, bu baskı ve zulümlere 
tepki gösterip isyan etti. Türkiye, 
İran ve Suriye’de halkın çoğunlu-
ğu tarafından kabul edilmediyse 
de, Marksist Leninist gruplar 
tarafından başlatılan örgütlü 
isyanlar, Irak Kürdistan’ında, 
halkın da kabul ettiği, ileri gelen 
din önderleri tarafından özgürlük 
mücadelesi organize edildi.
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İngilizler ve Ermeniler 
Kürtlere hep düşman olmuş-
lardır

Osmanlı Devleti hainleri 
tarafından ağabeyinin idam 
edilmesinden sonra hareketin 
başına 18 yaşındaki Şeyh Ahmed 
geçti. Şeyh Ahmed, 1919 Behdi-
nan isyanında iki İngiliz ajanının 
öldürülmesine karışmış, Şeyh 
Mahmud Berzemci, Barzan ve 
Zibar aşiretleri ile birlikte Nesturi 
ve Ermenilerden oluşan İngiliz 
ordusuna karşı savaşmıştır.

İngilizler, 1922’de Barzan’a 
saldırdılar, kaçan Barzani Aşireti, 
daha sonra Alimed Barzani 
önderliğinde yeniden İngiliz-
lerle savaşa başladı, İngilizler 
uçakları ile Barzan köyünü ve 
78 köyü bombalamış, ancak Kürt 
toplumunun direncini bir türlü 
kıramamıştır. Sonunda İngiliz-
lere bağlı Irak güçleri ile İngiliz 
kuvvetlerinden kaçan Ahmet 
Barzani, Molla Mustafa Barzani ve 
400 adamı 1932 yılı Haziranında 
Türkiye’ye sığınmışlardır.

1932 yılı sonlarında yeniden 
Barzan’a dönen Barzani kardeşler, 
Irak hükümetine karşı isyanlarını 
1936 yılına kadar sürdürdüler. 
Birçok kez yakalanıp hapsedilen, 
sürgüne gönderilen Barzani 
kardeşler, mücadelelerini bırak-
madılar. 1940 yılında Nasıriye’den 
Süleymaniye’ye nakledilen Molla 
Mustafa, buradaki Kürt örgütleri 

ile iletişim içerisine girdi, ancak 
İngilizlerin baskısından İran’a 
kaçtı.

İran Kürtleri, 22 Ocak 1946’da, 
Mahabad kentinin Çarçıra Meyda-
nı’nda Mahabad Kürt Cumhuri-
yeti’nin kuruluşunu ilan ettiler. 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin 
başına geçen Kadı Muhammed, 
önemli bir kısmı Barzanilerden 
oluşan ordunun başına general 
rütbesiyle taltif ettiği Mustafa 
Barzani’yi getirdi. Mele Mustafa 
aynı zamanda birçok aşiretin yeni 
Cumhuriyet’e desteğini sağlama-
da da önemli bir başarı elde etti.

 Mustafa Barzani, 16 Ağustos 
1946’da, Irak Kürdistan Demok-
rat Partisi’ni kurdu. İran Mahabad 
Kürt Cumhuriyeti’nin ömrü uzun 
sürmedi ve Kadı Muhammed, 
idam edildi. İran’dan ayrılmak 
zorunda kalan Mustafa Barzani, 
ABD’ye sığınma başvurusunda 
bulundu, ancak sürekli Kürtlere 
ihanet eden ABD’ye kabul edilme-
di, bunun üzerine 1947 yılında 
zorlu bir yolculuktan sonra 
Rusya’ya gitti.

Rusya’da Stalin’in zorbalığı ile 
karşılaşan Barzani’nin Peşmerge-
leri dağıtılıp ayrı yerlere sürgüne 
gönderilerek liderleri Barzani 
ile bağlantıları kesildi. Ancak 
Stalin’in ölmesi ile Kremlin ile 
bağlantı kuran Mustafa Barzani, 
Kruşçev ile görüşmeyi başardı, 
yapılan tahkikatlar sonucunda 
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Barzani ve Peşmergeler, yeniden 
bir araya getirildiler.

1958 yılının Ekim ayında 
Bağdat’a geri dönen Mustafa 
Barzani’nin Bağdat’a dönüşü 
büyük bir gösteriyle kutlandı; 
Araplar ve Kürtlerden oluşan 
onbinler, Barzani’yi karşıladılar. 
Araplarla Irak’ta birlikte yaşama-
yı kabul eden Barzani, tüm iyi 
niyetlerine rağmen, Abdülkerim 
Kasım’ın, Mısır lideri Cemal 
Abdülnasır’ın etkisiyle Arap milli-
yetçiliğine soyunması, Kürtleri 
toplumdan ve yönetimden izole 
etmeye çalışması, Kürtler ile 
Bağdat’ın ilişkisinin bozulmasına 
neden oldu.

Irak’ta içinde Kürtlerinde yer 
aldığı Ulusal Birlik Cephesinin 
iilen dağılması ve Kürtlerin 

aleyhine başlayan gelişmeler 
üzerine Barzaniler bir kez daha 
ayaklanma kararı aldı. Bu yeni 
ve uzun ayaklanma kararı, 30 
yıl sürecek yeni bir savaşın da 
başlangıcı oldu.

Kürtler, 1961 yılında yeniden 
dağlarına çekildiler, onbinlerce 
Peşmerge, Molla Mustafa Barza-
ni’nin komutasında büyük bir 
savaş başlattı. Savaşın ilk yılların-
da bölgelerinin büyük bir bölümü 
kurtarmış, özellikle dağlık Kuzey 
bölümü başta olmak üzere yerle-
şim yerlerinin önemli bir bölümü 
Kürtlerin denetimine geçmişti.

Irak hükümetinin genel saldırı-
lar dışında Irak Kürt Bölgesi’nde 
hiç bir hakimiyeti yoktu. 1961 
ayaklanmasının cephe boyutu 
1971 yılının ilk aylarına kadar 
sürdü, Irak’ta direkt devlet başka-
nı olmasa bile bir darbe ile yöneti-
me gelen ve yönetimde büyük bir 
ağırlık oluşturan Saddam Hüseyin, 
11 Mart 1971’de Kürtler adına 
Mustafa Barzani’nin, Araplar 
adına da kendisinin imzaladığı bir 
otonomi anlaşmasına imza attı.

Kürtler ile imzalanan anlaşma 
sonrasında savaş bir kez daha 
durdu. Kürtler dağlardan inerek, 
kendi meclislerini kurdular ve 
içte tamamen bağımsız bir tutum 
takınarak, kendi ülkelerini kendi 
yasaları ile yönettiler.

1971 yılında imzalanan 
Otonomi anlaşmasının sonuçları, 
ne yazık ki uzun sürmedi. Irak 
ile İran arasında 1975 yılında 
imzalanan “Şat-ul Arap-Cezayir” 
Anlaşması’ndan sonra anlaşma, 
Saddam tarafından hukuken 
olmasa bile iilen tek tara lı olarak 
yok sayıldı.

Gerek İran’ın gerekse ABD’nin 
desteğini alan Barzani, İran ve 
Irak’ın, FAO adaları konusunda 
anlaşması ve ABD’nin de deste-
ğini çekmesi ile adeta ortada 
kaldı ve İran’a sığındı. Bunu 
kabul etmeyen sol Kürt örgütleri, 
Celal Talabani’nin liderliğinde 
birleşerek KYB’yi (Kürdistan 
Yurtseverler Birliği) kurdu.
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Mustafa Barzani, 1979 yılında 
hastalanarak ABD’ye gitti, orada 
tedavi gördüğü sırada 1 Mart 
1979 tarihinde hastanede yaşamı-
nı yitirdi. KDP lideri Mustafa 
Barzani’nin ölümünden sonra 
yerine büyük oğlu İdris Barzani 
getirildi. Bir müddet sonra İdris 
Barzani’nin de yaşamını yitir-
mesiyle, KDP’nin başına bu kez 
Mesud Barzani getirildi.

1991’de Körfez Savaşı’nda 
Irak’ın yenilmesinin ardından 
Mesud Barzani, Bağdat rejimine 
karşı ayaklanma başlattı. 1992 
Mayıs’ında Kuzey Irak’ta yapılan 
seçimlerde Barzani, Kürdistan 
Yurtseverler Birliği lideri Celal 
Talabani ile birlikte lider seçildi.

ABD’nin Irak savaşı sonrasında 
Saddam’ın düşürülmesinden 
sonra Irak’ta dengelerin değişme-
si üzerine KDP ve KYB arasında 
anlaşma sağlandı, Barzani 
Kurulan Federe Kürt Bölgesi’nin 
başkanlığına getirildi.

Bugün gelinen nokta Irak’taki 
Kürtlerin artık kendi devletlerine 
kavuşmasını gerekli kıldığını 
düşünen Barzani, Kürdistan 
Özgürlük referandumunu yapmış 
ve %92 oyla bağımsızlığını kazan-
mış, 110 yıllık süren mücadele 
böylece başarı ile sonuçlanmış, 
Kürtlerin, tüm Kürtleri kapsama-
sa da kendilerine ait bölgesel bir 
devletleri olmuştur.

Kürtlerin de var olma ve 
devlet kurma hakları vardır, bu 
inkâr edilemez

Günümüzde sahip oldukları 
silah ve teknoloji güçlerine 
dayanarak zorbalığı bozuk bir 
karakter haline getiren emperya-
lizm ve işbirlikçileri, zayıf toplum-
lar üzerinde kendi hegemon-
yalarını kurmak için baskı ve 
zorbalığa başvurdular, onlara 
ait haklarını ellerinden almaya 
başladılar. Önceleri inançsal bir 
hegemonya şeklinde başlayan 
bu ayırımcı, baskıcı zorbalıklar, 
giderek zayıf toplumların dillerini 
ve siyasal kimliklerini inkâra ve 
onlara bu haklarını kullanmaları-
nı yasaklamalara kadar gitti.

Haçlı emperyalizmin ve yerli 
işbirlikçileri Kemalist zorbalığın, 
İran Mecusi Şamanizm’inin, 
Irak zorbalığının ve diktatör 
Esed inkârcılığının bütün baskı, 
sindirme ve zulümlerine rağmen 
Kürtler, kültürlerini, gelenek ve 
göreneklerini muhafaza etmişler-
dir. Günümüzde yaşanan olaylar, 
Kürt toplumunun kendi külünden 
çıkış mücadelesidir.

Dünyada bulunan 242 ülke 
arasında nüfus oranı bakımından 
dünya sıralamasında 20. olan ve 
dünyadaki 222 ülkeden daha çok 
nüfusa sahip olan günümüzde 60 
milyona yaklaşan Kürt toplumu-
nun, -50 bin nüfusa sahip ülkeler 
bile bulunurken- ne hikmetse bir 
devleti bulunmamaktadır.
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Öncelikle şu gerçeği ifade 
etmekte yarar vardır, İslâm, 
biiznillah hâkim olduğunda 
İslâm Devleti’nde ırklara dayalı 
bir devlet olmayacaktır. Tek bir 
İslâm Devleti olacak bu Devlet 
içerisindeki kavimler, birer 
eyalet olacaklardır. Ancak bugün 
gelinen noktada her kavim, -Kürt 
kavmi müstesna- kendisine ait bir 
ülkeye ve siyasi kimliğe sahiptir.

Toplumların, kendi inanç ve 
değerlerini, kültür ve gelenek-
lerini devam ettirecekleri bir 
yurtlarının olması, yüce Allah’ın 
onlara bahşettiği bir lütuftur. 
Kürtler, Mezopotamya’da 
neredeyse ilk varlıklarından bu 
yana bulunmaktadır. Mezopotam-
ya’yı Kürtlere anayurt olarak yüce 
Allah bahşetmiş.

“O ki sizi, bir tek ne isten inşa 
etti; sizin için bir kalış ve bir 
emanet yeri vardır. Gerçekten biz, 
anlayan bir toplum için ayetleri 
ayrıntılı olarak açıkladık.” (En’am, 
98)

Kürtler, göç yoluyla ya da istila 
ederek Mezopotamya’ya gelme-
mişler, oranın yerleşik halkıdırlar. 
Bu nedenle ne emperyalizm ne 
de onların yerli işbirlikçileri, 
Kürtlerin anayurtlarında bir 
devlet kurmalarına engel olamaz-
lar, buna hakları da yetkileri de 
yoktur, güçleri de yetmeyecektir 
inşaAllah.

Günümüzde her kavim, kendi-
sine ait bir devlete sahip iken 
242 ülke arasında, dünya nüfusu 
içerisinde 60 milyona yaklaşan 
Kürt toplumunun bir devleti-
nin olmaması Kürtlerin, Haçlı 
emperyalizminin isteklerine 
uyarak Osmanlının yıkılmasına 
destek vermemesi nedeniyledir. 
Haçlı emperyalizminin işbirlik-
çileri olan Türkiye, İran, Irak ve 
Suriye’deki maşaları, bir Kürt 
devletinin var olmaması için 
işbirliği içerisindedirler.

Kürtlerin, var olma mücade-
lesini Suriye’de YPG temsil 
etmektedir. Kendi varlıklarını 
koruma ve sürdürme mücadelesi 
veren bir toplumu, terörist olarak 
tanımlayıp onlara saldırmak, 
ancak tarihsel Haçlı emperyaliz-
minin çıkarlarına hizmet etmektir. 
Günümüzde yapılan da bundan 
başkası değildir.

Biz, Müslümanlar olarak her 
zaman olduğu gibi bu konuda 
da Kur’an’ı referans alıyor, yüce 
Allah’ın, ayrı bir toplum olarak 
yarattığı, inanç ve değerleri, dil 
ve kültürleri, gelenek ve görenek-
leri farklı olan Kürt halkının da 
bir devletinin olmasını haklı 
görüyor ve emperyalizmin çıkar-
ları ve direkti leri doğrultusunda, 
emperyalizmin kimi niyetlerini 
gerçekleştirmek için güvenli 
bölge bahanesi ile yapılan her 
türlü saldırıyı kınıyoruz.
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yorum
Söylediğiniz sözlerle vicdanınızı 

rahatlatmayın, kendinizi kurtarın
Müslümanlar başta olmak üzere 

herkes, ağzından çıkan söze sahip 
olmalı, duygularının esiri olmuş 
bir halde ağızlarına gelen her şeyi 
hemen söylememelidir. Bu nedenle 
kişi, söyleyeceği sözün, başta kendi-
sini sorumluluk altına soktuğunu 
düşünerek söylemelidir.

Öncelikle şu gerçek iyi bilinmeli-
dir ki, Kur’an’dan apaçık bir şekilde 
delillendirilmeyen konuları, çok 
konuşmak ve çok yazmak kişinin 
çok Müslüman olduğu anlamına 
gelmez. Böyle kimseler, ancak ne is-
lerini tatmin ederler ve böyle söyle-
yip yazdıkları, tam aksine Rab’leri 
indinde daha çok sorumluluk altına 
girmelerine neden olur.

İnsan, söyleyip yazdıkları ile 
başkalarını kurtarma telaşına 
düşmeden önce kendisini kurtar-
maya çalışmalıdır. Bugüne kadar 
görülen ve yaşanan gerçekler 
apaçık bir şekilde göstermiştir ki, 
kendi ne islerini unutarak başka-
ları için konuşup yazanlar, zaman 
içerisinde Hak’tan sapıp şeytana 
tabi olmuşlardır.

İnsan, söylediği her sözün, kayıt 
altına alındığını ve Rabb’ine bunun 
hesabını vereceğini bilmelidir. Bu 
nedenle söz ağızdan çıkmadan 
önce iyice düşünülmeli, söylenecek 
sözün sahibini nasıl bir duruma 
sokacağı bilinmelidir.

“Onun sağında ve solunda oturan 
iki kaydedici, kaydettikleri zaman; 
hiçbir söz söylemesin ki onun 
yanında hazır gözetleyici olmasın.” 
(Kaf, 17-18)

İnsanın, söyleyip yaptıkları kayıt 
altına alınmakta ve o hesap günün-
de bu söyleyip yaptıklarının, insan-
ların iman ettiklerini söyledikleri 
Kur’an’dan sağlaması yapılacaktır.

“Her ümmeti diz çökmüş görür-
sün; 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)

Kullarına karşı rahmeti bol yüce 
Allah (cc), bu ilahi apaçık uyarılarla 
insanları, söyledikleri konusunda 
tutarlı olmaya, söyleyecekleri her 
sözü düşünerek, tartarak söyle-
meye davet etmektedir. Çünkü söz, 
bir kere ağızdan çıktıktan sonra 
geri dönüşü mümkün olmayan 
bir durum ortaya çıkabilir, sözün 
sahibi hem Rabb’i indinde büyük 
bir sorumluluk altına girer hem de 
çevresindeki insanları kırar, arala-
rındaki ilişkileri zedeler.

Hani meşhur bir deyim vardır, 
boğaz 10 düğümdür, 9 defa 
düşünün bir kere söyleyin. Bu 
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nedenle ağızdan çıkan kontrol 
edilmeden söylenmemelidir. 
Çünkü rastgele söylenen bir söz, 
sahibini Rabb’i indinde büyük bir 
sorumluluk altına soktuğu gibi bu, 
insanlara söyleniyorsa karşı tarafta 
tamiri mümkün olmayan tahribatın 
meydana gelmesine de neden 
olabilir.

Bu nedenle yüce Allah (cc) kulla-
rını, söyledikleri konusunda sürekli 
uyarmakta, kişinin, söylediklerin-
den sorumlu olduğunu bildirmekte, 
yapmayacakları şeyleri söylememe-
leri konusunda uyarmaktadır.

Düşünülmeden söylenen sözlerin, 
yüce Allah (cc) indinde kişiyi düşür-
düğü durumlar.

Yüce Allah (cc) yanında büyük 
bir nefrete düşürür

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

Bilinmeden söylenen sözler 
haramdır

“… kendisi hakkında bir delil 
indirmediği şeyi ve Allah’a karşı 
bilmediğiniz şeyler söylemenizi 
haram kılmıştır.” (A’raf, 33)

Bilmeden konuşmak haddi 
aşmadır

“Allah hakkında bilmediğiniz şeyler 
mi söylüyorsunuz!” (Yunus, 68)

“Ey Kitap ehli, dininizde aşırı 
gitmeyin ve Allah’a karşı Hak’tan 
başkasını söylemeyin…” (Nisa, 171)

Ağza geleni söylemek yüce 
Allah’a iftiradır

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

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

Delilsiz konuşmak şeytana 
tabi olmaktır

“Şüphesiz şeytan, sadece kötülüğü, 
hayasızlığı ve doğrusu, bilmediğiniz 
şeyleri Allah’a karşı söylemenizi size 
emreder.” (Bakara, 169)

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

Bilgisizce konuşmak ukalalık-
tır

“İşte siz öylesiniz; sizin kendisinde 
bilginiz olan şey hakkında tartıştı-
nız; fakat kendisinde sizin bilginiz 
olmayan şey hakkında neden tartışı-
yorsunuz!..” (Al-i İmran, 66)

Başkasına söyleyip kendini 
unutmak akılsızlıktır

“İnsanlara Birr’i/Allah’a itaat 
etmeyi emredip ne islerinizi 
unutuyor musunuz ve siz, Kitabı 
okuduğunuz halde hâlâ akletmiyor 
musunuz!” (Bakara, 44)

İnsanların hoşuna gitsin diye 
konuşmak ikiyüzlülüktür
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“Onları gördüğünde iziki yapıları 
hoşuna gider ve şayet konuşsalar 
sözlerini dinlersin, onlar, dayatılmış 
kalaslar gibidirler…” (Müna ikun, 4)

Bütün bu gerçekler ışığında 
konuya baktığımız zaman söyle-
nen sözlerin, kişiyi nasıl büyük 
bir sorumluluk altına soktuğu, 
dünyada küçük düşürüp Ahirette 
acıklı bir azaba sürüklediği apaçık 
bir şekilde görülmektedir. O halde 
kişi, söylediklerine dikkat etmeli, 
yapmadığı, yapamayacağı şeyleri 
söylememelidir.

Gerek gerçek hayatta gerekse 
sanal alemde birçok kimse, hiç 
yapmadıkları şeyleri rastgele 
söylerler. Onlar, bu söyledikleri ile 
ancak kendilerini kandırmakta ve 
varsa vicdanlarını rahatlatmaya 
çalışmaktadırlar. Bunlar, örneklen-
dirilecek olursa:

Müslümanlar, kardeştir

Birçok kimse, belki de ne anlama 
geldiğini bilmeden Müslümanların 
kardeş olduklarını söylerler. Evet, 
Müslümanlar kardeştirler, Rabb’i-
miz bunu bildirmekte ve Müslü-
manların nasıl kardeş olduklarını 
açıklamaktadır.

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

Kardeşlik, sözel bir tanımlama 
değil, eylemsel bir vaka, bir yaşam 
biçimi ve bir hukuktur. Bu olmayın-
ca ayetler ancak sloganik bir ifade-
den öte kullanılmaz. Kur’an’dan 
hesaba çekeceğini bildiren yüce 

Allah (cc), bu ayetten sorgulandı-
ğında cevabımız ne olacak.

Rabb’im, “Bu ayeti okuyup durdu-
nuz, paylaşıp anlattınız, peki, bu 
ayet gereğince ne yaptınız” dediğin-
de bu ayetin gereği olarak Kardeşlik 
hukukunu oluşturmayanların vay 
hallerine, vay halimize!

Yüce Allah (cc), Mü’minlerin 
nasıl kardeş olduklarını çok net 
olarak açıklamaktadır.

“Ve onlar, önceden o yurda yerleşen 
ve iman eden kimselerdir; kendileri-
ne hicret edenleri severler, (onlara) 
verilenlerden dolayı göğüslerinde bir 
sıkıntı duymazlar. Şayet kendilerine 
mahsus olsa bile onları (kardeşleri-
ni) kendi ne islerine tercih ederler. 
Kim nefsinin cimriliğinden korunur-
sa, artık işte kurtulanlar onlardır.

Onlardan sonra gelenler derler 
ki: ‘Rabb’imiz, bizi bağışla ve 
imanla bizden önce gelen kimseler 
olan kardeşlerimizi de, iman eden 
kimseler lehine kalplerimizde kin 
bırakma; Rabb’imiz, şüphesiz Sen 
çok şe katlisin, çok merhamet 
edensin.” (Haşr, 9-10)

Haşr suresi, 9. ayeti çok açık 
olarak belirtmiştir ki Müslümanlar, 
kardeşlerini kendi öz ne islerine 
tercih ederler, bu tercihin nasıl 
olduğunu ve olması gerektiğini de 
Mü’min suresinde, Hz. Musa (as)’ı 
öldüreceğini söyleyen Fir’avn’e 
karşı hayatını ortaya koyarak 
savunan Mü’min adamın durumu 
veriyor.

Mü’minlerin, nasıl kardeş 
olduklarını Kur’an apaçık bir 
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şekilde ortaya koyuyor, bu ayetlerin 
gereğince kardeşlik hukukunu 
oluşturmak her Müslüman üzerine 
bir haktır.

İslâmî Kardeşliği, Kur’an bir 
yaşam tarzı olarak bildiriyor ve 
Rasulullah (as), bunu net bir şekil-
de açıklıyor. Rasulullah (as), Müslü-
manların kardeşliği konusunda 
şöyle buyurur.

“Birbirlerini sevmekte, birbir-
lerine acımakta ve birbirlerine 
şe kat hususunda Mü’minler 
âdeta tek bir beden gibidirler. 
Ondan bir uzuv şikayet ederse 
uykusuzluk ve ateşle vücudun 
diğer uzuvları da ona iştirak 
ederler.”

“Canım kudret elinde olan 
Allah’a yemin ederim ki, sizler 
iman etmedikçe cennete 
giremezsiniz. Birbirinizi sevme-
dikçe de iman etmiş olmazsınız. 
Yaptığınız takdirde birbirinizi 
seveceğiniz bir şey söyleyeyim 
mi? Aranız da selamı yayınız.”

Rasulullah (as), Mü’minleri, bir 
vücudun azalarına benzetiyor ve 
biri rahatsızlandığında diğerlerinin 
de onun acı ve üzüntüsünden 
rahatsız olduklarını bildiriyor. 
Müslümanların kardeş olduklarını 
sözel olarak anlatıp yazanlar, bu 
gerçeği hayatlarında yaşamadıkları 
sürece ancak ne islerini aldatan 
ve kendilerine bile yalan söyleyen 
kimselerdir.

Müslümanların kardeşliği, öyle 
sen bir yana ben bir yana mantığı 
ile oluşmaz. Kardeşlik hukuku, bir 

binanın tuğlaları misalidir buyuru-
yor Rasulullah (as). Bu, Kur’an ve 
Sünnette Müslümanların kenetlen-
mesi ile oluşan ve hiçbir gerekçe ile 
terk edilmeyen bir birlikteliktir.

“Mü’minler aralarında duvarla-
rı birbirine destek veren bir bina 
gibidir.”

Allah ve Rasulü’nün bu apaçık 
bildirimlerine rağmen “Müslü-
manlar, kardeştir” sözünü, slogan 
olarak söyleyip ayet ve hadiste ifade 
edildiği şekilde hareket etmeyenler, 
Rabb’imizin bildirdiği üzere “şayet 
konuşsalar sözlerini dinlersin” 
ifadesinde belirtildiği üzere çok 
güzel konuşurlar, ancak ayetlerde 
belirtildiği gibi kardeşlerini kendi 
ne islerine tercih etmeyenler, 
bunun için gayret sarf etmeyenler, 
münafıkların ta kendileridirler.

Müslümanlar arasındaki 
kardeşlik hukuku, sözel olarak 
söylenen sloganik bir ifade değil, 
Müslümanların kardeşlik hukuku, 
Kur’an’da apaçık bildirildiği üzere, 
iman iddialarında samimi olanların, 
topluca Allah’ın ipine sarılarak bir 
cemaat oluşturmalarıdır.

“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…” 
(Al-i İmran, 103)

Yüce Allah’ın bu apaçık emrini 
ayet olarak okudukları halde bunun 
gereği olarak diğer Müslümanlarla 



yorum

Söylediğiniz 
sözlerle 
vicdanınızı 
rahatlatmayın, 
kendinizi 
kurtarın

Ocak
Şubat
Mart

2020 - 62 

Kur’ani

mücahede

41

Kur’an’da birçok örneği verildiği, 
vahyin belirlediği ölçüler içerisinde 
bir cemaat oluşturmayanlar, Saf 
suresi, 2 ve 3. ayetlerde bildirilen 
duruma düşerler, Bakara suresi, 44. 
ayette ifade edilen akılsızlardan 
olurlar.

Müslümanların kardeşlik duygu-
su, ferdi duygu ve düşüncelerden, 
şahsi istek ve arzulardan daha 
önemlidir. Müslüman olduklarını 
iddia edip diğer Müslümanlara 
karşı kardeşlik hukukunu oluştur-
mak yerine kendi duygularına, heva 
ve heveslerine göre hareket edenler, 
sözel olarak kabul ettikleri Allah’ın 
ayetlerini ve hadisleri inkâr etmiştir.

Müslüman kimse, Allah ve Rasulü, 
bir konuda hüküm verdiği zaman 
hiçbir şekilde ve şartta hevasına 
göre hareket edemez, aksi halde 
sapıklık içerisine düşer. İşte ilahi 
hüküm.

“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)

Müslümanlar, bir araya gelerek 
kardeşlik hukukunu iilen oluştur-
madıkları, bu kardeşlik hukukunu, 
bütün değerlerinin üstünde 
tutarak hareket etmedikleri sürece, 
Müslümanların kardeş olduklarını 
söylemeleri kendi ne islerini aldat-
maktan başka bir şey değildir.

Tağutun reddedilmesi

Tağut reddedilmedikçe yüce 
Allah’a iman edilmez sözünü, 
kendilerini Tevhide nispet eden 
birçok kişi ve grup tarafından ifade 
edilir, yazılır. Evet, tağut reddedil-
meden yüce Allah’a iman edilmez. 
Bu, bütün rasullerin, toplumlarına 
gönderiliş nedenidir.

“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)

Bu ilahi hüküm, insanlar üzeri-
ne hüküm koyan beşeri tağuti 
sistemler başta olmak üzere bütün 
tağutların, tağutlaştırılan her şeyin 
reddedilmesini esas alır. Ancak bu 
reddiye, bir söylem değil, çizgileri 
vahiyle belirlenmiş bir eylemdir.

Risalet tarihinde görülmeyen 
tağuttan izinli vakıf ve dernek gibi 
şirk ve küfür yuvalarına giden, bu 
küfür ve şirk yuvalarındaki Samiri 
soylu bel’amların sözlerini dinleyen 
kimseler, sözlü olarak reddettikleri-
ni iddia ettikleri tağutu, iili olarak 
kabul ederek ona iman etmişlerdir.

Tağuti sistemlere karşı diğer 
Müslümanlarla birleşip mücadele 
etmek yerine kendi duyguların-
dan hareket edip hevalarını ilah 
edinerek tağutlaştıran kimseler, 
sözle reddettiklerini iddia ettik-
leri tağutu gerçekte reddetmemiş, 
bizzat kendileri tağutlaşmış 
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kimselerdir. Bunlar, ne islerinde 
tağutlaştırdıkları ene’lerini vahye 
tam teslim etmedikçe Müslüman 
olamazlar.

Kur’an tek ölçüdür

Kur’an’ın tek ölçü ve tek kaynak 
olduğu, inkâr edilemez bir gerçektir. 
Kur’an’ı tek ölçü edinen bir kimse, 
onun tüm ayetlerinden sorumludur 
ve tüm ayetlerin gereğini yerine 
getirmek için azami gayretini 
ortaya koymakla mükelleftir.

- Kur’an’ı tek ölçü edinen kimse, 
Kur’an’da defaatle emredilen 
Rasul’ü örnek edinip onun, Kur’an’ı 
hayatının merkezine alıp ahlâk 
edindiği gibi ahlâk edinerek yaşaya-
cak,

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

 - “Ey örtüsüne bürünen! Birazı 
hariç gece kalk!” hükmüne uyup 
geceleri kalkacak, “Onların yanları 
yataklardan uzaklaşıp” “O gece 
vakitlerinde kalkan, secde eden, 
ayakta duran” kimselerle “Gecenin 
bir kısmını, onu böylece ibadetle 
geçir” ilahi emir doğrultusunda 
gece vitir namazı dahil tüm namaz-
larını eksiksiz, sürekli ve huşu 
içerisinde kılacak,

- “O kimseler, gaybe iman ederler, 
namazlarını kılarlar ve onları 
rızıklandırdığımız şeylerden infak 
ederler” hükmü doğrultusunda 
düzenli bir şekilde infak edecek, 
her zaman tevazu ile hareket 

ederek kendisi ile ilgili tüm ayetleri 
hayatında yaşayacak,

- “Öyleyse emrolunduğun gibi, 
seninle beraber tevbe eden kimse-
lerle doğru ol;” buyruğu gereğince 
dosdoğru bir kişiliğe sahip olacak, 

- “Şüphesiz ancak yalanı, Allah’ın 
ayetlerine iman etmeyen kimseler 
uydurur; işte onlar yalancılardır.” ve 

“Doğrusu Allah, yalancı, kâ ir o kimse-
yi hidayete iletmez” hükümlerince 

-şaka da dâhil- yalan söylemekten 
kaçınacak, hiçbir şekilde insanları 
aldatmayacak,

- “Ve onlar, emanetlerine ve 
ahitlerine riayet eden kimselerdir” 
hükmünce insanları kandırmaya-
cak, emanete ihanet etmeyecek, 
güvenilir olacak, sözünde duracak,

- “Yiyin, için ve israf etmeyin; 
şüphesiz O, müsri leri sevmez” 
buyruğunca yüce Allah’ın buyruğu-
na teslim olup her türlü haram ve 
israftan -sigara da dahil- kaçınacak,

- “Ve topluca Allah’ın ipine sarılın, 
tefrikaya düşmeyin,” “Mü’min erkek-
ler ve Mü’min kadınlar, birbirlerinin 
velisidirler,” hükümleri doğrultu-
sunda diğer Müslümanlarla en kısa 
zamanda cemaat olunacak, velayet 
hukuku oluşturulacak ve “Allah’tan, 
Rasulü’nden ve Mü’minlerden başka-
sını kendisine sırdaş” edinilmeyecek,

- “O’na yönelin ve O’ndan korkun, 
namazı kılın ve müşriklerden 
olmayın. O kimseler, dinlerinde 
tefrikaya düştüler ve grup grup 
oldular; her hizip yanında olan 
şeylerle sevinmektedir.” Hükmü ilahi 
uyarısınca tefrikanın şirk olduğu 
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bilinci ile Müslümanlarla -kimi indi 
ve duygusal bahaneler ileri sürerek- 
tefrikaya düşülmeyecek,

- “Sabret; nefsini, sabah akşam 
rızasını isteyerek Rab’lerine davet 
eden kimselerle beraber tut, dünya 
hayatının ziynetini isteyerek gözle-
rin onlardan sapmasın ve kalbini 
zikrimizden ga il kıldığımız, hevası-
na tabi olan ve işi hep aşırılık olan 
kişiye itaat etme.” Emrine göre yüce 
Allah’a iman etmiş ve teslim olmuş 
Mü’minlerle bulunacak,

- “Ey iman eden kimseler, Allah 
için şahitler olarak adâleti ikame 
edenler olun; velev ki kendi nefsiniz, 
anne-babanız ve yakınlarınızın 
aleyhine de olsa…” hükmünce kendi 
nefsine karşı dahi olsa adil şahitlik 
yapacak,

- “Ayakta, oturarak ve yanları 
üzerinde Allah’ı hatırlayan kimse-
ler, göklerin ve yerin yaratılışını 
düşünürler” vasfına sahip bir kimse 
olarak sürekli yüce Allah’ı tefekkür 
edecek,

- “Ve onlar, boş sözden yüzçeviren 
kimselerdir” ilahi övgüye mazhar 
olmak için boş ve malayani söz ve 
hareketten kaçınacak,

- “İnsanları hor görüp yukarıdan 
bakma ve yeryüzünde şımararak 
yürüme, şüphesiz Allah, her kendini 
beğenip övünen kimseyi sevmez.” 
Uyarısınca övünüp böbürlenmeye-
cek, insanlara tepeden bakmayacak,

- “Allah’ın Risalet’ini tebliğ eden 
kimseler, Allah’tan korkarlar ve 
başka kimseden korkmazlar; hesap 
görücü olarak Allah yeter” bilin-

ciyle Allah’tan başka hiç kimseden 
korkmayacak,

- “Rabb’inizden size indirilen şeye 
tabi olun” emri ilahi doğrultusunda 
her konu ve durumda Kur’an’a 
başvuracak, anlayarak sürekli 
Kur’an okuyacak,

- “O’ndan başka velilere tabi 
olmayın” Kur’an ve Sünnete dayan-
mayan hiçbir sözü esas almayacak, 
Samiri soylu bel’amlara tabi 
olmayacak,

- “Zulmeden kimselere güvenme-
yin, yoksa size ateş dokunur” emri 
gereğince vakıf, dernek, parti ve 
tasavvuf gibi şirk ve küfür yuvala-
rından uzak duracak,

- “Gördün mü o hevasını ilah 
edinen kimseyi,” uyarısınca duygu-
ları ile hareket etmeyecek, heva ve 
hevesine uymayacak,

- “Kınayanın kınamasından 
korkmazlar” övgüsüne mazhar 
olabilmek için kınayanların 
kınamasına aldırmayacak,

- “Mü’minlere karşı yumuşak,” 
vasfına sahip olacak,

- “Mü’min erkeklere söyle, bakışla-
rının bazısını indirsinler, edep yerle-
rini muhafaza etsinler” hükmünce 
karşı cinse şehvetle bakmayacak, 
zinanın her türlüsünden kaçınacak,

- “Ey iman eden kimseler, nefsi-
nizi ve ailenizi ateşten koruyunuz” 
hükmü gereğince öncelikli olarak 
ailesiyle ilgilenecek, evinde İslâmi 
kimliği ile hareket edecek,
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- “Öyleyse emrolunduğun gibi, 
seninle beraber tevbe eden kimse-
lerle doğru ol” emri gereğince her 
konu ve durumda net ve açık bir 
kişilik ortaya koyacak,

Bu özellikleri üzerlerinde bulun-
durmayan ya da eksik bulunduran, 
her konu ve durumda hassasiyet 
göstermeyen kimseler, bu ilahi 
uyarıları başkalarına aktardıkları 
halde bunlara kendileri uymayanlar, 
bu hükümleri iilen inkâr etmiş 
kimselerdir.

Müslüman kimse için aslolan 
başkaları için çok şeyler yazıp 
söylemek değil söyleyip yazdığı 
her şeyi, kendi nefsinde değerlen-
dirip gerekleri yapıp yapmadığını 
düşünüp taşındıktan sonra başka-
ları için söyleyip yazmalıdır.

Marifet, başkalarına nasihat 
etmek değil asıl marifet, kişinin 
kendi nefsini okuduğu her ayetin 
süzgecinden geçirip hayatında 
uygulamaktır. İşte yüce Allah’ın 
övgüsüne mazhar olan kimseler 
bunlardır.

Müslüman şahsiyet, kendisine 
Allah hatırlatıldığı zaman kalbi 
titrer, Allah’ın ayetleri kendisine 
okununca imanı artar.

“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)

Müslüman şahsiyet, Kur’ani 
hükümler kendisine okunduğu 
zaman imanı artmış bir kimse 
olarak derhal teslim olacak, o 
hükümler doğrultusunda hareket 
ederek Müslümanlarla kardeşlik, 
velayet ve sırdaşlık hukukunu 
oluşturacak. Böylece Allah’a ve 
Rasulü’ne davet edilmiş olduğunun 
bilinciyle hiç düşünmeden icabet 
eder.

“Aralarında hüküm verilmesi için 
Allah’a ve Rasulü’ne çağırıldıkların-
da Mü’minlerin sözü ancak: ‘İşittik 
ve itaat ettik’ demeleridir, işte kurtu-
luşa erenler onlardır.” (Nur, 51)

Kur’an’a iman eden kimselerin 
nasıl kurtuluşa ulaştıklarını apaçık 
bir şekilde belirtmiş, ancak bildiri-
len esaslar doğrultusunda hareket 
edenler, kurtuluşa ulaşacaklardır. 
Okudukları ya da kendilerine 
okunan ayetler doğrultusunda 
hareket etmeyenler, gece gündüz 
Kur’an da okusalar, binlerce makale 
yazıp ciltlerle kitap da çıkarsalar, 
kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar, ancak 
ne islerini tatmin eden ve sonunda 
helak olacak olan kimselerdir.

Ne mutlu okuyup yazdıkları 
doğrultusunda hareket edip kurtu-
luşa erenler.

Selam olsun Mü’min ve Müslü-
man sıfatlarına sahip olanlara.
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kavramlar
Tevhid

Yüce Allah (cc), Tevhidi esasları, 
rasulleri vasıtasıyla bildirirken 
ilahi mesajı yüklenen rasullerin 
nasıl hareket edeceklerini, vahyi 
insanlara nasıl ulaştıracaklarını, 
insanların neye nasıl davet 
edileceklerini, sorumluluklarını 
da bildirmiştir. Yüce Allah (cc), 
dinini net ve açık bir şekilde 
insanlara bildirdiği gibi, bunun 
uygulama metodunu da berabe-
rinde bildirmiştir.

İslâm, mesaj olarak olduğu 
kadar metot olarak da eksiksiz 
ve mükemmeldir. Bu nedenle 
İslâm’ın, topluma ulaştırılma-
sında başka metotlara ihtiyacı 
yoktur. İslâmi daveti üstlenen 
Müslümanlar, Rab’lerinin belirle-
diği esaslardan hareket etmekle 
mükelleftirler.

İslâm, insanların hayatını 
düzenleyen en mükemmel 
sistemdir, beşeri sistemlerin 
metotlarına ihtiyaç duymayacak 
kadar yeterli ve kendine özgü bir 
metoda sahiptir. Bu ilahi nizama 
iman edenler, İslâmi esasları, 
Tevhidi ilkeleri, Rab’lerinden 
bildirildiği şekliyle kabul etmekle 
ve belirlenen esaslara bağlı 
kalınarak insanlara ulaştırmakla 
mükelleftirler.

İslâm’ı kabul etmek, onun 
önerdiği tüm kuralları aynen 
almakla mümkündür; bunun 
dışındaki herhangi bir sapma, 
insanı inandığını iddia ettiği dinin 
dışına atar. Kur’an’da müşrik, 
münafık, fasık, mürted ve zalim-
ler gibi sıfatlarla anılan kimseler, 
İslâm’ı din olarak kabul ettiklerini 
iddia etmelerine rağmen İslâm’ın 
belirlediği Tevhidi esasları ve 
topluma ulaşma metodunu kendi-
lerine göre değiştirip çarpıtan 
kimselerdir.

Şüphesiz her din, her ideoloji 
ve sistem, kendine özgü bir 
metoda sahiptir. Bir din, ideoloji 
ve sistemi başarıya ulaştıran asıl 
unsur, kendi belirledikleri metot-
larla insanlara ulaştırılmalarıdır. 
Kendilerine özgü bir metotları 
bulunmayan ya da kendi metot-
ları ile ortaya konulmayan din 
ve ideolojilerin başarıya ulaşma-
ları, insanlar tarafından kabul 
görmeleri, hayata hâkim olmaları 
hiçbir şekilde mümkün değildir. 
Bunların başarıya ulaşabilmeleri 
ancak kendilerine özgü metotları 
ile ortaya konulmaları halinde 
mümkün olabilir.

Gösterdiği hede le o hedefe 
ulaşma metodu ayrı özellikler 
gösteren bir davanın ya da ideolo-
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jinin ömrünün çok kısa sürdüğü, 
yıkılıp yerle bir olduğu, adının 
tarih sayfalarında bir hatıra 
olarak kaldığı tarihi belgelerde 
ve Kur’an’da ortaya konulmakta; 
günümüzde örnekleri çokça 
görülmektedir.

Tarihte ve günümüzde 
yıkılıp yok olan tüm ideolojiler, 
hedef-metot çelişkisi içerisinde 
olmaları, insan fıtratına aykırı 
bulunmaları, insanlara baskı ve 
zorbalıkla kabul ettirilmeleridir.

Günümüzde tarihte kara bir 
leke olarak adları dışında hiçbir 
şeyleri kalmayan, yıkılıp giden 
beşeri sistem ve ideolojiler, 
insan fıtratına aykırı birer zulüm 
sistemleriydiler. Bunların yıkın-
tıları arasından kanla, zulümle 
bastırılmış, sömürülmüş insani 
duyguların, fıtratta var olan istek 
ve arzuların fışkırdığı bugün açık 
olarak görülmektedir. Bunların 
başında Faşizm, Komünizm ve 
benzeri ideolojiler ile Kemalizm 
gibi uyduruk diktatörlükler 
gelmektedir.

Faşizmin ve Komünizmin 
uygulandığı ülke halkları, bugün 
bu zorba sistemleri anmaktan 
utanır duruma gelmişlerdir. 
Almanya’da Hitler ve faşizm suç 
olarak görülürken, Rusya’da, 
Komünizm adını duyan eski 
hızlı komünistlerin bile mideleri 
bulanmakta, yüzleri buruşmak-

tadır. Komünist sözcüğüne bile 
tahammül edemeyen eskinin hızlı 
Marksistleri, Komünizmi hatırla-
tan her türlü eser ve ismi ortadan 
kaldırmaktadırlar. Marksistlerin 
kıblesi Moskova’daki Leningrad 
meydanı, Komünizmi hatırlattığı 
gerekçesiyle adı, Marksizm’den 
bir derece daha insancıl kabul 
edilen Çarlık dönemini hatırlatan 
Petersburg olarak değiştirilmiştir.

Türkiye’de baskı ve zorbalıkla 
dayatılan Kemalist diktatörlük 
de, son çırpınışları içerisinde 
can çekişmektedir. Bu zorba 
dikta sistem, yakın bir gelecekte 
inşaAllah, benzeri diktatörlükler 
gibi tarihin kirli sayfalarında kara 
bir leke olarak yerini alacaktır.

İnsan fıtratı ile taban tabana 
zıt olan, insanı insanın canavarı 
haline getiren, insanı yalnızca 
maddi bir varlık olarak değer-
lendirip köleleştiren beşeri 
sistemlerin birçoğu, kısa bir süre 
içerisinde yıkılıp yerlebir oldular; 
yıkılmayanlar ise son çırpınışları 
içerisindedirler.

Tevhidi esasları insanlara 
ulaştırmak isteyen Mü’minler, 
Kur’an’ın, çağlarüstü ve evrensel 
mesajının kendilerinden istedi-
ği teori-pratik bütünlüğünü 
gözönünde bulundurarak hareket 
etmeli, kendileri için konulan 
Kur’ani davet metodunu, Sünne-
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tullahta uygulandığı şekliyle 
uygulamalıdırlar. Aksi halde 
Rab’leri indinde sorumluluk 
altına girerler.

Beşeri sistemlerin metodu 
ile İslâm’a hizmet edilemez

İslâm’ın, yüce Allah’ın bildirdiği 
esaslar dışında bir metotla insan-
lara ulaştırılmaya kalkışılması 
halinde ortaya çıkacak durum, 
beşeri sistem ve ideolojilerin 
durumunda farklı olmayacaktır. 
Günümüzde bid’at ve hurafe 
geleneğinden kaynaklanan 
düşüncelerle ortaya çıkan ya da 
tağuti sistemler tarafından ortaya 
çıkartılan bozuk anlayışlarla 
sürdürülen İslâmi davet metotları, 
İslâm’a en büyük zararı vermiş, 
İslâm’ı asıl mecraından saptırmış, 
rahmet dini İslâm’ı adeta ya zilleti 
aşılayan ya da şiddeti körükleyen 
bir din olarak sunmuşlardır.

İlahi olan ve Kur’an’da belirtil-
diği gibi temiz taşıyıcılar tarafın-
dan rasullere ulaştırılan Tevhidi 
esaslar, aynı şekilde temiz insan-
lar eliyle temiz yollarla insanlara 
ulaştırılmalıdır. Asil ve yüce olan 
bir davanın, vasıtaları da asil 
ve yüce, temiz ve net olmalıdır. 
Beşeri basit ve adi vasıtalar, kötü 
kişiler, yüce bir davayı lekeler, 
zedeler, toplumun gözünde küçük 
düşürür.

Komünizmin metoduyla 
insanları baskı altında tutarak, 
kan akıtarak, katliamlar yaparak, 

zulmederek İslâm’ın yüce değer-
lerine hizmet edilemeyeceği gibi, 

“amaca ulaşmak için her araç 
meşrudur” diyen; yalanın simge-
si, beşeri düşüncelerin ürünü 
Makyavelist dinin metodu olan 
demokratik kurallarla da yüce 
İslâm dinine hizmet edilemez. 
Bu metot, beşeri düşüncelerin 
ürünü ve İslâm nokta-i nazarında 
küfürdür.

Küfür bir metotla İslâm’a 
hizmet edilemeyeceği gerçeği, 
aklıselim ve iman ehli herkes 
tarafından bilinmektedir. Din, 
insan hayatını düzenleyen kural-
lar bütünü olduğuna göre demok-
rasi de, insan hayatını düzenleme 
iddiasında olduğu için bir dindir.

Demokrasinin temel unsur-
ları olan partiler, demokrasinin 
mezhepleridir ve demokratik 
mezhepler olan parti, vakıf ve 
derneklerle İslâm’a hizmet edile-
mez. Böyle bir iddiada olanlar, 
İslâm’a değil ancak demokratik 
dine mensup olmuş kimseler 
olarak ona hizmet ederler.

Demokratik dinin mezhep-
leriyle İslâm’a hizmet etmeye 
kalkışmak, İslâm dinini bilme-
mekten kaynaklanan bir cehalet, 
hevayı ölçü ve ilah edinmektir. 
Demokratik dinle veya bu dinin 
mezhepleriyle İslâm’a hizmet 
etmeye kalkışmak, apaçık bir 
şekilde Hakkı batılla karıştırmak-
tır ki bu, küfürdür. Bu nedenle 
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iman edenler, yüce İslâm dinine 
hizmet isteklerini bu yüce dinin 
ortaya koyduğu metotla gerçek-
leştirmelidirler.

İslâm, inanç, düşünce ve sistem 
olarak yaratılış fıtratına uygun, 
davet ve uygulama metodu olarak 
da insanları kabul edeceği bir 
düzeyde ve kolaylıktadır. Yüce 
Allah (cc), dini sorumluluk ve 
hayatta pratize etme, davet 
ve insanlara ulaştırma olarak 
insanlara güçleri üzerinde bir 
mükelle iyet yüklememiştir.

“İman edip salih amel işleyen 
kimseler -ki, bir nefsi, ancak onu 
gücünden başka sorumlu tutma-
yız- işte onlar, cennet halkıdır, 
onlar orada ebedi kalacaklardır.” 
(A’raf, 42)

Yüce Allah (cc), gönderdiği 
Tevhidi esasların insanlara nasıl 
ulaştırılacağını bildirmiş, bu 
konuda rasullerinden örnekler 
vermiştir. Mü’minlere düşen 
sorumluluk ve görev, Rab’lerinin 
belirlediği ölçüler içerisinde 
hareket etmektir.

“İşte bunun için davet et ve 
emrolunduğun gibi doğru ol; 
onların hevalarına tabi olma ve 
de ki: ‘Ben, Allah’ın indirdiği her 
kitaba iman ettim ve aranızda 
adalet yapmakla emrolundum. 
Allah bizim de Rabb’imiz, sizin 
de Rabb’inizdir, bizim amelleri-
miz bize, sizin amelleriniz size 
aittir. Bizimle sizin aranızda bir 

tartışma yoktur. Allah bizleri bir 
araya getirir ve O’na varılacaktır.” 
(Şûra, 15)

Vahyi sorumluluğu yüklenen 
Mü’minler, Rab’lerinin bildirdiği 
esaslar doğrultusunda hareket 
etmekle mükelleftirler. Onlar, 
vahyin belirlediği esaslar dışına 
çıkıp haddi aşmadan dosdoğru 
hareket etmeli, bir bahane ileri 
sürmeden, beşeri metotlara 
başvurmadan insanlara Tevhidi 
esasları ulaştırmalıdırlar.

“Öyleyse emrolunduğun gibi, 
seninle beraber tevbe eden kimse-
lerle doğru ol; haddi aşmayın, 
şüphesiz O, yaptığınız şeyleri 
görmektedir.” (Hud, 112)

Bu ilahi uyarı gereğince 
Mü’minler, İslami gerçekleri 
vahyin belirlediği ölçüler içerisin-
de, Nebevi bir metotla dosdoğru 
hareket ederek insanlara anlat-
malı, “Haddi aşmayın” uyarısına 
uyarak haddi aşmamalıdır ki 
haddi aşmak, vahyin dışında 
hareket etmektir.

İslâmi Davet Metodu İlahidir

Yüce Allah (cc), gönderdiği 
dinin korunmasına hassasiyet 
gösterdiği gibi, bu dinin insan-
lara ulaştırılması konusunda da 
hassasiyet göstermiş, bu konuda 
rasullerini uyarmış, onlardan, 
belirttiği hususlara uygun hareket 
etmelerini istemiş, en küçük bir 
sapma gösteren rasullerini de 
şiddetle uyarmıştır.
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Rab’leri tarafından gönderilen 
rasullerin tümü, taşıdıkları ilahi 
mesajı, Rab’lerinin bildirdiği 
şekilde insanlara duyurmuşlar, 
bundan zerre kadar şaşmamış-
lardır. Bildirilen esaslardan zerre 
kadar ayrılan ya da bazı husus-
larda tereddüt eden rasuller, 
uyarılmışlardır. Hz. Yunus (as) ve 
Hz. Muhammed (as) bunlara 
birer örnektirler.

Hz. Yunus (as), daveti götürdüğü 
toplumun, kendisini dinlememe-
leri üzerine onlara kızarak davet 
yapmayı bırakmış, başka bir yere 
gitmeye çalışmıştır. Ancak yüce 
Allah (cc), kendisinden böyle bir 
talepte bulunulmadığı için onu, 
kimi sıkıntılara duçar kılmış, 
hatasını anlaması üzerine tevbe 
etmiş, Rabb’i de onu bağışlamıştır.

“Ve Zünnun (balık sahibi Yunus); 
kızarak gitmişti, ancak zannetti 
ki, ona (bir şey) yapmayacağız, 
nihayet karanlıklar içinde: 

‘Senden başka ilah yoktur, Senin 
şanın yücedir, şüphesiz ben 
zalimlerden oldum!’ diye nida etti. 
Bunun üzerine ona cevap verdik 
ve onu sıkıntıdan kurtardık, işte 
Biz, Mü’minleri böyle kurtarırız.” 
(Enbiya, 87-88)

Sünnetullahta değişiklik 
olmaz; bu nedenle yüce Allah 
(cc), Tevhidi esasları insanlara 
ulaştıracak rasullerin, hareket 
stratejilerini belirlemiş, onlardan 
buna uymalarını istemiş, onlar 

da, kendilerine bildirilenlere 
har iyen uymuşlardır. Aksi halde 
şiddetli bir uyarıya muhatap 
olurlar ve gerekirse cezaya çarpı-
lırlardı. Bu nedenle yüce Allah 
(cc), çeşitli zorluklarla karşılaşan 
ve davetinin şeklini değiştirmesi 
için birçok teklif alan Hz. Muham-
med (as)’a önce Hz. Yunus (as)’ın 
örnekliğini hatırlatmış, ardından 
onu açıkça tehdit etmiştir.

“O halde Rabb’inin hükmüne 
sabret ve balık sahibi gibi olma; 
o zaman seslenmişti ve o ö kesi-
ne hâkim olmuştu. Gerçekten 
Rabb’inden bir nimet ona yetiş-
meseydi, çıplak halde atılırdı ve o 
kınanırdı, fakat Rabb’i onu kabul 
etti, sonra onu salihlerden kıldı.” 
(Kalem, 48-50)

Yüce Allah (cc), Hz. Muhammed 
(as)’dan, kendisine bildirildiği 
ölçüler içerisinde hareket etmesi 
istenmiş, hiçbir şekilde kendi 
arzusu ile hareket etmemesini, 
aksi halde Hz. Yunus (as) gibi 
sıkıntıya düşeceğini bildirmiştir. 
Nitekim Hz. Muhammed (as)’ın, 
davetin ilerleyen zamanlarında, 
müşriklerden kendisine yapılan 
tekli leri, kendisinin ve arkadaşla-
rının içerisinde bulundukları çok 
zor durumu gözönünde bulundu-
rarak düşünmeye başlamış, ancak 
Rabb’i tarafından çok açık ve 
tehditkâr bir şekilde uyarılmıştır.

“Doğrusu neredeyse sana vahyet-
tiğimiz şeyden başkasını Bize iftira 
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atman için seni, gerçekten itneye 
düşüreceklerdi ve o zaman seni 
dost edineceklerdi. Şayet gerçek-
ten seni sağlamlaştırmasaydık, 
andolsun neredeyse onlara biraz 
güvenecektin, o zaman sana 
hayatın iki kat ve ölümün iki 
katını tattırırdık, sonra bize karşı 
kendine bir yardımcı bulamazdın.” 
(İsra, 73-75)

“Şayet o, bazı sözleri bize karşı 
söyleseydi, tarafımızdan onu 
alırdık, sonra onun can damarını 
elbette keserdik, işte o zaman sizden 
hiç kimse ona engel olamazdı.” 
(Hakka, 44-47)

Bütün bu tehdit dolu uyarılar, 
davetin, yüce Allah (cc) tarafın-
dan belirlendiği şekilde ortaya 
konulması, bundan kesinlikle 
taviz verilmemesi hususunda-
dır. Aksine hareket edilmesi 
durumunda Rasul’e, dünya ve 
ahirette çok büyük bir azabın 
gelmesi sözkonusu olabilir.

Davetçiler, Rab’lerinin bildiri-
len İslâmi davet metodunu, kendi-
leri değiştiremezler, belirlenen 
metoda uygun hareket etmekle 
yükümlüdürler ve hiçbir şekilde 
Rab’lerinin bildirdiği metodun 
dışına çıkamazlar. Aksi halde Hz. 
Yunus (as)’ın yaşadığı sıkıntıyı 
yaşayacaklar ya da Hz. Muham-
med (as) gibi Rab’lerinin sert 
uyarısına muhatap olacaklardır.

Risalet tarihinde Tevhidi 
esasları kendi toplumlarına 

ulaştırmakla görevlendirilen 
rasullerin durumuna bakıldı-
ğında hiçbirinin, -hangi zorlukla 
karşılaşırlarsa karşılaşsınlar- 
kendilerine belirlenen metodun 
dışına çıkmadıkları görülecektir.

Kendi toplumu içerisinde 950 
yıl boyunda daveti orta koyan Hz. 
Nuh (as)’dan en zorba bir dikta-
törü iman etmeye davet eden 
Hz. Musa (as)’a, ateşe atılan Hz. 
İbrahim (as)’dan zindana atılan 
Hz. Yusuf (as)’a, çarmıha gerilme-
ye çalışılan Hz. İsa (as)’dan gece 
evinde yattığı sırada öldürülmek 
istenen Hz. Muhammed (as)’a 
kadar bütün Risalet önderleri ve 
onların izini takip eden Tevhid 
erleri, yalnızca vahyin belirle-
diği ölçüler içerisinde hareket 
etmişler ve bundan hiçbir şekilde 
şaşmamışlardır.

İslâm, yüce ve değerli bir din 
olduğu gibi, onun insanlara 
ulaştırılma metodu da yüce ve 
değerlidir. Yüce ve değerli olan 
bir dinin, basit ve değersiz beşeri 
yöntemlerle insanlara ulaştırıl-
ması, hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Yüce olan bir dini, basit 
beşeri bir metotla insanlara 
ulaştırmaya kalkışmak, şirk, küfür 
ve yüce Allah’a apaçık bir şekilde 
isyandır.

Korkulacak yegâne güç, 
yalnızca yüce Allah’tır

Yüce Allah (cc), görevlendirdiği 
rasulleri şahsında tüm iman 
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edenlere, korkulması gerekenin 
ancak Kendi zatı olduğunu 
bildirmiş, tebliğin nasıl yapılacağı 
konusunda rasullerini uyarmış, 
onlardan, bildirdiği esaslara 
uygun hareket etmelerini, insan-
lardan korkup onların istekle-
rine göre hareket etmemelerini 
istemiştir.

“Ey Rasul, Rabb’inden sana 
indirilen şeyi tebliğ et ve şayet 
(onu) yapmazsan, O’nun Risalet’i-
ni tebliğ etmemiş olursun. Allah 
seni, insanlardan koruyacaktır, 
şüphesiz Allah, kâ irler toplumunu 
hidayete erdirmez.” (Maide, 67)

“Allah’ın Risalet’ini tebliğ eden 
kimseler, Allah’tan korkarlar ve 
başka kimseden korkmazlar; 
hesap görücü olarak Allah yeter.” 
(Ahzab, 39)

Risalet tarihinde hiçbir Rasul ve 
onların izinde giden hiçbir Tevhid 
eri, yaşadıkları onca sıkıntı ve 
acılara, dayanılmaz işkencelere 
rağmen Tevhidi esasları, idaresi 
altında yaşadıkları diktatörlerin 
istekleri ve beşeri sistemlerin 
kuralları ile insanlara duyur-
mamışlar, duyurmaya teşebbüs 
etmemişlerdir.

Risalet önderleri, kâ irlerin 
kurallarına, ortaya koydukları 
metotlara uymadıkları gibi 
üzerinde bulundukları ilahi 
metottan zerre kadar taviz de 
veremeyeceklerini söyleyerek 
onlara açıkça meydan okumuş-
lardır.

“İman etmeyen kimselere de ki: 
‘Durumunuza göre yapın, şüphesiz 
biz de yapıyoruz; gözetleyin, 
doğrusu biz de gözetleyenleriz!” 
(Hud, 121-122)

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

Ayette de belirtildiği üzere iman 
edenlerin tebliğ metotları bellidir, 
onlar, bu metottan hareketle 
Tevhidi esasları insanlara duyura-
caklar, hiçbir şekilde tağuti beşeri 
sistemlerin belirledikleri kuralla-
ra göre hareket etmeyecekler.

Risalet önderleri, tarihin her 
döneminde inkârcı zorbaların, 
tüm baskı ve zulümlerine, her 
türlü ikiyüzlü siyasetlerine, 
yaptıkları cazip tekli lerine aldırış 
etmeden emrolundukları doğru-
lar üzerinde dosdoğru hareket 
etmişlerdir.

Tevhidi esasların insanlara 
duyurulması sırasında zorbaların 
davete engel olmaları durumun-
da nasıl hareket edilmesi gerek-
tiğini yüce Allah (cc), rasullerinin 
mücadelelerinden örnekler 
vererek açıklamıştır.

Yüce Allah (cc) Mü’minlerin, 
yüce Allah’a tevekkül edip güven-
meleri ile hiçbir şeyden korkma-
yacakları konusunda, kendisini 
tehdit eden kavmine, açıkça 
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meydan okuyan Hz. İbrahim 
(as)’ın örnekliğini vermiştir.

“Kavmi onunla tartıştı; dedi ki: 
‘Gerçekten beni hidayete ileten 
Allah hakkında benimle tartışıyor 
musunuz! Ben, sizin O’na şirk 
koştuğunuz şeylerden korkmam; 
Rabb’imin dilediği şeyler müstesna! 
Rabb’im, bilgice her şeyi kuşatmış-
tır; artık düşünmeyecek misiniz!’ 
Size onunla ilgili bir delil indirme-
diği şeyleri Allah’a şirk koşmaktan 
gerçekten siz korkmuyorsunuz 
da ben nasıl korkarım sizin şirk 
koştuğunuz şeylerden; şayet 
biliyorsanız, şimdi iki topluluktan 
hangisi gerçekten güvendedir?” 
(En’am, 80-81)

Kâ irlerin, baskı ve zorbalıkla 
iman edenleri, kendi kurallarına 
göre hareket etmelerini isteme-
leri durumunda Mü’minlerin 
takınacakları tavır ve ne söyleye-
cekleri konusunda yüce Allah (cc) 
Hz. Şuayb (as)’ı örnek olarak verir. 
O, beşeri sistemlerin kuralları ile 
hareket etmenin nasıl bir sapıklık 
ve bunun, yüce Allah’a iftira etmek 
olduğunu açıkça söylemiştir.

“Kavminden büyüklük taslayan 
ileri gelenler dedi ki: ‘Ey Şuayb, 
mutlaka seni ve seninle beraber 
iman eden kimseleri kentimizden 
çıkarırız ya da dinimize dönersi-
niz!’ Dedi ki: ‘Şayet biz istemeyen 
kimseler olsak da mı? Doğrusu 
Allah, bizi ondan kurtardıktan 
sonra sizin dininize dönersek, 

gerçekten Allah’a iftira etmiş 
oluruz. Rabb’imiz Allah’ın dilemesi 
müstesna, ona dönmemiz, gerçek-
ten bizim için mümkün değildir. 
Rabb’imiz, ilmiyle her şeyi kuşat-
mıştır. Biz Allah’a tevekkül ettik; 
Rabb’imiz, bizim ve kavmimiz 
arasını Hak ile aç ve Sen, açanların 
en hayırlısısın!” (A’raf, 88-89)

Kâ irlerin Hz. Şuayb (as)’a 
yaptıkları kendi kurallarına 
dönme tekli inin benzeri, hatta 
daha cazibi Hz. Muhammed (as)’a 
da yapılmış, ancak o, “Güneşi 
sağ eline, Ay’ı da sol eline 
koysalar, yine bunun mümkün 
olamayacağını” çok açık bir dil 
ile müşriklere duyurmuştur.

Yüce Allah (cc), Tevhidi 
esasların duyurulması, baskı 
ve zorbalıklara karşı nasıl tavır 
takınılacağı, Tevhidi esasların 
nasıl yapılacağı hususunda Hz. 
Muhammed (as)’ın örnekliğini 
vermiş, bu en güzel örnekliği 
almaları halinde Mü’minlerden 
razı olacağını bildirmiştir.

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

Yüce Allah’ın hükümlerini ahlak 
edinip en güzel biçimde yaşayan 
Rasulullah (as)’ın örnekliğini 
hüküm haline getirmiş, aksine 
hareketin sapıklık olduğunu 
bildirmiştir.
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“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)

Günümüzde din adına ortaya 
çıkan birçok kişi ve grup, Sünne-
tullahta cari olduğu şekilde 
Tevhidi mücadeleyi, yüce Allah’ın 
bildirdiği hükümler doğrultusun-
da yapmadıkları, bu mücadeleyi 
ortaya koyanların, birbirlerinden 
kopuk oldukları, ırki, mezhebi 
düşüncelere veya bazı kişilere 
bağlı bulunmaları sebebiyle 
tamamen yüce Allah’ın rızası 
dışında hareket ederek sapıklık 
içerisine girmişlerdir.

Tağuti sistemden çekinilerek, 
kişisel istek ve arzular ön planda 
tutularak yapılan İslâmi mücade-
lelerde, bu mücadeleye katılan 
bireyler bazında konuya bakıl-
dığında bunların birçoğunun, 
Tevhidi bilinçten ve İslâmi bilgi-
den uzak ve habersiz oldukları, 
Kur’an’da belirlenen metottan 
saptıkları açıkça görülmektedir.

İslâmi davete, beşeri tağuti 
sistemlerden izin alınmaz

Günümüzde vakıf ve dernek 
gibi tağuttan izinli kurumlarda 
yuvalanan kişiler, ister kendi 
istekleri ile orada olsunlar, isterse 
İslâm düşmanlarınca ortaya 
oturtulsunlar, farkında olsunlar 

ya da olmasınlar, tağuti sistem-
lerle içiçe girmiş kimselerdir 
ki bunların, İslâm ile uzaktan 
yakından ilgileri bulunmamak-
tadır. Bunlar, Tevhidi esaslardan, 
bu esasların insanlara ulaştırıl-
masında izlenecek metottan uzak 
oldukları için Kur’ani ifade ile 
Allah’a ve Rasulü’ne karşı gelmiş, 
apaçık bir sapıklığa düşmüşlerdir.

Mü’minlerin, yüce Allah’ın 
belirlediği esaslara uygun 
hareket etmeleri, Rab’lerine olan 
imalarının gereğidir. Rab’lerine 
gerçekten iman etmeyenler, hep 
korku içerisinde yaşar, Allah 
düşmanları karşısında her türlü 
zillet ve aşağılanmış halde ikiyüz-
lü bir tavır sergilerler. Tağuti 
sistemin izin verdiği kurum 
ve kuruluşlarda Hakkı batılla 
karıştıran bel’amlar, yüce Allah’a 
güvenip iman etmediklerinden 
sistem karşısında zillet içerisine 
girmektedirler.

Tevhidi esasların insanlara 
duyurulmaya başlandığı her 
dönemde, Hakk’ı batılla bulamaya 
çalışan bel’amlar ortaya çıkmış-
lardır. Bunların en meşhuru, 
Kur’an’da da adı geçen Samiri’dir. 
Samiri, Hz. Musa (as)’ın kavmin-
den idi, Hz. Musa (as)’ın Tur 
dağına çıkmasını fırsat bilerek 
Hakk’ı batılla karıştırarak Tevhidi 
esasları bozmaya çalışmıştı.

“(Rabb’i) dedi ki: ‘Fakat Biz, 
senden sonra kavmini gerçekten 
denedik, Samiri onları dalalete 
düşürdü.” (Taha, 85)
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Samiri, insanlardan bazılarını 
kandırarak onların değerli süs 
eşyalarını alıp ateşe atarak buzağı 
heykeli yapmış, o buzağının 
ilahları olduğunu iddia edip 
insanların ona tapmasını sağla-
mıştır. Günümüz Samiri soylu 
bel’amlar da tıpkı ataları Samiri 
gibi, bazı kimseleri kandırarak, 
onların maddi ve manevi değer-
lerini sömürmekte, onları, M. 
Kemal’in putunun temsil ettiği 
Kemalist sisteme itaat ettirmeye 
çalışmaktadırlar.

Şirkin mantığı hiçbir dönemde 
değişmemiştir, metot aynıdır; 
suret-i Hak’tan görünüp insanları 
egemen güçlere itaat ettirmek, 
onların maddi ve manevi değer-
leri üzerinde saltanat sürüp keyif 
çatmak. Samiri soylu bel’amlar, 
insanları parti, dernek, vakıf 
gibi şirk ve küfür yuvalarında 
Rab’lerine şirk koşmaya davet 
etmektedirler.

Risalet tarihinde hiçbir Risalet 
önderi Rasul ve Tevhid eri, zorba-
ların karşısında zillet içerisine 
girerek onlardan izin alarak davet 
yapmamış, küfrün yasaları altına 
sığınıp vakıf, parti ve dernek 
kurmamış, onurlu bir şekilde 
davetlerini sürdürmüşlerdir.

Kur’an’da mücadeleleri verilen 
bütün Risalet önderleri ve onların 
izini takip eden Tevhid erleri, 
yalnızca vahyin belirlediği ölçüler 
içerisinde hareket etmişler ve 
bundan hiçbir şekilde şaşmamış-
lardır.

En zorlu kâ irlere karşı vahiyle 
onurlu bir şekilde mücadele 
eden Risalet önderleri, karşılaş-
tıkları tüm olumsuz durumlara, 
uğradıkları baskı ve zulümlere 
rağmen kâ irlerin metotlarına 
itibar etmemişler, kâ irler tarafın-
dan kendilerine yapılan tekli leri, 
ellerinin tersi ile geri çevirmişler-
dir.

Kâ irlerin metotlarına tevessül 
edenler, Risalet önderlerini 
örnekliklerini terk etmiş, Hz. 
Şuayb (as)’ın da ifade ettiği üzere, 
yüce Allah’ın üzerine iftira atmış-
lar, imandan yüzçevirerek küfre 
girmişlerdir.

Verilen bütün örneklerden 
de anlaşılacağı üzere, yüce olan 
bir dini, basit beşeri bir metotla 
insanlara ulaştırmaya kalkışmak, 
şirk ve küfür, Tevhidi esaslardan 
sapma ve yüce Allah’a apaçık bir 
şekilde isyandır.

Yüce Allah (cc) Kur’an’da, 
her Rasulün mücadelesinden 
örnekler vermiş, onların, tağuti 
zorba güçlere karşı nasıl hareket 
ettiklerini apaçık bir şekilde 
açıklamış, Mü’minlerin, onları 
örnek edinmelerini istemiştir. 
Mü’minler, örnekleri verilen 
Risalet önderlerinin, tağuti zorba-
lara karşı bulundukları dönemin 
şartlarına uyan davet metodunu 
almakla mükelleftirler. Bunun 
dışındaki hareketler, Tevhidi 
esaslardan sapıp İslâm’ın dışına 
çıkmaktır.
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Sünnetullahta hiçbir örnek-
liği bulunmayan bir hareket de, 
İslâm’ın nokta-i nazarında şirk 
olan tasavvufun ortaya koyduğu 
gayri İslâmi anlayıştır. Şamanizm 
ve batıl dinlerin karmasından 
oluşan tasavvuf, bütün unsurları 
ile gayri İslâmi ve sapıklıktır. Bu 
nedenle tasavvuf, Tevhidi esaslar-
dan, İslâm’ın Tevhidi mücadele-
sinden uzak apayrı bir dindir.

Mü’minler, iman ettikleri Tevhi-
di esasların gereği olarak beşeri 
tağuti sistemleri bütün unsurları 
ile reddetmek durumundadırlar. 
Yüce Allah (cc) tağutu reddetmeyi, 
iman etmenin esası olarak belirt-
miş, tağut reddedilmedikçe iman 
edilmeyeceğini bildirmiştir.

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

Yüce Allah (cc), tağuti sistem-
lere itaat etmek şöyle dursun, 
onlara yumuşak davranılmasını 
bile yasaklamış, Mü’minlerin 
buna dikkat etmelerini istemiştir.

“Öyleyse yalanlayanlara itaat 
etme, yağcılık yapsaydın hoşla-
nırlardı, böylece onlar da yağcılık 
yapacaklar.” (Kalem, 8-9)

Tağuti sisteme, bu sistemin 
yöneticilerine neden iman 

edilmemesi gerektiğini yüce 
Allah (cc) şöyle açıklamıştır ki bu 
gerçek, günümüzde birçok insan-
da açıkça görülmektedir.

“Ey iman eden kimseler, şayet 
inkâr eden kimselere itaat ederse-
niz, sizi topuklarınız üzerinde 
arkanıza döndürürler, böylece 
hüsrana uğrayanlara dönersiniz.” 
(Al-i İmran, 149)

İslâmi hareket, ancak vahyin 
belirlediği ölçüler içerisinde 
yapılması durumunda yüce 
Allah’ın rızasına muvafık olabilir, 
ancak bu durumda yüce Allah (cc) 
razı edilebilir. Tevhidi mücadele-
nin ve İslâmi davet metodunun 
nasıl olacağı konusu Kur’an’da, 
çok açık bir şekilde belirtilmiştir. 
Belirlenen bu kurallara uygun 
hareket etmeyenler, kendi kurun-
tularından ya da tağuti sistemlerin 
kanun ve kurallarından hareketle 
mücadele etmektedirler ki, her 
iki durum da Tevhidi esaslardan 
uzaklaşmak, şirk ve küfürdür.

Risalet tarihi boyunca Tevhidi 
esasları ortaya koyan tüm Risalet 
önderleri ve Tevhid erleri, yüce 
Allah’ın yardımı ile en zorba 
diktatörlere karşı durmuşlar, 
onlardan zerre kadar korkup 
çekinmeden davetlerini ortaya 
koymuşlardır. İlahi mesajın, yüce 
Allah’ın belirlediği ölçüler içeri-
sinde ortaya konulması halinde 
Mü’minlerin yenemeyecekleri 
güç kalmayacaktır.
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“Ancak iman edip salih amel 
işleyen kimseler, Allah’ı çokça 
hatırlayanlar ve zulmedildikten 
sonra galip gelenler; zulmeden 
kimseler, yakında bileceklerdir 
nasıl bir devrilişle devrilecekleri-
ni!” (Şuara, 227)

Rab’lerinin bildirdiği Tevhidi 
esaslar doğrultusunda hareket 
edenlerin, mutlaka üstün 
gelecekleri Kur’an’da, rasullerin 
hayatlarından örnekler verilerek 
anlatılmış, zalimlerin, iman edip 
salih ameller işleyenlerin elleriyle 
devrilecekleri müjdelenmiştir.

Yüce Allah (cc), gönderdiği 
hükümler doğrultusunda hareket 
edenlere inşaAllah yardım edecek, 
zalimleri de helak edecektir. 
Çünkü O, Risalet tarihi boyunca 
Tevhidi esasları, Kendi belirle-
diği ölçüler içerisinde insanlara 
duyuranlara yardım etmiş, 
bildirdiği ilahi hükümler dışında 
hareket edenlere ise, yardım değil 
azap etmiştir.

İslâmi davete karşılık ücret 
alınmaz

Yüce Allah (cc), gönderdiği 
rasullerde bulunması gereken 
özellikleri belirtmiş, daveti ortaya 
koyarlarken nasıl hareket edecek-
lerini, hangi konulara öncelik 
vereceklerini, insanlara neler 
söyleyeceklerini de kendilerine 
bildirmiştir. Rasuller, bildirilen 
esaslara bağlı kalarak davetlerini 
sürdürmüşler, hiçbir şekilde, 

hiçbir nedenle bu hükümlerin 
dışına çıkmamışlardır.

Tevhidi esasları insanlara 
duyurma görevi, iman edenler 
için zorunlu bir görevdir. Tevhid 
erleri bu görevlerini, Rab’lerinin 
belirlediği esaslara uygun şekilde 
yaparak karşılığını ancak O’ndan 
alacaklardır. Rasullerini görevlen-
diren yüce Allah (cc), görevlendir-
diklerinin de ücretlerini Kendisi 
ödeyecektir.

Rasuller, yaptıkları davete 
karşılık insanlardan herhangi bir 
ücret talep etmemişler, ücretleri-
nin Rab’leri tarafından verileceği-
ni söylemişlerdir.

“Sizden ona karşılık bir ücret 
istemiyorum, doğrusu benim 
ücretim ancak âlemlerin Rabb’ine 
aittir.” (Şuara, 127)

Tevhidi mücadele ve iyiliği 
emredip kötülükten sakındırma 
karşılığında insanlardan, ücret 
anlamına gelebilecek herhangi 
bir iltifat, makam, mevki, maddi 
ve manevi bir karşılık beklenmez. 
Çünkü yapılan görevin karşılığı 
ancak yüce Allah’tan beklenir.

“De ki: ‘Sizden ona karşılık bir 
ücret istemiyorum, ancak dileyen 
kimse şüphesiz Rabb’ine bir yol 
edinir.” (Furkan; 56-57)

Yaptıkları davetin karşılığını 
Rab’lerinden almak isteyen her 
Mü’minin, Risalet önderlerinin 
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yolunda giderek davetleri ve 
İslâm’a hizmetleri karşılığında 
insanlardan, -övgü de dâhil- 
maddi, manevi, makam, mevki vb. 
hiçbir ücret beklememeli, yaptık-
larını tamamen yüce Allah’ın 
rızasını umarak yapmalıdırlar.

Yüce Allah (cc), davetin ücret-
siz yapılmasını emretmiştir

Yapılan her işin elbette bir 
karşılığı, bir mükâfatı vardır ki 
bu, ister dini bir konu, isterse 
dünyevi bir iş ya da yardım olsun 
böyledir. Dünyevi bir iş yapan 
ya da birileri adına çalışanların 
ücretlerini, adına iş yaptıkları 
kimseler verirler. Hz. Musa (as)’ın 
getirdiği ilahi mesaja karşı çıkan 
Fir’avn, Hz. Musa (as)’ı alt edecek 
sihirbazlarını çağırmış, sihirbaz-
lar, Fir’avn’dan, yapacakları sihrin 
ücretini verip vermeyeceğini 
sormuşlar, Fir’avn da en iyi ücreti 
kendilerine vereceğini vadetmiş-
tir.

 “Fir’avn’e sihirbazlar geldi, 
dediler ki: ‘Elbette bize mükâfat 
vardır, şayet galip gelenler biz 
olursak!’ Dedi ki: ‘Evet, elbette siz 
o zaman yakın kılınmış kimselersi-
niz!’” (A’raf, 113-114)

Hz. Musa (as)’ın yaptığının sihir 
olmadığını anlayıp iman eden 
sihirbazlar,  Fir’avn’ın tehditleri-
ne, yüce Allah’ın vereceği ücretin 
çok daha fazla olduğu karşılığını 
vermişlerdi.

“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)

İslâm adına söylenen her sözün, 
yapılan her hareketin karşılığını 
yalnızca bu dinin sahibi yüce 
Allah (cc) verir. O’nun vereceği 
ücret, dünyada verilen ücretlerle 
kıyaslanamayacak derecede 
büyüktür. O, elçilerinden, daveti 
ücretsiz yapmalarını ve ücretsiz 
davet yaptıklarını belirtmelerini 
istemiştir.

“Ey kavmim: ‘Sizden ona karşılık 
bir ücret istemiyorum, şüphesiz 
benim ücretim ancak beni yaratan 
kimseye aittir, artık akletmiyor 
musunuz!” (Hud, 51)

Bütün Risalet önderleri ve 
onların yolunu takip eden Tevhid 
erleri, yaptıkları davete karşılık 
insanlardan bir şey istememiş-
lerdir. Bütün davetçiler, bu kurala 
uygun hareket etmiş, davetleri 
karşılığında insanlardan hiçbir 
ücret talep etmemişlerdir.

“Yoksa onlardan bir ücret istiyor-
sun da bu yüzden ödemekten mi 
zorlanıyorlar!” (Kalem, 46)
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Davetçilerin, Makam, mevki 
elde etmek, para, pul kazanmak, 
ün yapıp meşhur olmak gibi bir 
tasarrufa yönelmeleri halinde 
onlar, hem yüce Allah’ın vereceği 
mükâfattan mahrum olurlar, hem 
de sorumluluk altına girerler.

Belli bir ücret ya da herhangi 
bir fayda sağlama amacıyla 
yapılacak davet, Allah adına değil 
kişinin kendi adına olacaktır ki 
bu durumda insanlar, yüce Allah’ı 
değil davetçiyi reddetmiş olacak-
lardır. Böylece yüce Allah’ın 
yardımı olmayacağı için insanlar 
üzerinde davet etkisiz olacaktır.

Yüce Allah (cc), ayetlerini 
satmayanları övmüştür

Yüce Allah (cc), Tevhidi esasları 
insanlara ulaştıranları, yaptıkları 
davetin karşılığında bir ücret 
talep etmeyenleri ve ayetlerini az 
bir değere satmayanları övmüştür.

“Şüphesiz Kitap ehlinden kimileri, 
Allah’a, size indirilen şeye ve kendi-
lerine indirilen şeye iman ederler; 
Allah için derin bir saygı duyarlar, 
Allah’ın ayetlerini az bir değere 
satmazlar; işte Rab’leri katında 
onlara mükâfatlar vardır, şüphesiz 
Allah, hesabı çabuk görendir.” (Al-i 
İmran, 199)

Kendisine karşı saygılı olmala-
rından, ayetlerini az bir değere 
satmamalarından dolayı Kitap 
ehlini öven yüce Allah (cc), 

Kasabalılara giden, ücret almadan 
davet yapan davetçilerden de 
övgü ile söz etmiş, onların doğru 
yolda olduklarını bildirmiştir.

“Şehrin uzak yerinden bir adam, 
koşarak geldi, dedi ki: ‘Ey kavmim, 
tabi olun bu gönderilenlere; sizden 
bir ücret istemeyen kimselere tabi 
olun ve onlar, hidayete ermişlerdir.” 
(Yasin, 20-21)

Yazılı ve sözlü İslâmi davette 
ücret talep edenlere yüce Allah 
(cc) lanet etmiştir

Yüce Allah (cc), Kendi rızası 
doğrultusunda ilahi mesajı insan-
lara ulaştıran, çıkar sağlamak 
amacıyla ayetlerini satmayan 
kimselerden övgü ile söz ederken, 
ayetlerini bir çıkar metaı olarak 
görenleri, yanlarından din adına 
sözler uydurup yüce Allah’ın 
emriymiş gibi insanlara söyleyip 
çıkar elde edenleri de yermiş, 
onları uyarmış ve onlara lanet 
etmiştir.

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

Günümüzde din kisvesi altında 
insanları kandırıp onların maddi 
ve manevi değerlerini sömüren 
Samiri soylu bel’amlar, daha fazla 
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kazanç elde etmek için olmayan 
şeyleri de dindenmiş gibi gösterip 
yalan söylemektedirler.

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

Tarihi süreçte yüce Allah’ın 
gönderdiği mesajı kendi çıkar-
ları için kullanan birçok kimse 
çıkmıştır ki bunların, son örnek-
leri günümüzdeki bel’amlardır. 
Bunlar, İslâm adına yazdıkları 
dergi, kitap ve Kur’an meallerini 
para ile satarak, Allah’ın ayetleri-
ni kullanarak kazanç elde etmek-
tedirler.

Bazı köşe yazarları, âlim diye 
geçinip kendilerini toplum 
üzerinde gören bazı kimseler, 
parti, dernek, vakıf, tarikat gibi 
şirk yuvalarında insanların maddi 
ve manevi duygu ve değerlerini 
sömürenler, hoca, şeyh ve ağabey-
ler, yüce Allah’ın gönderdiği ilahi 
mesajını kendi çıkarları için 
kullanmışlar, ayetleri kullanıp 
satarak zengin olmuşlardır.

Yüce Allah (cc), Kur’ani gerçek-
leri gizleyip ayetlerini kullanarak 
bir ücret ya da kendilerine bir 
paye alanları, bu yaptıkları 
nedeniyle lanetlemiş, onlar için 
çok acıklı bir azabın olduğunu 
bildirmiştir.

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

Yüce Allah (cc), Tevhidi esasları 
gizleyip kendi hevalarınca İslâmi 
gerçekleri çarpıtan, dini kullana-
rak çıkar elde eden din istismarcı 
ve simsarlarının karınlarına ateş 
doldurduklarını ve hallerinin 
perişan olduğunu bildirmektedir.

İslâmi Davet, ancak vahyin 
apaçık ortaya konulması ile 
yapılır

Risalet tarihinde tüm rasul ve 
davetçiler, insanlara vahiyden 
başka bir şey söylememişler, 
yalnızca Rab’lerinin bildirdiği 
gerçekleri duyurmuşlardır ki 
davetçilere düşen de ancak 
budur!

“Ey Rasul, Rabb’inden sana 
indirilen şeyi tebliğ et ve şayet 
(onu) yapmazsan, O’nun Risalet’i-
ni tebliğ etmemiş olursun. Allah 
seni, insanlardan koruyacaktır, 
şüphesiz Allah, kâ irler toplumunu 
hidayete erdirmez.” (Maide, 67)
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İman ve küfrün net anlaşılması, 
sa ların netleşmesi, Tevhidi 
esasları net ve açık olarak ortaya 
konulması ancak vahiyden 
hareket edilmesi ile mümkündür. 
Kur’an’da, örnekleri verilen rasul-
lerin Tevhidi esasları nasıl ortaya 
koydukları apaçık bir şekilde 
belirtmiştir. Allah’a ve rasullerine 
iman edenler, verilen örneklikleri 
aynen almakla mükelleftirler. 
Bunlara bir ekleme ve çıkarma 
yapmak, sapıklıktan başka bir şey 
değildir.

Tarihi süreçte İslâm adına 
konuşup yazanların, Kur’an’dan 
ve Nebevi örneklikten delil-
lendirilmeyen ifadelerini, dini 
esas diye insanlara ulaştırmakla 
İslâmi bir yapılmaz. Unutulmasın 
ki İslâm tarihinde tefrikanın 
ortaya çıkmasının ve ümmetin 
parçalanmasının en önemli 
nedenlerinden biri de bu delilsiz 
bir şekilde ortaya atılan ifadelerin 
kullanılmasıdır.

İslâmi daveti üstlenen Mü’min-
ler, Kur’an ve Nebevi örneklikten 
delillendirilmeyen delilsiz 
söylemlere -kimden gelirse gelsin- 
itibar etmemelidirler.

Tevhidi mücadelede Mü’min-
ler, birlikte hareket etmelidir-
ler

İslâmi davette iman edenlerin, 
mutlaka bir araya gelip cemaat 
olmaları gerekmektedir. Tevhidi 

mücadeleyi veren hiçbir rasul ve 
onlara tabi olanlar, hiçbir şekilde 
ayrı ayrı hareket etmemişler, 
mücadelelerini omuz omuza 
sürdürmüşlerdir. Risalet 
önderleri, Tevhidi mücadeleye 
başladıktan hemen sonra insan-
ları kendi etra larında toplamaya 
çalışmışlardır.

“Artık Allah’tan korkun ve bana 
itaat edin.” (Şuara, 110)

Cemaatleşme, yüce Allah’ı razı 
edebilmenin, dünya hayatında 
onurlu bir şekilde yaşayarak 
İslâmi daveti ve Tevhidi mücade-
leyi daha gür ve güçlü bir şekilde 
ortaya koyabilmenin olmazsa 
olmaz temel şartıdır. Bu şart 
sağlanmadan, hiçbir şekilde yüce 
Allah’ı razı etmek, yeryüzünde 
vakarlı bir şekilde hareket edip 
Tevhidi esasları gereği gibi insan-
lara ulaştırmak mümkün değildir. 

Yüce Allah (cc) Kur’an’da, 
Mü’minleri sürekli bir şekilde 
Kendi Kitabı doğrultusunda 
birlik olmaya çağırmakta, onların, 
velayet ve sırdaşlık hukukunu 
oluşturmalarını istemekte, 
dağılıp parçalanmaktan sakınma-
larını bildirmektedir.
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137~167 Ayetler
İsrailoğulları nankör bir 

toplumdur

Her dönemin zalim emperyalist-
leri, ezip sömürecekleri toplumları 
önce kendi içerisinde böler, fırka-
lara ayırır, sonra onlar üzerine 
zulümlerini icra ederler. Bu durum, 
her dönemde aynı olduğu gibi, 
Fir’avn döneminde de aynı olmuş, 
İsrailoğullarını, önce birbirine 
düşürüp fırkalara bölmüş, sonra 
da onlardan bir grubun erkeklerini 
ve erkek çocuklarını, saltanatını 
sürdürmek için vahşice öldürmüş-
tü. İsrailoğulları, yıllarca Fir’avn’ın 
zulmü altında inlediler, acı çektiler.

“Şüphesiz Fir’avn, yeryüzünde 
ululandı, halkını gruplara ayırdı; 
onlardan bir zümreyi zayı latıyor, 
onların oğullarını kesiyor, kadın-
larını sağ bırakıyordu, doğrusu o, 
bozgunculardan idi.” (Kasas, 4)

Yüce Allah (cc), isyancı İsrailo-
ğullarına, bir kere daha merhamet 
etmiş, onlara Hz. Musa (as)’ı, kurta-
rıcı bir Rasul olarak göndermişti. 
Zulüm altında inleyen İsrailoğulları, 
Hz. Musa (as)’a iman etmişler, yüce 
Allah (cc) da onları, Fir’avn’ın 
zulmünden kurtarmış, yeryüzünü 
onlara miras olarak vermiştir.

137- Zayıf düşürülmüş olan 
kimselerin kavmini, o yerin, 
doğularına ve onun batılarına 
varis kıldık, o ki orayı bereketli 
kılmıştık, Rabb’inin güzel sözü, 
İsrailoğullarının sabretmeleri 
sebebiyle tamamlandı. Fir’avn ve 
kavminin yapmış olduğu şeyleri 
ve kurmuş oldukları şeyleri yerle-
bir ettik.

Sabreden kullarına her zaman 
yardım eden yüce Allah (cc), sabret-
meleri nedeniyle İsrailoğullarına 
da yardım etmiş, onları Fir’avn’ın 
mülküne mirasçı kılmıştı.

İsrailoğulları, yüce Allah’ın onca 
lütfuna mazhar oldukları, buna 
tanıklık yaptıkları halde nankörlük-
lerine devam etmişler, özgürlüğe 
kavuştuktan sonra küfür ve isyan-
larını sürdürmüşlerdir. Gereğince 
iman etme hazzını tatmayan İsrai-
loğulları, önceki hallerini unutarak 
Hz. Musa (as)’dan, yüce Allah’a 
isyan olan taleplerde bulunmuşlar-
dır.

138-140- İsrailoğullarını 
denizden geçirdik, sonra kendi-
lerini putlara adayan bir kavme 
ulaştılar; dediler ki: ‘Ey Musa, 
onların ilahları gibi bize de öyle 
bir ilah yap’ (Musa): ‘Gerçekten 
siz, cahillik eden bir kavimsiniz. 
Şüphesiz bunlar, onların, o 
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içerisinde oldukları yıkılmıştır 
ve yaptıkları şeyler batıldır. Dedi 
ki: ‘Size Allah’tan başka bir ilah 
mı arayayım ve O, sizi âlemlere 
üstün kılmışken.’

Yüce Allah (cc), elbette kendisine 
yönelenlere yardım edici ve onları 
üstün kılıcıdır. Ancak yüce Allah’ın 
verdiği nimetlere nankörlük 
yapmak, insana zillet ve alçalmayı 
getirir.

Hz. Musa (as)’dan put yapmasını 
isteyen İsrailoğulları, taklitçi, cahil 
kimselerdir, yüce Allah’ın indir-
dikleri dışında herhangi bir şey 
istemek apaçık bir şekilde cehalet 
ve sapıklıktır. Başkalarını taklit 
etmek insanı kör ve kişiliksiz kılar.

141- O zaman sizi, Fir’avn 
ailesinden kurtarmıştık, onlar 
size azabın en kötüsünü yapıyor-
lardı, oğullarınızı öldürüyor, 
kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı 
ve işte bunda size, Rabb’inizden 
büyük bir imtihan vardı.

İman etmek, kalpte, düşüncede, 
söz ve davranışta var olan eskiye 
ait gelenek, kültür, alışkanlıkların 
hepsini söküp atmak, bir daha 
kesinlikle onlara yaklaşmamak ve 
onları istememektir. İman ettikten 
sonra eskiye ait bir şeyi istemek 
ve özlemek, iman noktasında bir 
arızanın olduğunu gösterir ki, kişi 
için tehlike işaretleri demektir. Bu 
arıza giderilmediği zaman, artık o 
kimse için şirk kapıdadır demektir.

Emaneti, güvenilir insanlara 
vermek

İnsanın güveneceği, gerektiğinde 
en değerli varlıklarını emanet 
edeceği birisinin yanında olması 
çok önemlidir. Güvenilir arkadaşla-
ra sahip olanlar, her zaman başarılı 
olurlar. Güvenilen kimseler, bu 
güvene layık olmalı ve kendilerine 
emanet edilen değerleri en iyi şekil-
de korumalıdırlar.

Hz. Muhammed (as)’ın yanında 
bulunanların, güvenilir ve sadık 
olmaları nedeniyle İslâm, kısa bir 
sürede yayılmış, diğer insanlar 
tarafından kabul görmüştür. Hz. 
Musa (as) da kardeşine güvenmiş, 
Tur’a gittiğinde onu yerine bırak-
mıştı.

142- Musa’ya otuz gece vadettik 
ve ona on gece ekledik; tayin 
edilmiş vakti Rabb’i, kırk geceye 
böylece tamamladı. Musa, karde-
şi Harun’a dedi ki: ‘Kavmim içinde 
benim halifemsin, ıslah et ve ifsat 
edicilerin yoluna tabi olma.’

143- Ne zaman ki Musa, tayin 
ettiğimiz vakitte gelip Rabb’i 
onunla konuşunca, dedi ki: 

‘Rabb’im, bana görün, sana 
bakayım!’ (Rabbi) dedi ki: ‘Beni 
göremezsin velakin dağa bak, 
şimdi, şayet o yerinde durursa, 
o takdirde beni göreceksin!’ ne 
zaman ki Rabb’i dağa tecelli etti, 
onu harap etti ve Musa, çarpılıp 
yüzüstü düştü; ne zamanki kendi-
ne geldi, dedi ki: ‘Sen yücesin, 
Sana yönelip tevbe ettim ve ben 
Mü’minlerin ilkiyim!’
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Yüce Allah (cc), kimseye gücü 
üstünde bir mükelle iyet yükle-
memiştir. Bu nedenle insan için 
aslolan, olmayacak şeyleri isteme-
meli, kaldıramayacağı yükün altına 
girmemelidir. Aynı şekilde kişi, bir 
hata yapıldığında, bu hatanın farkı-
na varır varmaz tevbe etmelidir. Hz. 
Musa (as)’ın, Rabb’ini görme isteği, 
beşer olarak kaldırılamayacak bir 
istekti, o, yaptığının hata olduğunu 
anlamış ve tevbe etmiştir.

144-145- (Allah) dedi ki: ‘Ey 
Musa, şüphesiz Ben, Risalet’imle 
ve konuşmamla seni insanların 
üzerine seçtim; şimdi sana verdi-
ğim şeyi al ve şükredenlerden ol!’ 
Onun için levhalara her şeyden bir 
öğüt ve her şey için ayrıntılı bir 
açıklama yazdık: ‘Artık kuvvetle 
onu tut ve kavmine emret, onu en 
güzel şekilde tutsunlar; fasıkların 
yurdunu yakında size gösterece-
ğim!

Yüce Allah’ın verdiği nimetlere 
her zaman şükretmekle insan daha 
çok yücelir. İnsan, vahyi ölçülere 
sımsıkı sarılıp bu ölçüler içerisinde 
hareket ettiği sürece hem sorunları-
nı daha rahat çözüp huzura kavuşur, 
hem de Rabb’i yanında yücelir.

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

Kur’an, tüm insanlığa yol göste-
rici, rahmet ve hidayettir; ona 
sarılanlar, tüm sorunlarını vahyin 
belirlediği esaslara göre çözüme 

kavuşturanlar, dünya ve ahirette 
huzura ve kurtuluşa ererler. Vahyi 
esas almayıp büyüklenerek, hevala-
rına, başkalarının istek ve arzuları-
na uyanlar, Kur’an’ın Hak olduğunu, 
ona iman ettiklerini sürekli olarak 
tekrarlasalar bile doğru yolu yol 
edinmedikleri için Kur’an’ı inkâr 
etmiş ve azgınlık içerisinde sapmış-
lardır.

146- Haksız yere yeryüzünde 
büyüklenen kimseleri ayetlerim-
den uzaklaştıracağım; doğrusu, 
bütün ayetleri görseler, onlar 
ona iman etmezler ve şayet doğru 
yolu görseler, onu yol edinmezler, 
şayet sapıklık yolunu görseler, 
onu yol edinirler. Bu, onların, 
ayetlerimizi yalanlamaları ve onu 
önemsemeyen kimseler olmaları 
nedeniyledir.

Kur’an’a uygun yaşamayanlar, 
gerçekte ayetleri yalanlamış, ahireti 
inkâr etmişlerdir. Onların yaptıkları 
iyi amelleri boşa gidecek ve onlar 
cezalandırılacaklardır.

147- Ayetlerimizi ve ahirete 
kavuşmayı yalanlayan kimselerin 
amelleri boşa çıkmıştır; onlar, 
yapmış oldukları şeyler dışında 
mı cezalandırılıyorlar!

İsrailoğulları, Hz. Musa (as)’ın 
getirdiği Tevhidi esasları yeterince 
kavramayıp sırf Fir’avn’ın zulmün-
den kurtulmak için iman ettiklerin-
den, Fir’avn’ın zulmünden kurtulur 
kurtulmaz Hz. Musa (as)’dan bir 
ilah (put) yapmasını istemişlerdir.
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Buzağı, İsrail oğullarının eski 
ilahıdır

İsrailoğullarının Hz. Musa 
(as)’dan kendilerine bir ilah yapma-
sını istemelerinin nedeni onların, 
daha önceden buzağıyı ilah edinme-
leri idi. Yüce Allah (cc), Fir’avn’ın 
zulmünden onları kurtarıp deniz-
den geçirdikten sonra hemen eski 
ilahlarına dönmek istekleri kabardı. 
Bu nedenle Hz. Musa (as), daha 
sırtının döner dönmez onlar, eski 
ilahlarına yeniden döndüler.

148- Musa’nın kavmi, onun 
ardından süs eşyalarından, 
kendisi böğüren bir buzağıyı 
cisimleştirdiler. Görmediler mi 
gerçekten o, onlarla konuşmuyor 
ve onları hidayet yoluna iletmiyor, 
onu edindiler ve zalimler oldular.

Şirk ve küfür içerisinde 
bulunanlar, düşünme yeteneğinden 
mahrumdurlar; bu nedenle ne 
kendilerine yapılan lütu lara şükre-
derler ne de bu lütu ların neden 
verildiğini düşünürler. İsrailoğulları 
da gereğince iman etmedikleri için 
eski hallerini düşünmemiş, yeniden 
şirk ve küfür içerisine dalmışlardır.

İman, kalpte yer edinmeyince, o 
kalbi taşıyan kimse hem yaşantı 
hem de ikir olarak sürekli çalkan-
tılı bir tavır sergiler, hiçbir zaman 
kararlı bir kişilik ortaya koymaz. 
Böylelerini kandırmak, onları 
istismar etmek, oldukça kolaydır. 
Bu nedenle istismarcılar, hep bu 
tür kimseleri kandırır, istismar 
eder ve kullanırlar. Ancak düşünüp 
akledenler, yanlışlarını geç de olsa 

fark ederler ve hemen tevbe edip 
kendilerini düzeltirler.

149- Ne zamanki kendileri-
nin elleriyle düşürüldüler ve 
kendilerinin gerçekten dalalete 
düştüklerini gördüler, dediler 
ki: ‘Doğrusu, şayet Rabb’imiz 
bize merhamet etmez ve bizi 
bağışlamazsa, elbette hüsrana 
uğrayanlardan olacağız!’

İsrailoğullarından bazı kimsele-
rin, buzağıyı ilah edinmelerinden 
dolayı pişmanlık duymalarına 
rağmen çoğunluk küfür ve isyan-
larını sürdürmeye devam ettiler. 
Bu isyancılar, tıpkı günümüz 
bid’atçıları gibi üzerinde bulunduk-
ları küfür ve şirk durumunu doğru 
kabul ederek, kendilerini küfür ve 
şirkten sakındıran Allah’ın Rasulü 
Hz. Harun’u öldürmeye kalkışarak 
azgınlıklarında haddi aştılar.

150- Ne zaman ki Musa, kavmi-
ne kızgın, üzgün dönünce dedi ki: 

‘Benden sonra benim kötü hale im 
oldunuz, Rabb’inizin emrine acele 
mi ettiniz!’ levhaları bıraktı ve 
kardeşinin başını tutup kendisine 
doğru onu çekti, (Kardeşi) dedi ki: 

‘Anamın oğlu, gerçekten bu kavim 
beni zayıf gördü, neredeyse beni 
öldürüyorlardı; şimdi düşmanla-
rın diline beni düşürme ve beni 
bu zalimler toplumuyla beraber 
tutma!’

İnsanın, yaratılış mayası değiş-
mediğinden, inkâr ve kabulleri 
de tepkileri de aynıdır. Günümüz 
insanlarının durumu, İsrailoğul-
larının içerisinde bulundukları, 
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bağnazlık ve azgınlıktan farksızdır. 
İnanç değerleri ve hayatları ile ilgili 
konularda yüce Allah’ın hükmü-
nün ne olduğuna bakmak yerine, 
kendilerini maddi manevi istismar 
eden önder edindikleri kişilerin 
fetvaları doğrultusunda hareket 
etmekte, bundan dolayı küfür ve 
şirke girerek sapmaktadırlar.

Hakkı ortaya koyanlar, her 
zaman zorluklarla karşılaşmış-
lardır

Tabi oldukları kişilerin saptırma-
sı ile küfür ve şirk içerisinde girenler, 
kendilerine yüce Allah’ın emirlerini 
hatırlatanları, İsrailoğulları gibi 
linç etmeye kalkışmaktadırlar. 
Günümüzde, insanları Tevhidi 
esaslardan saptırarak tağuta itaat 
ettirmeye çalışan Samiri soylu 
bel’amlara bakıldığında bunların, 
insanların maddi değerlerini 
sömürmek adına, manevi duygula-
rını istismar ettikleri çok açık bir 
şekilde görülmektedir.

Karşılaşılan tüm baskı ve zorluk-
lara rağmen Tevhid erleri, korkup 
çekinmeden daveti ortaya koymalı, 
Hakkı açıkça anlatmalı, iyiliği 
emredip kötülükten alıkoymalıdır. 
Toplumdaki sapmaları önlemek, 
itne ve fücuru ortadan kaldırmak 

için bu, davetçilerin olmazsa olmaz 
sorumluluklarıdır. Aksi halde 
toplumda bozulma, günden güne 
artacaktır.

Samiri, ilah kavramını çarpıtarak, 
Hakkı batılla bulayıp insanları 
kandırarak nasıl ki saptırarak 
buzağıya taptırmış, onları Rab’leri 

yüce Allah’a isyan ettirmiş ise, 
günümüz Samiri soylu bel’amları 
da Tevhidi kavramları çarpıtarak, 
Hakkı gizleyerek insanları Tevhidi 
esaslardan ve Allah yolundan 
saptırarak tağuti sisteme itaat 
ettirmektedirler.

“Dedi ki: ‘Onların görmedikleri 
şeyleri gördüm; Rasul’ün nakletti-
ğinden kavradığımı hemen kavra-
dım, böylece onun bir kısmıyla kendi 
nefsimi kandırdım.” (Taha, 96)

Halkın bilmediği şeyleri, 
bildiklerini iddia edip toplumun 
önüne çıkanlar, tıpkı Samiri gibi 
halkın cehaletinden yararlanıp 
kurnazlıklarını kullanarak insanları 
kandırmaktadırlar. Onlar, insan-
ların manevi duygularını istismar 
etmeleri yanında maddi değerlerini 
de alarak ne islerinin hoşuna gideni 
yapmaktadırlar.

Davetçiler, bu durumda itidalli 
davranmalı, duygularına kapılma-
dan konu ve olayları değerlendir-
meli, Rab’lerine yönelip O’ndan 
yardım ve merhamet dilemelidirler.

151- (Musa) dedi ki: ‘Rabb’im, 
beni ve kardeşimi bağışla, bizi 
rahmetinin içine koy, Sen, merha-
metlilerin en merhametlisisin!

Mü’minler, bir konuyu net 
anlamadan hemen karar vermeme-
lidirler. Hz. Musa (as), konuya tam 
vakıf olmadan Kardeşi Hz. Harun 
(as)’ı hırpalamış, ancak gerçeği 
öğrendikten sonra pişman olmuş, 
kendisi ve Kardeşi için dua etmiştir. 
Mü’minler, Mü’min kardeşlerinin 
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yaptıkları hataları bağışlamalı, 
onlara karşı hoşgörülü olmalıdır, 
zalimlere ise buğz etmelidirler.

Allah yolundan insanları saptı-
ranlara ve onlara uyanlara, hayat-
larını Kur’ani esaslara göre değil 
de kendi hevalarına ya da beşerî 
sistemlere göre düzenleyenlere, 
elbette yüce Allah’tan büyük bir 
gazap ve acıklı bir azap vardır. Bu, 
yüce Allah’ın vaadidir.

152-153- Şüphesiz, buzağıyı 
(ilah) edinen kimselere, Rab’lerin-
den bir gazap ve dünya hayatında 
bir zillet yakında erişecektir! İşte 
müfterileri böyle cezalandırırız. 
Kötülükler yapan kimseler, sonra 
tevbe edip onun ardından iman 
edenleri, şüphesiz Rabb’in, ondan 
sonra elbette bağışlayan, merha-
met edendir.

İnsan, beşer olarak za iyet 
sahibidir, bu nedenle bilerek ya 
da bilmeyerek zaman zaman kimi 
hatalar, yanlışlar yapabilir. Böyle 
durumlarda yapılan hata ve yanlış-
ları fark edip yüce Allah’a yönelin-
meli, O’ndan af ve mağ iret dilenil-
melidir. O, kötülüklerinin ardından 
tevbe edip iman edenleri bağışlayıp 
affedeceğini bildirmektedir.

Vahye sımsıkı sarılmak, vahiy-
le hareket etmek

Hz. Musa (as), kızgınlık ve 
hiddetle bir yere ulaşılamayacağını 
anlayınca Rabb’inden kendisine 
verilenlere sarılıp onunla hareket 
etmeye başladı. Zaten yapması 
gereken de oydu; insanların kurtu-

luşu kendilerine gönderilen ilahi 
mesaja sıkıca sarılmaktadır.

154- Ne zamanki Musa’nın 
ö kesi yatışınca levhaları aldı, 
ondaki nüshasında o kimseler 
için hidayet ve rahmet vardı; 
onlar, Rab’lerinden korkanlardır.

Hangi nedenle olursa olsun, 
hiçbir şekilde fevri ve hissi hareket 
edilmemeli, en zor zamanlarda bile, 
vahyi esaslardan hareket edilmeli, 
karşılaşılan sorunlar vahiyle 
çözüme kavuşturulmalıdır. Böyle 
yapanlar, doğru hareket etmiş, 
Rab’lerine yönelmiştir. Hz. Musa 
(as) da böyle yapmış ve hemen 
levhaları alarak ona göre hareket 
etmiştir.

Hayatta insan, çeşitli şekillerde 
denenir, bu denemeler sırasında 
nasıl hareket edeceğine göre Rabb’i 
tarafından mükâfat ya da ceza 
öngörülür. Aslında Hz. Musa (as) 
da kavmi ile bir imtihan sürecinden 
geçmiş, ancak o, kurtuluşun vahye 
sarılmakta olduğunu anlayıp insan-
lara hidayet ve rahmet olan Kitab’a 
sarılmıştır.

155- Musa, kararlaştırdığımız 
vakit için kavminden yetmiş 
adam seçti; ne zamanki onları 
sarsıntı tuttu, dedi ki: ‘Rabb’im, 
şayet dileseydin daha önceden 
onları ve beni helak ederdin, 
bizdeki beyinsizlerin yaptığından 
dolayı bizi helak mı edeceksin? 
Doğrusu o, senin imtihanındır, 
onunla dilediğin kimseyi saptı-
rırsın, dilediğin kimseyi hidayete 
iletirsin; Sen bizim velimizsin, bizi 
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bağışla, bize merhamet et ve Sen 
bağışlayanların en hayırlısısın.’

İslâm’da sorumluluk ferdidir; 
ferdi sorumluluğu bulunan birey, 
bu sorumluluk duygusu ile hareket 
ederek İslâm toplumu içindeki 
yerini almalı, toplumsal bozuk-
luklara, tahribatlara, sorunlara, 
İslâmi yapılanma içerisinde görev 
alarak müdahale etmelidir. Aksi 
halde yükleneceği günah ile helak 
olanlarla beraber yüce Allah’ın 
azabına uğrayacaktır.

Yüce Allah (cc), adil sıfatı ve 
rahmeti gereği beyinsizlerin 
ve cahillerin yaptıkları hata ve 
günah yüzünden başkalarını helak 
etmeyecektir. O, herkese, yalnızca 
kendi el ve emekleri karşılığını 
vereceğini bildirmiştir.

“Bugün her ne is, kazandığı şeyle-
rin karşılığını görür, bugün zulüm 
yoktur, şüphesiz Allah, hesabı çabuk 
görendir.” (Mü’min, 17)

Adalet sahibi olan yüce Allah (cc), 
hatalarından tevbe edip Kendi-
sinden mağ iret dileyenleri bağış-
layacağını bildirmektedir. Ancak 
onları bağışlaması için kulların, 
O’nun indirdiği esaslar doğrultu-
sunda hareket eden muttakilerden 
olmaları, infak etmeleri, indirdiği 
ayetlere gereği gibi iman etmeleri 
gerekir.

156- ‘Bize bu dünyada ve 
ahirette iyilik yaz; şüphesiz biz, 
sana yöneldik.’ (Allah) buyurdu: 

‘Azabım, ona dilediğim kimseye 
isabet ettiririm ve rahmetim 

her şeyi kuşatmıştır, işte onu, 
korunan ve zekâtı veren kimsele-
re yazacağım; onlar, ayetlerimize 
iman edenlerdir.’

Rasulullah (as)’ın Mü’minlere 
karşı sevgisi

Mü’minler, en güzel örnek olan 
Rasulullah (as)’a uymaları, onun 
gibi ayetleri hayatlarının merkezi-
ne alarak ahlak edinmeleri gerekir. 
O ki, ümmetini düşünür, onlara 
gelebilecek en küçük bir sıkıntı 
bile ona ağır gelir ve Mü’minlere 
düşkün ve şe katlidir.

Vahyi bilinci kuşanmış bir 
kişilikle önder olmak, elbette 
büyük sorumluluk gerektirir. 
Önder kimseler, beraber oldukları 
insanları, her konuda koruyup 
kollamak durumundadırlar. Bu öyle 
bir durumdur ki, beraber oldukları 
insanlar, önder kimseler için kendi 
öz çocukları gibidirler. Bu nedenle 
onlar, evlatları ile beraber oldukları 
kimseler arasında zerre kadar bir 
farklılık gözetmez.

“Andolsun size, kendi nefsinizden 
şere li bir Rasul geldi, sıkıntıda 
olmanız onu (üzer), sizin için çabalar, 
Mü’minlere şe katli, merhametlidir.” 
(Tevbe, 128)

Rasulullah (as), Tevhidi esasların 
insanlara ulaştırılmasında, ahlak 
edinip yaşanmasında en güzel 
örnek olduğu gibi, insanlara 
önderlik yapma konusunda da o, en 
güzel örnektir. Beşerî ideolojilerde 
önderler, emirlerinde olanları köle 
gibi kendi çıkarları için çalıştırır-
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larken, Rasulullah (as), beraberin-
deki insanlardan farksız bir yaşam 
sürmüş, hiçbir arkadaşını kendisine 
hizmet ettirmemiştir. Bu nedenle 
onun çevresinde bulunanlar, hiçbir 
çıkar gözetmeden, hiçbir korku 
hissetmeden, hiçbir baskı olmadan 
onu, canlarından çok sevmişlerdir.

“Nebi, Mü’minlere kendi ne islerin-
den daha yakındır, onun eşleri de 
onların anneleridir. Rahim sahip-
leri, Allah’ın kitabında birbirlerine, 
Mü’minlerden ve Muhacirlerden 
daha yakındır; dostlarınıza bir iyilik 
yapmanız müstesna, bunlar Kitap’ta 
yazılmış olandır.” (Ahzab, 6)

Rasulullah (as)’a uyanlar, bütün 
içtenlikleri ile ona tabi olmuşlar, 
onun söylediği hiçbir sözden ya 
da hiçbir emrinden dolayı sıkıntı 
duymamışlar, bütün içtenlikleri ile 
onunla beraber hareket etmişlerdir. 
Mü’minler için Rasulullah (as), 
canlarından ileri bir Nebi ve bir 
önderdir.

157- Yanlarındaki Tevrat 
ve İncil’de yazılı buldukları 
kimseye, o ümmi Nebi’ye Rasul’e 
tabi olan kimselerdir; onlara 
iyiliği emreder, onları kötülükten 
meneder; onlara temiz olanları 
helal onlara pis olanları haram 
kılar, onların ağırlıklarını ve 
ellerindeki kelepçeleri indirir, o ki 
onların üzerlerindeydi. İşte ona 
iman eden, ona saygı gösteren, 
ona yardım eden kimseler ve 
onunla beraber indirilen nura 
tabi olanlardır, işte kurtuluşa 
erenler onlardır.

Kur’an, apaçık bir Kitap’tır; bu 
açıklık, ayetlerin hem ifade olarak 
hem de uygulama yönünden açıklı-
ğıdır. Ayetlerin uygulamalarındaki 
açıklık, onu tebliğ eden Rasulün, 
uygulamalarında ortaya koyduğu 
örnekliktir. Bu nedenle yüce Allah 
(cc), Rasul’ün örnekliği alınmadan 
kullarından razı olmayacağını 
bildirmektedir.

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

Kur’an, ayetlerin insanlara ulaştı-
rılmasından hayata uygulamasına, 
bireysel yaşanmasından toplumsal 
hayatı düzenlemesine, insan ilişki-
lerinden toplumsal ilişkilere, devlet 
idaresinden uluslararası ilişkilere 
kadar her şeyi, gönderilen elçilerin 
uygulamalarına yer vererek insan-
lara apaçık bir Kitap olmuştur.

 “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)

Yüce Allah (cc), Rasulü’nün 
uygulamasını, Kendi verdiği 
hükümle zikretmiş, Mü’minlerin, 
her ikisini bir arada almaları ile 
gerçekten iman edecekleri, birinin 
terki halinde Allah’a ve Rasulü’ne 
karşı gelinerek apaçık bir sapıklığa 
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düşüleceğini bildirmiştir. Rasuller, 
yalnızca ayetleri okumakla kalmı-
yor, aynı zamanda ilahi mesajın 
uygulamasını da yaşantılarında 
göstererek insanlara bilmediklerini, 
uygulamalı olarak öğretiyorlardı.

“Nitekim içinizden, ayetlerimizi 
size okuyan, sizi temizleyen, Kitabı 
ve Hikmeti size öğreten sizden bir 
Rasul gönderdik, bilmiş olmadığınız 
şeyleri size öğretiyor.” (Bakara, 151)

Rasuller, ayetleri okuyarak 
insanları temizliyor, onları Tevhidi 
esaslara davet ediyor, iman edenle-
ri, şirk pisliğinden arındırıyorlardı. 
Şu bir gerçektir ki, Tevhidi esaslar, 
gereği gibi öğrenilmeden ona iman 
etmek mümkün değildir. Tevhidi 
esaslara iman edilmeden de şirkten 
kurtulmak imkânsızdır.

“Kitabı, hikmeti size öğreten 
sizden bir Rasul gönderdik” Kitap, 
Kur’an; Hikmet, Kitab’ı anlama 
yöntem ve usulü, feraset ve kabili-
yeti; bilinmeyenler ise, Kitab’ı 
hayatta uygulama metodudur ki 
bu, Rasul’ün örnekliği ile bilinir 
duruma gelmektedir. Rasulün, en 
güzel örnek olarak alınma emri, 
Kitap’ın en iyi şekilde tatbikinin 
ve Tevhidi esasların hayatta nasıl 
uygulanacağının yöntemidir ki, 
ancak bu durumda şirkten kurtulup 
temizlenmek mümkündür.

158- De ki: ‘Ey insanlar, şüphe-
siz ben, sizin hepinize Allah’ın 
Rasulü’yüm. O ki, göklerin ve 
yerin mülkü O’nundur, O’ndan 
başka ilah yoktur; yaşatır ve 
öldürür, o halde Allah’a ve O’nun 

Rasulü’ne, ümmi Nebi’sine iman 
edin –o ki, Allah’a ve O’nun sözle-
rine iman etmektedir- O’na tabi 
olun, ta ki hidayete eresiniz!

Kur’an, yalnızca Allah’a iman 
etmeye çağırmıyor; bu çağrıda, 
Allah’a ve O’nun Rasulü’ne iman 
etmeyi beraber zikretmektedir. Bu, 
Tevhidi anlamda insanları, yüce 
Allah’a iman etmeye çağırırken, 
Tevhidi esasların yaşamsal hayatta 
uygulamasında Rasul’e iman 
etmeyi emretmektedir. Bu nedenle 
yüce Allah’a iman ederken aynı 
zamanda, indirilen vahyin en güzel 
örnekliğine de uymak imanın 
esaslarındandır, aksine davranışlar 
küfürdür.

Mü’minler, Hakkı ortaya 
koymaktan sorumludurlar

Tevhidi davet, yalnızca Rasullere 
mahsus değil, iman eden her bireyin 
üzerine, tıpkı bireysel ibadetler gibi 
farzdır. Hz. Musa (as)’ın kavminden 
bir topluluk bu gerçeğin bilincinde 
olarak davet yapıyor, insanları Hak 
ile irşat ediyorlardı.

159- Musa kavminden bir toplu-
luk, Hak ile hidayete iletiyor ve 
onunla adalet yapıyorlardı.

Her dönemde, rasullerin yolunda 
giden Tevhid erleri davetçiler 
vardır. İsrailoğullarının, isyankâr ve 
nankör oluşlarına karşılık, onların 
içerisinde yüce Allah’a gereği gibi 
iman eden, Rasulleri Hz. Musa 
(as)’a tabi olup onun yolunda 
gidenler de bulunmaktaydı. İşte 
bunlar, insanları uyarıp Hakka 
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götürmekte ve Hak ile hükmederek 
adalet yapmaktaydılar.

“Sizden, bir ümmet/topluluk 
olsun, hayra çağırsın, iyiliği 
emretsin ve kötülükten men etsin; 
işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” 
(Al-i İmran, 104)

Mü’minler, aralarında birlik 
oluşturarak Tevhidi esasları ortaya 
koymalı, insanları yüce Allah’ı 
Bir’lemeye davet etmelidirler. 
Bireysel hareketin, Kur’an’da yeri 
yoktur, Mü’minler, her halükârda 
cemaatleşmelidirler ki, ancak böyle 
kurtuluşa ulaşabilirler.

İman edenler, Rab’lerinin belirle-
diği esaslar doğrultusunda hareket 
ederek insanları Hakka ulaştıracak 
daveti ortaya koymalıdırlar. Bu 
sorumluluk hiçbir gerekçe ile 
ertelenemez ve savsaklanamaz ne 
can ne mal ve ne de rızık korkusu, 
bu kutsal görevi yapmaya engel 
teşkil etmelidir. Rızkı veren yalnız-
ca yüce Allah’tır; O, İsrailoğulla-
rını, nasıl ki diktatör Fir’avn’dan 
kurtarmış, onları yoktan var ederek 
rızıklandırmış ise davetçileri de 
rızıklandıracaktır.

160- Biz onları, topluluk olarak 
oniki kabileye ayırdık; kavmi 
ondan su istediği zaman Musa’ya: 

‘Asanla taşa vur!’ diye vahyettik; 
hemen ondan oniki göze fışkırdı, 
doğrusu her topluluk içeceği yeri 
bildi. Onların üzerine bulutu 
gölge yaptık ve onlara, kudret 
helvası ve bıldırcın (eti) indirdik: 

‘Sizi rızıklandırdığımız şeylerin 
temizlerinden yiyin’ bize zulmet-
mediler velakin onlar ne islerine 

zulmediyorlardı.
Vahye karşı duyarlı olmak, 

gerçeğe uygun hareket etmek
Günümüz insanları, tıpkı İsrai-

loğulları gibi isyanlarında sınır 
tanımayarak Rab’lerine nankörlük 
yapmakta, rızıklarını verenin 
yüce Allah (cc) olduğu halde 
onlar, Allah’ın kullarını rızık verici 
görerek isyan etmektedirler.  Oysa 
Rab’lerine gereği gibi iman edip 
kulluk yapmış olsalar, yüce Allah 
(cc), tıpkı İsrailoğullarına, Hz. 
Meryem (as)’a ve Hz. İsa (as)’ın 
havarilerine yoktan rızık verdiği 
gibi onları da hiç ummadıkları 
yerden rızıklandıracaktır.

161-162- O zaman onlara denil-
di ki: ‘Bu kentte oturun, ondan 
dilediğiniz yerden yiyin ve deyin 
ki: ‘Affet’ ve secde ederek kapıdan 
girin ki, sizin hatalarınızı bağış-
layalım; güzel davrananlara 
ileride daha da artıracağız.’ Fakat 
onlardan zulmeden kimseler 
ki, onlara söyleneni, başka sözle 
değiştirdiler; böylece -zulmetmiş 
olmalarından dolayı- üzerlerine 
gökten bir ceza gönderdik.

Yüce Allah’ın, sonsuz nimetler 
bahşedebilmesi için iman edenle-
rin, O’nun belirlediği esaslar 
doğrultusunda hareket etmeleri, 
hiçbir şekilde bu esasların dışına 
çıkmamaları gerekir. İlahi mesajı, 
kendi hevaları doğrultusunda eğip 
bükenler ve onun tersini yapanlar, 
ancak zalim olurlar ve O’nun azabı-
nı hak ederler.

Yüce Allah (cc), insanlara birçok 
fırsatlar verip onları denemekte, 
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nasıl hareket edeceklerine kendi-
lerini şahit tutmaktadır. Zalimler, 
Hakkı batılla karıştırmak için oyun 
üzerine oyunlar oynamakta, kendi 
hevalarına göre Hakkı saptırmak-
tadırlar.

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

Cumartesi günü kuralını çiğne-
yen zalimler, o gün gelen balıkları 
yakalamak için cuma günü ağlarını 
denize salıyor, pazar günü toplu-
yorlardı. Onlar, kendi zanlarınca ve 
kurdukları düzenbazlıkla cumar-
tesi günü tatil yaptıklarını düşünü-
yorlardı. Ancak bu düzenbazlık, 
konulan ilahi kuralı çiğnemekten 
başka bir şey değildi. Yüce Allah 
(cc), bütün onların oyunlarını boşa 
çıkarmış, onlara davetçileri uyarıcı 
olarak göndermişti.

Her dönemde bazı kimseler, 
kelimeleri yerlerinden kaydıra-
rak, Hakkı batılla bulayıp vahyi 
kendilerine uydurmaya çalışmışlar, 
kendilerince bir yol tutturmuşlar-
dır. Bunlar, haramı helal gösterme 
adına ilahi mesajın anlam ve içeri-
ğini bozmaya çalışmışlar, böylece 
Rab’lerine isyan etmişlerdir.

Yüce Allah (cc), imtihan ederek 
insanların sabır ve metanetlerini, 
vahye karşı tutumlarını denemek-
tedir. Bu nedenle en zor zamanlar-

da bile vahyin belirlediği esaslar 
dışında hareket edilmemeli, hiçbir 
şekilde vahyi çiğnemeye kalkışılma-
malıdır. Aksi halde fıska düşülecek, 
yüce Allah’a isyan edilmiş oluna-
caktır. Cumartesi gününe saygısızlık 
edenler, yaptıkları hile ve oyunlar 
nedeniyle sapmış, aşağılık duruma 
düşmüşlerdir.

İslâmi davetin amacı, Hakkın 
her yerde ortaya konulmasıdır

Yapılan haksızlık, zulüm, isyan, 
şirk ve küfre karşı sessiz kalmak, bir 
yerde ona ortak olmaktır. Tevhidi 
esaslara iman edenler, hiçbir zaman 
toplumdaki bozulmalara karşı 
sessiz duramazlar; ne pahasına 
olursa olsun, Hakkı ortaya koyarlar.

Hakkın ortaya konulması ve 
insanların Tevhidi esaslara davet 
edilmesi sırasında Müslümanların 
karşısına her dönemde, öncelikle 
Hakkı batılla karıştıran, bulunduk-
ları zillete razı olanlar, rahatlarının 
bozulacağını düşünenler çıkacak ve 
çıkmaktadırlar.

164- O zaman onlardan bir 
topluluk dedi ki: ‘Allah’ın kendile-
rini helak edeceği yahut şiddetli 
bir azapla kendilerine azap 
edeceği bir topluma niçin öğütler 
veriyorsunuz?’ dediler ki: ‘Rabb’i-
nize bir mazeret olması için ve ta 
ki onlar korunsunlar.’

Nemelazımcı vurdumduymaz 
tipler, her dönemde var olmuş, 
yapılan Tevhidi çağrıdan, öncelikle 
onlar rahatsız olmuşlardır. Onlar, 
yapılan davete doğrudan karşı 
çıkmak yerine yapılan davetin fayda 
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sağlamayacağı, boşuna uğraşılma-
masını, akıllarınca tavsiye ederler. 
Müslümanlar için ise davet, sorum-
luluklarını yerine getirme görevidir.

İslâmi davetin yapılması, yüce 
Allah’a bir mazeret beyan edebil-
menin yanında toplumda işlenen 
şirk ve küfre karşı tavır takınmaktır. 
Toplumda işlenen şirk, küfür ve 
günahlara karşı sessiz kalmak, bir 
yerde o şirk, küfür ve günahların 
daha çok işlenmesine sebebiyet 
vermektir ki, onlara karşı sessiz 
kalanlar da o günahların azabına 
ortak olacaklardır. Nitekim yüce 
Allah (cc), toplumda işlenen şirk ve 
küfre karşı sessiz kalınması halinde 
gelebilecek musibetlerin, sessiz 
kalanları da içerisine alacağını 
bildirmektedir.

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

Müslümanlar, Rab’lerine karşı 
bir mazeret beyan edebilmek için, 
belki de insanlar iman ederler 
diye davetlerini ortaya koyarlar. 
Bu amaçları olmakla beraber, 
insanların, Rab’lerine yönelmeleri 
ve Tevhidi ilkeler uygun hareket 
etmeleri de elbette onlar için çok 
önemlidir. Yüce Allah (cc), iman 
edenlerden, yeryüzündeki bozgun-
culuğa karşı tavır almalarını ve 
o bozgunculara uyarı görevinin 
yapmalarını emretmektedir.

“Sizden önceki nesillerden bakiyye 
sahiplerinden, yeryüzünde bozgun-
culuk yapmaktan men etmiş olsaydı 

ya; onlardan, kendilerini kurtardığı-
mız kimselerden pek azı müstesna. 
Zulmeden kimseler, o içerisinde 
bulundukları refahın peşine takıl-
dılar ve günahkâr kimselerden 
oldular.” (Hud, 116)

Müslümanların sorumluluğu, 
davet ve uyarı görevlerini açık 
bir şekilde yerine getirmeleridir. 
Davete icabet etmeyip isyanlarına 
devam edenlerin, helak olmaların-
da davetçilerin hiçbir sorumluluk-
ları yoktur ve yüce Allah (cc), onları 
helak etmeyecektir.

165-166- Ne zamanki o hatır-
latılan şeyi unuttular, kötülükten 
men eden kimseleri kurtardık 
ve zulmeden kimseleri de -fasık 
olmaları nedeniyle- şiddetli bir 
azapla cezalandırdık. Ne zamanki, 
ondan nehyedildikleri şeye isyan 
ettiler, onlara dedik ki: ‘Aşağılık 
maymunlar olun!’

167- O zaman Rabb’in: ‘Elbette 
kıyamet gününe kadar azabın 
en kötüsünü onlara uygulaya-
cak kimseleri onların üzerine 
göndereceğini!’ bildirdi. Şüphesiz 
Rabb’in cezayı çabuk veren ve 
gerçekten O, elbette bağışlayan, 
merhamet edendir.

Davet ve uyarı görevlerini 
yapmayanlar, uyarılara kulak verip 
iman etmeyenler, kıyamet gününe 
kadar dünya hayatında rezil 
olacaklar, Kıyamet günü ise, çok 
daha büyük bir azaba gireceklerdir. 
İman edip iman ettikleri esaslar 
doğrultusunda yaşayanlar ise hem 
dünya hayatlarında hem de ahirette 
yüce Allah’ın rahmetine mazhar 
olacaklardır.


