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bismillah
Türkiye’de Meal Sorunu ve Mealcilerin 

Çıkmazları
Kur’an tercümesi, sıradan bir 

kitabın tercümesine benzemez; 
yüce Allah’ın gözetimi altında onun 
kelamını, insanların, Rab’lerinden 
gelen ilahi mesajı aynen anlama-
larını sağlamaya, anlayabilecekleri 
bir şekilde açıklamaya yönelik 
bir çalışmadır. Böylece insanlar, 
Kur’an tercümesini okuyarak 
Rab’lerinin yüceliğini, Uluhiyet ve 
Rububiyetini kavrayacak, Rab’leri-
ne şirk koşmadan gereği gibi iman 
edeceklerdir.

Kur’an, bir bütündür, ayetler 
arasında bir uyum sözkonusudur. 
Ayetler arasında herhangi bir 
çelişki bulunmadığı gibi ayetlerin, 
insan, hayat ve kâinat bütünlü-
ğüne de bir aykırılığı sözkonusu 
değildir. Kur’an çevirilerinde bu 
esas gözönünde bulundurulmalı-
dır. Bunlar, gereğince bilinmeden 
yapılacak Kur’an çevirileri, çeviriyi 
yapan kişileri, yüce Allah indinde 
çok büyük bir sorumluluk altına 
sokacaktır.

Ayetlerin, genel itibarı ile 
siyak ve sibak durumuna göre 
açıklanması yanında aynı ayette 
birbirini izleyen konuların da 
bir düzen içerisinde açıklanması 

gerekir. Bunun için de ayette geçen 
kavramların, birbirini bütünleyen 
anlamları verilmeli, kavramlara, 
birbirine aykırı bir anlam verilme-
melidir.

Kur’an’ı tercüme etme ya da 
diğer bir ifade ile meallendirme, 
çok büyük bir sorumluluktur. 
Kur’an’ı meallendirme ile yüce 
Allah’ın sözü, O’nun kullarına 
tercüme edilmektedir. Bu tercüme 
sırasında -hata müstesna- bilinçli 
ya da bilinçsiz yapılacak en 
küçük bir yanlışlık, yüce Allah’ın 
söylemediği bir söz söylenmiş gibi 
gösterilecektir ki bu, apaçık bir 
şekilde yüce Allah’ın üzerine iftira 
atmaktır.

Kur’an’ı çevirecek kimsele-
rin Müslüman olmaları gerekir

Kur’an’ı tercüme edecek kişile-
rin, öncelikle Müslüman olmaları, 
yüce Allah’ı hakkıyla tanımaları, 
Tevhidi esasları çok iyi bilmeleri, 
Risalet önderlerinin konumlarını 
net olarak öğrenmeleri gerekir. 
Müsteşrikler, başka bir dine, 
demokratik tağuti sisteme mensup 
kimseler, yüce Allah’ın razı olduğu 
İslâm dininin temel Kitabı’nı tercü-
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me edemezler. Tağuti demokratik 
sistemi destekleyip ona iman eden, 
başka bir dine mensup olanlar, 
iman etmedikleri Kur’an’ı, sağlıklı 
ve doğru tercüme edemezler, 
Hakk’ı gereğince anlatamazlar.

“Ne islerinin küfrüne şahitler 
iken Allah’ın mescitlerini imar 
etmeleri müşrikler için mümkün 
değildir; artık onların amelleri boşa 
çıkmıştır ve onlar, ateşte sürekli 
kalacaklardır.” (Tevbe, 17)

Kur’an’ın tercümesini ancak 
Allah’ın Uluhiyet ve Rububiyetine 
gerçekten iman edip o doğrultuda 
yaşayan Müslümanlar yapabilirler.

“Doğrusu Allah’ın mescitlerini 
ancak Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden, namaz kılan, zekât veren 
ve Allah’tan başkasından çekinme-
yen kimseler mamur edebilirler; 
işte gerçekten hidayette olmaları 
umulanlar onlardır.” (Tevbe, 18)

Demokratik tağuti sistemi 
benimseyip destek olanlar, 
Kur’an meali yapamazlar

Piyasadaki meal yazar ya da 
kopyacıları, yüce Allah’ın Uluhiyet 
ve Rububiyetine iman etmeyen, 
Hakk’ı batılla karıştırarak 
gerçekleri gizleyen, küfür ve şirk 
içerisinde bulunan, bu nedenle 
İslâm dinine mensup olmayan ve 
Müslüman olmayan kimselerdir.

Bunlardan kimileri, yüce 
Allah’ın, Kendisine iman ve itaatin 
ancak Rasulü’ne iman ve itaatten 

geçtiğini bildirdiği Rasulullah (as)’ı 
inkâr eden, kimileri, yüce Allah’ın 
reddedilmesini, Kendisine iman 
edilmesinin esası olarak bildirdiği 
tağuti sistemi reddetmedikleri gibi 
destek olan, demokrat ve Kemalist 
olduklarını açıkça ifade edenler ve 
apayrı bir din olan tasavvufçular, 
İslâm ile hiçbir ilgileri bulunmayan 
kimselerdir.

Demokratik tağuti sisteme 
destek olan, vakıf, dernek gibi 
şirk ve küfür yuvalarında bulunan 
Samiri soylu bel’amlar, tasavvuf-
çular, Fir’avn’ın sihirbazları taltif 
edip ödüllendirdiği gibi tağuti 
sistemin, Prof. ve doçentlik gibi 
unvanlar verip ödüllendirdiği 
kimseler, başka bir sisteme yani 
dine mensup oldukları için, tıpkı 
Yahudi ve Hrıstiyan dinine mensup 
olanların İslâm dininin ana kayna-
ğı olan Kur’an’ın mealini yapama-
yacakları gibi, bunlar Kur’an meali 
yapamazlar.

Diyanet İşleri Kur’an meali 
yapamaz

Demokratik tağuti sistemin 
emniyet sibobu olarak kurulan, 
atanan hemen tüm başkanlarının, 
görevlerini sistemin ilke ve inkılap-
larına göre yapacaklarına dair 
yemin edip İslâmi Devlet yapısını 
inkâr ettikleri, Allah düşmanı 
demokratik dinin bir kurumu olan 
Diyanet Şebekesi, İslâm dininin 
temel kaynağı Kur’an’ın mealini 
yapamaz.
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Yüce Allah’ın haram kıldığı, alıp 
verenlerin Allah’a ve Rasulü’ne 
savaş açtıklarını, çok günahkâr 
kâ irler olarak ebediyen cehen-
nemde kalacaklarını bildirdiği, 
apaçık hükümlerle haram kılınan 
faizin alınabileceğine fetva veren, 
sistemin tüm gayri İslâmi küfür 
ve şirkine karşı dilsiz şeytan 
rolünü üstlenen, tağuti sistemin 
bir kurumu olan Diyanet şebekesi, 
Tevhidi esasları bildiren, tağuti 
sistemi reddetmeyi yüce Allah’a 
iman etmenin esası olarak kabul 
eden Kur’an mealini yapamaz.

Bütün yaptıkları ile müftü, 
vaiz ve namaz memurları ile gayri 
İslâmi olan diyanet şebekesinin 
yaptığı mealler, Tevhid ilkesini, 
yüce Allah’ın Uluhiyet ve Rububi-
yetini gizleyen meallerdir. Gayri 
İslâmi bir kurum olan Diyanet 
Şebekesi, yaptığı meallerle 
insanları yüce Allah’ın yolundan 
alıkoyarak tağuti sisteme entegre 
etmeye çalışmaktadır.

Günümüz meallerinde bu 
denli tahrifat yapan mealistle-
rin amacı nedir!

Günümüz mealleri, yüce Allah’ı 
hakkıyla tanımlamaktan, Tevhidi 
esasları, İslâm’ı anlatmaktan uzak, 
çelişkilerle doludur. Ayetleri âdeta 
kafalarına estiği gibi çeviren ya 
da önceki mealleri kopyalayan 
mealistlerin, kişilik, düşünce, 
durum ve konumlarına bakıldığın-
da bunların, yüce Allah’ı razı etme, 
Tevhidi, İslâmi esasları anlatma 
gibi bir düşünceleri olmadığı 
açıkça görülecektir.

“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)

Mealistlerin amacı, yüce Allah’ı 
hakkıyla anlatıp insanları, yüce 
Allah’ın Uluhiyet ve Rububiyetine, 
tek hüküm koyucu olduğuna iman 
etmeye davet etmek değil, insanla-
rı desteklemeleri için çağırdıkları 
tağutî küfür sistemine yaranmak, 
kendi sül i emellerini tatmin 
ederek meallerle para kazanmak, 
sahip oldukları sapık düşünce 
ve durumlarını meşrulaştırmaya 
çalışmaktır.

“Artık 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 kazandık-
ları şeylere!” (Bakara, 79)

Kim bu meal yazar ya da 
kopyacıları

Günümüzde Kur’an tercü-
mesi yaptıkları iddia edilenlerin 
neredeyse tümü, ne üzücüdür 
ki İslâm dinine, Tevhidi esaslara, 
Rasulullah (as)’a gereğince ya da 
hiç iman etmemiş kimselerdir. 
Tevhidi esasları bilen, Kur’an’ı 
düşünerek okuyan her aklıselim 
sahibi bunların, Samiri’nin 



bismillah  

Türkiye’de 
Meal Sorunu 

ve Mealcilerin 
Çıkmazları

Nisan
Mayıs

Haziran

2020 - 63 

Kur’ani

mücahede

4

günümüz temsilcileri olduklarını 
açık bir şekilde görecektir.

Mealistler, tıpkı Samiri’nin 
Hz. Musa (as)’ın getirdiği Tevhidi 
ilkeleri çarpıttığı gibi Hz. Muham-
med (as)’ın getirdiği Tevhidi 
esasları, -sözel ve iilen- inkâr eden, 
bu esasları gizleyen Samiri soylu 
bel’amlardır.

Mealistler, puthaneyi Kâbe’ye 
benzetmekte, yüce Allah’ın (hâşâ) 
gaybı bilmediğini iddia etmekte, 
bütün güçleri ile tağutu sistemi 
desteklemektedirler. Bu nedenle 
bu bel’amların, Allah’ın dini 
hakkında konuşma ve yazma hak 
ve salahiyetleri yoktur.

Mealistlere bakıldığından 
bunların, yüce Allah’ın Uluhiyet 
ve Rububiyetini, Tevhidi esasları 
anlatmadıkları, İslâm’ın anlaşılıp 
yayılması için çalışmadıkları 
apaçık bir şekilde görülebilir. 
Bunlardan birkaçına bakılacak 
olursa konu daha net anlaşılacaktır.

Türkiye’deki mealistlerin atası, 
Elmalılı Hamdi Yazır’dır. Elmalı, 
kendi devletine bile ihanet eden, 
kendi devletini yıkmaya çalışan 
mason İttihat ve Terakki üyesi 
olduğu, İslâm düşmanı M. Kemal’in 
isteği ile meal yazdığı söylenmek-
tedir. Görüldüğü ve anlaşıldığı 
kadarıyla diğer hemen bütün 
mealistler, Elmalı’nın mealini 
kopya etmişledir.

Diğer kopyacı mealistler, 
tağutî sisteme iman eden, yüce 
Allah’ın reddedilmesini, Kendisine 
iman etmenin temel şartı olarak 
bildirdiği İslâm düşmanı tağutî 
Kemalist zorbalığı savunan, tağutî 
sistem tarafından Prof. Doçent gibi 
unvanlarla ödüllendirilen, tağutî 
sistemin şirk ve küfür yuvası vakıf 
ve derneklerinin yöneticileri olan, 
sistemin hayatiyetini sürdürmesi 
için takipçilerini tağutî sistemi 
desteklemeye çağıran, Kur’anî 
ifade ile bel’am olan kimselerdir.

Bu mealistler, bugüne kadar 
Tevhidi esaslara insanları davet 
etmemiş, tam aksine çeşitli yalan-
larla takipçilerini ve halkı Allah 
yolundan alıkoymaya çalışmışlar-
dır.

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

Bu ayetleri okumalarına 
rağmen mealistler, Hakk’ı batılla 
bulayıp gerçekleri gizleyerek 
tağutî sistemi desteklemeye, ona 
iman etmeye insanları davet edip 
insanları, Allah yolundan alıkoy-
maya çalışmaktadırlar.

Mealistlerin, çevirdiklerini 
iddia ettikleri Kur’an’da, görmez-
den geldikleri şu ayetler, bu Samiri 
soylu din istismarcılarına lanetler 
etmektedir.
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“Şüphesiz açık delillerden 
indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti, biz 
Kitap’ta insanlara onu açıkça beyan 
ettikten sonra gizleyen kimseler, 
işte onlara Allah lanet eder ve lanet 
edebilenler de onlara lanet eder.” 
(Bakara, 159)

“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)

Kur’an çevirilerinde Tevhid 
ilkesi gözardı edilmiştir

Günümüz Kur’an çevirilerinde 
ne üzücü bir durumdur ki yüce 
Allah’ın, Kur’an’da hassasiyetle 
üzerinde durduğu Uluhiyet, 
Rububiyet ve Hükümranlığın 
yalnızca Kendisine ait olduğu 
konuları üzerinde durulmamış, 
rasullerin gönderilme nedeni olan 
Tevhid ilkesi, apaçık bir şekilde 
ortaya konulmamıştır.

Kur’an tercümelerinde iman 
etmenin, Müslüman olmanın, 
dinin temel esası olan Tevhid-şirk, 
iman-küfür, Hak-batıl, tağut gibi 
kavram ve konular, net olarak 
ortaya konulmamış, İslâmî esaslar 
apaçık bir şekilde açıklamamış, 
adeta es geçilmiştir. Bu nedenle 

Müslüman olduklarını zanneden-
ler, boğazlarına kadar şirk ve küfür 
içerisinde bulunmakta, bundan 
da dinleri adına hiçbir rahatsızlık 
duymamaktadırlar.

Yüce Allah’a iman etmenin 
esası olan tağutu ret hususu, 
Kur’an’da ifade edildiği şekliyle 
çevrilmediği gibi bazı meallerde 
tağut kavramı, parantezlerle ya da 
direkt olarak şeytan diye tercüme 
edilmiştir. Bu nedenle yüce Allah’a 
iman ettiklerini zannedenler, 
tağutu bilmedikleri için sosyal 
hayatlarında tağuta itaat ve kulluk 
etmektedirler.

Tevhidi esaslar, Kur’an’da 
geçtiği şekliyle çevrilmediği için 
Müslüman olduklarını zanneden 
kimseler, normal yaşantılarında 
İslâm’dan uzak bir hayat sürmekte, 
İslâm’ın sadece bireysel ibadet-
lerinden namaz, oruç gibi bir iki 
ibadetini yapmaktadırlar.

Kur’an’da bir çelişki ve 
aykırılık yoktur

Kur’an’da bir çelişki, bir aykırı-
lık sözkonusu değildir, yapılan 
tercümelerde bu hassasiyet 
gözönünde bulundurulmalıdır. 
Aksi halde tercümedeki çelişki 
Kur’an’a mal edilecek, bu yolla 
yüce Allah’ın üzerine iftira atılmış 
olunacaktır.

Kur’an’da çelişki olmadığını 
bildiren yüce Allah’ın hükmüne 
rağmen günümüz Kur’an tercüme-
lerinde birbirini tutmayan çeliş-
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kilerin bulunması yanında aynı 
ifadelerle verilen orijinal ayetler, 
tercümelerde farklı anlamlarla 
verilmiştir.

Kur’an tercümelerinde yapılan 
çevirilerin hemen tamamına 
yakınında, ayetlerle hiçbir ilgisi 
bulunmayan ifadelere yer verilmiş, 
mealistler, adeta kendi kurun-
tularını yüce Allah’a söyletmeye 
kalkışmışlar, birbirini takip etmesi 
gereken kavramların anlamlarını, 
birbiriyle ilgisi bulunmadan çok 
farklı şekillerde vermişlerdir.

Kur’an tercümelerinin hemen 
tümüne yakını, birbirlerinden 
kopyalandığından ilk hatayı 
yapanın hatası aynen alınmıştır. 
Tercümelerin hemen tümüne 
yakını, Elmalı Hamdi Yazır’dan 
kopya edilmiş, ancak kimi ifadeler 
değiştirilerek verilmiştir.

Yapılan çevirilerde orijinal 
ayetlerdeki birçok kelime hiç çevril-
memiş, görmezden gelinmiş ya da 
anlamları değiştirilerek verilmiştir. 
Bu nedenle çevirilerde eksiklikler 
meydana gelmiş, mesajın anlam 
bütünlüğü bozulmuştur. Mealistler, 
bu eksikliklerini kapatmak için 
ya parantez kullanmışlar ya da 
kendi kuruntularını ayette varmış 
gibi parantezsiz vermişlerdir. Bu 
ise, birçok çelişkilerin doğmasına 
neden olmuştur.

Bazı kimselerin, Allah’ın dinini 
yeterince ya da hiç bilmemelerinin, 
İslâm’dan kaçarak Ateist ve Deist 

olmalarının temel nedenlerinin 
başında, Kur’an tercümelerinin 
geldiğini söylemek büyük bir iddia 
olmasa gerekir. Yapılan tercüme-
lerle insanlar, İslâm’a yönelme-
dikleri gibi tam aksine İslâm’dan 
kaçmışlar, kaçmaktadırlar.

İnsanlara rahmet olarak 
gönderilen bir dinin açıklaması 
olan Kur’an, yapılan tercümelerle 
adeta bir azap ve şiddet Kitabı gibi 
gösterilmiştir. Böylece Kur’an’ın 
vermek istediği asıl amaç rahmet 
unsuru, bilinçli ya da bilinçsiz bir 
şekilde örtülmüştür.

Günümüz Kur’an çevirilerinde 
yüce Allah (cc), (hâşâ) başka 
bir ilah varmış gibi koşuşturup 
yarıştırılmış, tuzak kuran aciz biri 
gibi gösterilmiş, O’na unutkanlık 
vasfedilmiş, kullarının hallerini, ne 
yapacaklarını bilmeyen biri gibi 
tanımlanmıştır. Kısacası mealistler, 
yüce Allah’ı şanına yaraşır bir 
şekilde tanımadan O’nun indirdiği 
Kur’an’ı ya tercüme etmişler ya 
da kopyalama yoluyla bir meal 
hazırlamışlardır.

Yüce Allah’ın, kadın ve erkekle-
rin, görev ve sorumluluk, kişilik ve 
sosyal hayattaki rolü konusunda 
eşit olduklarını birçok ayette 
bildirdiği apaçık hükümlerine 
rağmen mealistler tercümelerinde, 
hemen her konuda yanlış anlamlar 
yükleyerek kadının dövülebile-
ceğini yazmışlar ve adeta erkeğin 
kölesi gibi göstermişlerdir.
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Kısacası meal yazarları, 
yaptıkları ya da kopyalama yoluyla 
hazırladıkları çevirilerle bilinçli ya 
da bilinçsiz olarak yüce Allah’ın 
üzerine iftira atmakta, Rab’lerine 
karşı adeta savaş açmış bulunmak-
tadırlar. Yapılan tercümeler, birçok 
yerde Kur’an’ın orijinal anlama 
zıt ifadelerle çevrilmiştir; aşağıda 
bunlardan örnekler verilmiştir.

Evrensel Mesaj Kur’an Meali 

Kur’anî Mücahede olarak 
Kur’an’ı tercüme etmemizin bir 
görev ve sorumluluk olduğu 
bilinci ile yaklaşık beş yıldan fazla 
süren çalışmamız, Rabb’imizin 
izni ve yardımı ile sonuçlanmış 
bulunuyor. Kur’an çevirimizde 
elimizden geldiğince Kur’an’ın 
orijinal metnine sadık kalmaya, 
mümkün oldukça parantez kullan-
mamaya çalıştık. Bu çalışmamızla 
elimizden geldiğince Kur’an’da 
verilmek istenen mesajı, olduğu 
gibi ortaya koymaya gayret ettik. 
Gayret bizden, lütuf ve yardım 
yüce Rabb’imizdendir.

Meallerdeki bazı yanlış çeviri-
lere karşılık Evrensel Mesaj Kur’an 
Mealimiz

Genelde kopyalama olarak 
çevrilen birbirlerinin kopyası olan 
Kur’an meallerinde yapılan bilinçli 
ya da bilinçsiz yüzlerce hatadan 
bazılarını, hazırlamış olduğumuz 
Evrensel mesaj Kur’an’ı Kerim 
mealimizle kıyaslayarak vereceğiz.

Fatiha suresi, 6-7. ayetler

Meallerdeki yanlışlar, Fatiha 
6 ve 7. ayetlerle başlamıştır. Oriji-
nalinde geçmediği halde 7. Ayet, g ç ğ y

“gazaba uğramamışlar ve dalalete 
düşmemişlerdir!” denilmektedir. 
Ancak mealistler ayeti, “Gazaba 
uğrayanlar ve sapıtanlar” şeklinde 
vermişlerdir.

Diğer meallerde Fatiha 7. 
ayeti

“Bizi doğru yola ilet; kendilerine 
nimet verdiklerinin yoluna, gazaba 
uğrayanların ve sapmışlarınkine 
değil.” (Fatiha, 6-7)

6. ayetin devamı niteliğinde 
olan 7. ayette doğru yolda olan, 
nimet verilenler, gazaba uğrama-
yan ve dalalete düşmeyenlerin 
yoluna iletilmesi için yüce Allah’a 
dua edilmektedir. Dua edenler, 
Rab’lerinden kendilerini, nimet 
verilenlerin yoluna iletmesini 
diliyor. Bu nimet verilenler de 
gazaba uğramayan ve dalalete 
düşmeyen kimselerdir ki, bunların 
kimler oldukları Nisa suresi, 69. 
ayette açıklanmaktadır.

“Kim Allah’a ve Rasul’e itaat 
ederse işte onlar, Allah’ın nimet 
verdiği nebiler, Sıddıklar, şehitler ve 
Salihlerle beraber olan kimselerdir, 
işte onlar, ne güzel arkadaştır!” 
(Nisa, 69)
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Evrensel Mesaj Kur’an Meali-
miz (Fatiha 7. Ayeti)

“Doğru yola bizi hidayet eyle! 
Kendilerine nimet verdiğin kimse-
lerin yoluna ki kendileri, gazaba 
uğramamışlar ve dalalete düşme-
mişlerdir!” (Fatiha, 6-7)

İslâm’ın ilk emri, davet ve 
tebliğ etmektir

Yüce Allah (cc), Rasulü’ne ilk 
emrini, “Davet et, Rabb’inin ismiyle, 
O ki, yarattı!” hitabı ile bildirmiş, 
Rasulullah (as), da kendisinden 
önceki tüm rasuller gibi insanları 
Rab’lerinin Uluhiyet ve Rububiyeti-
ne davet etmiştir. Ancak mealistler, 
bu ilk emri bile yanlış anlamlandı-
rarak sanki yüce Allah (cc), -okuma 
yazması olmayan- Rasulü’ne, bir 
yazı okumasını bildirmiş gibi 
vermişlerdir.

Diğer mealler (Alak, 1)

“Yaratan Rabbinin adıyla oku.”

Bu ayeti böyle çevirmek, 
Kur’an’ın tebliğ edilmesini bilinçli 
ya da bilinçsizce engellemektir. 
Rasulullah (as)’ın okuma yazması 
olmadığını bilen mealistler, ayeti 
yanlış anlamlandırmalarını kabul 
ettirmek için de Rasulullah (as)’ın 
üzerine iftira atarak bir sürü yalan-
lar uydurmuşlardır.

Evrensel Mesaj Kur’an Meali 
(Alak, 1)

“Davet et, Rabb’inin ismiyle, O ki, 
yarattı!”

Yüce Allah (cc) Rasulü’ne 
okumasını değil, ayetleri tebliğ 
etmesini istiyordu.

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

Mealistler, İslâm’ı, toplu dua 
düzenleyen bir din gibi göster-
mişlerdir.

İslâm, tebliğ ve irşat etme 
dinidir. Mealistler, insanların 
Rab’lerine davet edilmesini gizle-
mek için Kehf suresi, 28. ayetinin 
de davet yönünü gizlemişler, toplu 
dua merasimleri düzenleniyormuş 
gibi ayete böyle bir anlam yükle-
mişlerdir.

Evrensel Mesaj Kur’an Meali 
(Kehf, 28)

“Sabret; nefsini, sabah akşam 
rızasını isteyerek Rab’lerine davet 
eden kimselerle beraber tut, dünya 
hayatının ziynetini isteyerek 
gözlerin onlardan sapmasın ve 
kalbini zikrimizden ga il kıldığımız, 
hevasına tabi olan ve işi hep aşırı-
lık olan kişiye itaat etme.”

Diğer mealler (Kehf, 28)

“Allah’ın rızasını isteyerek 
sabah ve akşam Rab’lerine dua 
edenlerle beraber sen de sabret. 
Dünya hayatının süsünü isteyerek 
gözlerini onlardan ayırma. Kalbini 
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bizi anmaktan alıkoyduğumuz, 
arzularına uymuş ve işi de aşırılık 
olan kimseye uyma”

Mealistler kadınlar, erkekle-
rin kölesi gibi göstermişlerdir 
(Nisa suresi, 34)

Kopyalama yoluyla yapılan 
hemen bütün meallerde Nisa, 34. 
ayetinde erkek üstün gösterilmiş, 
kadının dövebileceği yazılmıştır. 
Oysa bu çeviri, erkek ve kadının 
eşit olduklarını bildiren onlarca 
ayete aykırı ve yüce Allah’ın üzeri-
ne iftira atmaktır.

Diğer mealler (Nisa suresi, 
34)

“Allah’ın kimini kimine üstün 
kılması ve erkeklerin mallarından 
harcamalarından dolayı erkekler 
kadınlar üzerinde söz sahibidirler. 
İyi kadınlar, Allah’a gönülden 
itaat eden ve Allah’ın kendilerini 
koruduğu gibi kendileri de gizliyi 
koruyanlardır. Serkeşlik etmelerin-
den korktuğunuz kadınlara öğüt 
verin, onları yataklarında yalnız 
bırakın ve dövün. Eğer size itaat 
ederlerse artık aleyhlerine bir yol 
aramayın. Muhakkak ki Allah çok 
ulu, çok büyüktür.” (Nisa, 34)

Ayet, erkeğin üstün olduğunu 
değil koruyucu olduğunu, herhangi 
bir geçimsizlik durumunda boşan-
manın nasıl olacağını bildiriyor ki, 
Sünnette yapılan uygulama da bu 
doğrultudadır. İşte Evrensel Mesaj 
Kur’an’ı Kerim Mealinin açıklaması.

Evrensel Mesaj Kur’an’ı 
Kerim Meali (Nisa suresi, 34)

“Erkekler, kadınlar üzerinde 
koruyucudurlar, zira Allah onların, 
bazısını bazısı üzerinde faziletli 
kılması, onların mallarından infak 
etmeleri nedeniyledir. Bu sebeple 
Saliha kadınlar, itaat edip gizliyi 
muhafaza ederler, bu nedenle 
Allah da (onları) korur. Onların, 
geçimsizliğinden korktuğunuzda 
artık nasihat edin ve ilişkide 
bulunmaktan onları ayırın ve onları 
bırakın; sonra şayet size itaat 
ederlerse artık onlar aleyhlerine yol 
aramayın. Şüphesiz Allah yücedir, 
büyüktür.” (Nisa, 34)

Şehevi arzularının kölesi 
olanlar, Kur’an’ı da bu arzuları-
na alet etmişlerdir

Şehevi arzularının kölesi 
olanlar, -Kur’an’ı da bu arzularına 
alet ederek- Kur’an’ı adeta bir 
cinsellik kitabı, cenneti de adeta 
sül i emellerini tatmin etme yeri 
olarak göstermeye kalkışarak 
ayetleri bu yönde göstermeye 
gayret etmişlerdir.

Ayetlerde geçen kelimelerin 
elbette birden fazla anlamları 
vardır. Bu anlamları, ayetin bütün-
lüğüne, siyak ve sibakına göre 
çevirmek gerekirken, tercüme 
ya da kopyalama meal yapanlar, 
hevalarından kelimelerin yerlerini 
değiştirmişler, ayetlerin anlamları-
nı düşüncesizce çarpıtmışlardır.



bismillah  

Türkiye’de 
Meal Sorunu 

ve Mealcilerin 
Çıkmazları

Nisan
Mayıs

Haziran

2020 - 63 

Kur’ani

mücahede

10

Bilinçli ya da bilinçsizce yapıl-
sın, yapılan bu saptırıcı tercümeler, 
kelimelerin anlamlarını kaydı-
rarak yüce Allah’ın üzerine iftira 
atmaktan başka bir şey değildir ki, 
bu müfterilerin yeri de acıklı bir 
azaptan başka olmayacaktır.

Evrensel Mesaj Kur’an Meali 
(Nebe, 31-34)

“Şüphesiz muttakiler için başarı 
vardır; çevrelenmiş üzüm bağları 
ve gri renkte ki, yeni tomurcuklan-
mış, ileri gelenlere ödül olarak.”

Ayetlerde 32. ayette muttakiler 
için başarı ve “çevrelenmiş üzüm 
bağları” anlatıldıktan sonra 33. 
ayette bu üzüm bağında bulunan 
üzeri gri renkte olan siyah üzümün 
tari i verilmekte, 34. Ayette, bunun 
ileri gelenlere ödül olarak -ki 
ileri gelenler, Vakıa suresi, 10-14 
ayetlerinde “Ve öncüler, (o) 
öncülerdir; işte onlar, yaklaştırı-
lanlardır, Nimet cennetlerindedir-
ler; bir topluluk öncekilerden ve 
birazı sonrakilerdendir.” diye tarif 
edilenlerdir.

Diğer meallerde (Nebe, 
31-34)

“Kuşkusuz takva sahipleri için bir 
kurtuluş var. Bahçeler var, bağlar 
var. Memeleri tomurcuklanmış 
yaşıt kızlar var.”

Meal yazarları, Nebe suresi, 
31-34. ayetlerinin mealine, önceki 
ayetlerle hiçbir ilgisi bulunmadığı, 
meme ve yaşıt kızlar geçmediği 

halde kuruntularını, şehevi arzula-
rını yansıtan bir mana vermişlerdir.

(Rahman, 56 ve 72. Ayetler)

Evrensel Mesaj Kur’an Meali 
(Rahman, 56)

“Görülmemiş saraylar içinde-
dirler, onlardan önce insan ve cin 
onlara dokunmamıştır.”

(Rahman, 72) “İçeriye kapan-
mışlar diyalog içerisinde istirahat 
ediyorlar;”

Bu ayetlerin devamı niteliğinde 
vakıa suresi, 15-17. ayetlerde daha 
net bir şekilde açıklanmaktadır.

“Özenle işlenmiş tahtlar üzerin-
dedirler; ona yaslanmışlar, karşılıklı 
otururlar; ebediyete erişmiş gençler 
olarak kendilerini çevrelemişlerdir.” 
(Vakıa, 15-17)

Diğer meallerde (Rahman, 
56)

“Onlarda (kocalarından) başka-
sına bakmayan kadınlar vardır ki, 
bunlardan önce kendilerine ne bir 
insan ne de bir cin dokunmuştur!”

(Rahman, 72) (İnciden) çadır-
lar (cibinlikler) içinde perdelenmiş 
huriler!”

Ayetlerde ne kadınlar ne de 
huriler geçmektedir, ancak şehvet 
düşkünü mealistler ayetin anlamı-
nı saptırarak arzularına göre 
çevirmişlerdir.
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Bu şehvet düşkünlerinin 
çarpıttıkları ilgili ayetlerde 
geçen ifadeler.

Nebe suresi, 33-34. ayetlerin 
orijinal Arapçası:

Nebe suresi, 33. Ayet 

Nebe suresi, 34. Ayet 

Nebe suresi 33. ayetindeki 
har lerin anlamları

( )= Mafsal, aşık kemiği, 
topuk, boğum, küp, tomurcuk, 
tanınmış, şeref, şan, kitap sırtı, 
(kimi har i cer ile (âlî) üstün 
başarılı.

( )= Tozlanmış, gri toz 
rengi, çimento, toprak, yaşıt, türbe, 
mezarcı.

Nebe suresi 34. ayetindeki 
har lerin anlamları

( ) = Yarışmacıya verilen 
kupa, kâse, kadeh, bardak, incan, 
(çiçek) çanağı.

( ) = İleri gelenler, nüfus 
sahibi, önemli kimseler.

Mealler, yüce Allah’ı, (hâşâ) 
birileri ile yarışıyormuş gibi 
göstermişlerdir

Yüce Allah (cc), hiçbir konuda 
kimse ile yarışmadığı gibi bir 
konuda (hâşâ) can da atmaz. O, her 
şeyi bir hesap ile yapar ve takdir 
eder. Ancak mealler, yüce Allah’ı 
(hâşâ) koşturuyor, gayret ettiriyor, 
yarıştırıyor, acele can attırıyor. 
(Mü’minun, 56)

Evrensel Mesaj Kur’an’ı 
Kerim Meali (Mü’minun, 56)

“Gerçekten onlar sanıyorlar 
mı ki, o mal ve evlatları onlara 
genişletiyoruz; onlar için hayırları 
hızlandırıyoruz, ne var ki onlar, 
farkında değiller.”

Diğer meallerde (Mü’minun, 
56)

“Onların iyiliklerine koşuyo-
ruz. Hayır onlar (işin) farkında 
olmuyorlar.”

“Kendilerine faydalar sağlamak 
için can atıyoruz. Hayır, onlar işin 
farkına varamıyorlar.”

Mealler, yüce Allah’ın 
iradesine sınır koyarak haddi 
aşmışlardır

Dilediğini yapan, iradesi engel-
lenemeyen yüce Allah’ın iradesine, 
kimi mealler adeta sınır koymaya 
kalkışmıştır. (İsra, 59)

Evrensel Mesaj Kur’an’ı 
Kerim Meali

“Ve şüphesiz ayetlerimizi gönder-
memizden bizi alıkoyan olmaz; 
doğrusu öncekiler onu yalanlamıştı 
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ve Semud’a görünür halde dişi 
deveyi verdik, fakat ona zulmettiler. 
Biz, ayetleri korkutmak dışında 
göndermeyiz.”

Diğer Mealler

“Bizi ayet (mucize)ler gönder-
mekten, öncekilerin onu yalanla-
masından başka bir şey alıkoymadı. 
Semud’a dişi deveyi görünür (bir 
mucize) olarak gönderdik, fakat 
onlar bununla (onu boğazlamakla) 
zulmetmiş oldular. Oysa biz ayetleri 
ancak korkutmak için göndeririz.”

Ayette apaçık bir şekilde yüce 
Allah’ın, ayetlerini yani mucizele-
rini göndermekten kimsenin alıko-
yamayacağını bildirmiş, buna da 
Semud kavmine gönderilen deve 
örnek verilmiştir. Mealistler, bu 
ayette yüce Allah’ın, ayet gönder-
mekten alıkonulduğu şeklinde 
mana vermişlerdir.

Yanlış anlamlandırılan bir 
başka ayet (Casiye, 14)

Yüce Allah (cc), Kendisinin 
bağışlamayacağını her vesile 
ile bildirdiği bir toplumu, iman 
edenlerin bağışlamalarını istiyor-
muş gibi manalandırma.

Evrensel Mesaj Kur’an’ı 
Kerim Meali

“İman eden kimselere de 
ki: ‘Allah’ın günlerini ummayan 
kimseleri gözetlesinler, kazanmış 
oldukları sebebiyle bir toplumu 
elbette cezalandıracaktır.”

Diğer mealler

“İman edenlere söyle: Allah’ın 
(ceza) günlerinin geleceğini 
ummayanları bağışlasınlar. Çünkü 
Allah her toplumu, yaptığına göre 
cezalandıracaktır.”

Mealler, yüce Allah’a (hâşâ) 
unutkanlık vasfetmişlerdir, oysa 
Allah unutmaz, (Casiye, 34)

Yüce Allah (cc) unutmaz, 
unutkanlık O’na yakışmaz, ancak 
kimi mealler, yüce Allah’ı (haşa) 
unutkanlık ile vası landırarak 
haddi aşmışlardır.

Evrensel Mesaj Kur’an’ı 
Kerim Meali

“Ve denildi ki: ‘Bu gününüzle 
karşılaşmayı önemsemediğiniz 
gibi biz de size değer vermeyiz 
ve barınağınız ateştir; sizin için 
yardımcılar da yoktur.”

Diğer mealler

“(Kendilerine) şöyle denir: “Siz 
bu gününüzle karşılaşmayı unuttu-
ğunuz gibi biz de bugün sizi unutu-
ruz. Barınağınız ateştir ve sizin için 
yardımcılar da yoktur.”

İnsanlar, yaptıklarından 
sorgulanacakları için onlara 
irade verilmiştir

Yüce Allah (cc), insanlara irade 
vermiş, hidayeti ya da dalaleti 
kendi iradeleri ile seçmelerine 
fırsat vermiştir. Ancak meal yazar-
ları, insanları iradesiz bir varlık 
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gibi göstererek ayet içerisinde 
kendi kendilerini çelişkiye düşür-
müşlerdir.

Diğer mealler (Nahl, 93)

“Allah, dilese idi elbet hepinizi 
bir tek ümmet yapardı ve lâkin 
o, dilediğine dalâlet, dilediğine 
hidayet buyurur ve her halde 
hepiniz bütün yaptıklarınızdan 
mesul olacaksınız”

Meal yazarları, yüce Allah’ın, 
“dilediğini saptırır, dilediğini 
hidayete erdirir” diye ayeti 
çeviriyorlar, ancak aynı ayetin 
sonunu, “Bütün yaptıklarınızdan 
mesul olacaksınız” diye veriyorlar. 
Hidayet ve dalaleti yüce Allah (cc) 
insana verdiğine göre o halde 
neden onu sorgulasın!

Yüce Allah (cc), hidayetini 
göndermiş, insanları dalaletten 
Hidayete çıkarmıştır. Ancak bazı 
mealler yüce Allah’ın, kullarını 
dalalete düşürdüğünü iddia 
ediyorlar, sonra da yüce Allah’ın, 
kişileri yaptıkları şeylerden 
hesaba çekeceğini iddia ediyorlar!

Evrensel Mesaj Kur’an’ı 
Kerim Meali (Nahl, 93)

“Allah dileseydi sizi tek bir 
ümmet yapardı, velakin dileyen 
kimseyi dalalete düşürür ve 
dileyen kimseye hidayet verir, 
yapmış olduğunuz şeylerden 
sorulacaksınız.”

Kur’an bütünlüğüne bakıldığın-
da insanların, hidayeti de dalaleti 

de bizzat kendilerinin istedikleri 
görülmektedir. Yüce Allah (cc) da 
insanlara istediklerini vermekte ve 
sonra onları sorgulamaktadır.

Mealler, insanları münafıklı-
ğa, ikiyüzlülüğe sevk etmektedir

Yüce Allah (cc) Mü’minlerin, 
kimleri dost, kimleri düşman 
edineceklerini apaçık bir şekilde 
bildirmiş, iman edenlerin bu 
bildirilenlere kesinlikle uymalarını 
emretmiş, aksi halde Allah ile bir 
dostluklarının kalmayacağını 
açıklamıştır.

Evrensel Mesaj Kur’an Meali 
(Al-i İmran, 28)

“Mü’minler, Mü’minlerin dışın-
da kâ irleri dostlar edinmesin ve 
kim bunu yaparsa, artık Allah’tan 
hiçbir konuda (ona yardım) 
yoktur; gerçekten onlardan 
sakınıp korunmanız müstesna, 
Allah, kendisinden sizi uyarıyor, 
dönüş Allah’adır.”

Yüce Allah (cc), birçok ayette, 
kâ irlerin dost edinilmemesini 
açıkça bildirdiği halde mealistler, 
Al-i İmran, 28. ayetini, sanki kâ ir-
lerin dost edinilebileceği şeklinde 
vermişlerdir.

Diğer mealler ayetin mealini, 
parantezlerle kendi içinde çeliş-
kilerle vermişlerdir.

“Mü’minler, inananları bırakıp, 
ka irleri dost edinmesin. Kim böyle 
yaparsa Allah ile bir dostluğu 
kalmaz. Ancak onlardan (gelebi-
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lecek tehlikeden) korunmanız 
başka. (Şerlerinden korunmak 
için dost gözükebilirsiniz). Allah 
sizi kendisin(in emirlerine karşı 
gelmek)den sakındırır. (Sakın 
hükümlerine aykırı davranarak, 
düşmanlarını dost tutarak O’nun 
gazabına uğramayın. Çünkü) dönüş 
Allah’adır.”

Çelişkiye bakın, önce “Şerlerin-
den korunmak için dost gözüke-
bilirsiniz” diyor, sonra “Sakın 
hükümlerine aykırı davranarak, 
düşmanlarını dost tutarak O’nun 
gazabına uğramayın” diyor. Bu 
mealistler, bir satır önce kendi 
yazdıklarını bile anlamaktan 
mahrumlar, yazık!

Mealler, yüce Allah’ı, kulları-
nın halini bilmez olarak göster-
mektedir

Yüce Allah (cc), kullarının 
her halini bildiği halde -bir iki 
istisna hariç- meallerin, neredeyse 
tümünde yüce Allah’ı, (hâşâ) 
kullarının ne olacaklarını bilmez 
olarak göstermektedirler. Buna 
örnek olarak Kur’an’da geçen 

 ifadesini mealler, “umulur ki” 
şeklinde vermişler, oysa yüce Allah 
(cc), kullarının ne yapacaklarını 
elbette biliyor  ifadesi kullara 
atfen verilmiş ve “ta ki” anlamına 
gelmektedir.

Evrensel Mesaj Kur’an Meali 

“Ey iman eden kimseler, sizden 
önceki kimselere yazıldığı gibi size 

de oruç yazıldı; ta ki korunasınız.” 
(Bakara, 183)

Diğer meallerde hemen hepsi-
ne yakını bu ayetin mealini şöyle 
vermektedirler.

“Ey iman edenler, sizden önceki-
lere yazıldığı gibi, oruç, size de 
yazıldı (farz kılındı). Umulur ki 
sakınırsınız.” (Bakara, 183)

Kimi meallerde “umulur ki” 
ifadesi belki diye verilmiştir, oysa 
yüce Allah (cc), kullarının sakınıp 
sakınmayacağını biliyor ve “ta ki 
korunasınız” buyurmaktadır.

Sonuç olarak

Bu saptırıcı örnekleri 
çoğaltmak mümkündür, Kur’an’ı 
düşünerek okuyan her aklıselim, 
bu sapıklıkları çok net bir şekilde 
görebilecektir. Birbirlerinden 
kopyalama yoluyla yapılan benzeri 
tercümeler, Kur’an’ı tercüme 
etmediği, ancak dini ticari bir meta 
olarak gören çevirmenlerin ceple-
rini doldurmaya matuf olduğu 
açıkça görülür.

Yüce Allah’ın Uluhiyet ve 
Rububiyetine iman edip O’nun 
hükümlerini kendi hayatlarına ve 
hayata uygulamaya çalışanlara 
selam olsun.
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kur’ana davet
Ey insanlar, bir olan Allah’a iman edin 

edindiğiniz ilahları bırakın
Ey insanlar, Risalet tarihi boyunca 

tüm nebi ve rasullerin ortak çağrısı 
insanları Rab’lerinin Birliğine davet 
etmek olmuştur.

“Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, 
sizin O’ndan başka ilahınız yoktur; 
doğrusu size, Rabb’inizden apaçık 
delil geldi…” (A’raf, 73)

“Allah ki, O’ndan başka İlah 
yoktur, Diri’dir, Koruyan’dır…” 
(Bakara, 255)

Ey insanlar, tarihi süreçte vahye 
muhatap olan toplumlar, temel 
itibarı ile sizler gibi yüce Allah’a 
inanan kimselerdi. Onlar, yüce 
Allah’ın var olduğunu, göklerde ve 
yerde bulunanları sevk ve idare 
ettiğini, rızık verdiğini, her şeyin 
O’na ait olduğunu biliyorlardı. 
Ancak bütün bunları bilmelerine 
rağmen indirdiği hükümlere uygun 
yaşamıyorlardı.

“Andolsun onlara sorsan: ‘Kim 
yarattı gökleri ve yeri, güneşe ve aya 
kim boyun eğdirdi!’ ‘Elbette Allah’ 
derler; o halde nasıl iftira ediyorlar!” 
(Ankebut, 61)

“Andolsun onlara sorsan: ‘Kim 
gökten su indirdi, böylece onunla 
öldükten sonra yeri diriltti?’ 
Elbette ‘Allah’ derler! De ki: ‘Hamd 
Allah’adır’ fakat çokları akletmezler.” 
(Ankebut, 63)

“De ki: ‘Kim gökten ve yerden sizi 
rızıklandırıyor ya da kimdir işitme 
ve görmeye malik kılan ve kimdir 
ölüden diriyi çıkaran, diriden ölüyü 
çıkaran ve kim emri düzenliyor?’ 
Hemen diyecekler ki, ‘Allah,’ artık de 
ki: ‘Korunmuyor musunuz? İşte sizin 
Hak Rabb’iniz Allah budur! O halde 
Hak’tan sonra sapıklıktan başka 
ne vardır! Öyleyse nasıl oluyor da 
döndürülüyorsunuz!” (Yunus, 31-32)

“De ki: ‘Yeryüzü ve orada bulunan-
lar kimindir, şayet bilenler iseniz 
(söyleyin.)’ Diyecekler ki: ‘Allah’ındır.’ 
De ki: ‘Düşünmüyor musunuz?’

De ki: ‘Yedi göğün Rabb’i ve Büyük 
Arşın Rabb’i kimdir?’ Diyecekler ki: 

‘Allah’tır. De ki: ‘O halde sakınmıyor 
musunuz?’

De ki: ‘Her şeyin yönetimi elinde 
olan ve O, himaye eden ve kendisi 
üzerinde bir himaye eden olmayan 
kimdir, şayet biliyorsanız (söyleyin).’ 
Diyecekler ki: ‘Allah’tır.’ De ki: ‘O 
halde nasıl büyüleniyorsunuz?’

Bu Kur’ani gerçekler de göste-
riyor ki geçmiş toplumlar, yüce 
Allah’a iman eden, hatta yüce Allah’ı 
razı etmek için ekip biçtiklerinden 
infakta bulunan kimselerdir.

“Ekip biçilen zirai şeylerden ve 
hayvanlardan Allah’a pay ayırdılar, 
sonra dediler ki: ‘Bu Allah için ve 
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bu da ortak koştuklarımıza’ diye 
iddia ettiler, fakat ortakları için 
olan şeyler Allah’a ulaşmıyor, Allah 
için olan şeyler, işte o ortaklarına 
ulaşıyor; ne kötü hüküm veriyorlar!” 
(En’am, 136)

Ey insanlar, geçmiş toplumlar, 
ayetlerde belirtildiği üzere yüce 
Allah’a meleklere, ahiret gününe, 
geçmiş rasullere inanıyorlardı. 
Ancak onların bu inançları -tıpkı 
sizde olduğu gibi- bilgi düzeyinde 
kaldığı, kendilerine ulaşan Allah’ın 
hükümlerine göre hayatlarını 
düzene koymadıkları için yüce 
Allah (cc) onlara yalancılar diyor.

“Bilakis onlara Hakk’ı ulaştırdık ve 
şüphesiz onlar, gerçekten yalancılar-
dır.” (Mü’minun, 90)

Kur’an, geçmiş toplumların, 
yüce Allah’ın rızasını kazanıp 
O’na yaklaşmak için kimi aracılar 
edindiklerini, bu yüzden onların 
yalancı kâ irler olduklarını 
bildirmektedir. Onlar, yüce Allah’a 
inanmaları yanında başkalarını da 
büyükledikleri için yüce Allah’a şirk 
koşmuşlardı.

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

Ey insanlar, önceki toplumlar, Bir 
olan Allah’a davet edildiklerinde 
bunun ne anlama geldiğini, iman 
etmeleri durumunda nelerden 
vazgeçeceklerini çok iyi biliyor, 
iman etmelerini ya da bulundukları 
hal üzerinde kalmalarını bilinçli bir 
şekilde seçiyorlardı.

Ey insanlar, sizler, Kur’ani 
kavramları net anlamadığınız, 
Tevhid, şirk, iman, küfür, ilah, rab 
ve dinin ne demek olduğunu bilme-
diğiniz için Bir olan yüce Allah’a 
iman ettiğinizi zannediyor, ancak 
hayatınızda yüce Allah’tan başka 
onlarca ilahlar ediniyorsunuz. 
Bunun nedeni Kur’an’ı yeterince 
ya da hiç bilmemeniz, anlayarak 
okumamanızdır.

Ey insanlar sizler, Kur’an’ı, Tevhi-
di esasları, İslâm’ı bilmediğiniz 
için iman ettiğinizi, Müslüman 
olduğunuzu iddia ediyorsunuz. 
Ancak gerçek yaşantınızda -birçok 
konuda Allah’ın indirdiği hükümler 
dışında hareket ettiğiniz için- yüce 
Allah’a şirk koşup küfre girdiğinizi, 
tarihsel süreçteki inkârcılardan 
daha katmerli küfür, şirk, nifak, fısk 
içerisinde bulunduğunuzu bilmi-
yorsunuz.

Ey insanlar, hüküm koyucu tek 
ilah yüce Allah’tır

Ey insanlar, Rabb’iniz yüce 
Allah (cc) sizleri, Kendi indirdiği 
hükümlere tabi olmanızı, başka hiç 
kimsenin kurallarına tabi olmama-
nızı bildiriyor. Rabb’inizin indirdiği 
hükümlere tam teslim olmadan 
Müslüman olamayacağınızı, şirk ve 
küfür içerisinde olacağınızı bilin.
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“Rabb’inizden size indirilen şeye 
tabi olun ve O’ndan başka velilere 
tabi olmayın, ne kadar az düşünü-
yorsunuz!” (A’raf, 3)

Ey insanlar, sizler hayatınızı 
Rabb’inizin indirdiği hükümlere 
göre değil kendilerinin bile yarın ne 
olacaklarını bilmeyen kimselerin, 
kendi zanlarından uydurdukları 
kurallara tabi oluyor, böylece 
hayatınızda yüce Allah’tan başka 
ilahlar, İslâm’dan başka dinler 
ediniyorsunuz.

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

Yüce Allah (cc), sizler için de Tek 
Bir ilahtır, ancak sizler, O’nun indir-
diği hükümleri terk ettiniz, sizler 
gibi beşerin hükümlerine uydunuz, 
oysa yüce Allah (cc) hükmüne 
kimseyi ortak etmez. Ancak sizler, 
O’nun hükmüne ortaklar kıldınız.

“… O, hükmüne hiç kimseyi ortak 
etmez.” (Kehf, 26)

Sizler, hükümde yüce Allah’a 
ortaklar kılarak kendinizi ya da 
benzerlerinizi Allah’tan başka 
ilahlar edindiniz, Rabb’inize şirk 
koşup O’na isyan ederek küfür ve 
şirke düştünüz.

İnsanların hayatları üzerine 
hüküm koymak, ilahlık taslamaktır. 
Oysa göklerde ve yerde, tüm varlık-
ları ve sizleri yaratan da sizlerin 
hayatı üzerine tek hüküm koyucu 
ilah da yalnızca âlemlerin Rabb’i 
yüce Allah’tır, O’ndan başka hüküm 
koyucu bir ilah da yoktur. 

“… İyi bilin ki yaratma ve emir 
O’nundur, âlemlerin Rabb’i Allah, 
yücedir!” (A’raf, 54)

Hükümlerine tabi olduğunuz 
demokratik sistemlerde hüküm 
koyucu, kendilerinin bile yarın 
ne olacaklarını bilmeyen aciz ve 
eksik olan kimselerdir. Sizler o 
hükümlere uyduğunuz için onları 
ilah etmişsiniz demektir.

İnsanların hevalarından 
koydukları hükümler demokrasi 
ya da benzeri beşerî dinlerdir. Yüce 
Allah’ın koyduğu hükümler, İslâm 
dinidir, İslam ve demokrasi, insan 
hayatını düzenleyen birbirlerinden 
farklı iki ayrı sistem, insanların 
inanç ve hareketlerini belirleyen iki 
ayrı dindir.

Sizlerin destek verip tabi olduğu 
demokratik din, insanların hayatla-
rı üzerine hüküm koymaya kalkıştı-
ğı ve sizler, o hükümlere uyduğunuz 
için o sistemi din edinmişsiniz 
demektir.

Yüce Allah’a kulluk yapmanın 
temeli, O’nun hükümlerine tabi 
olmanızdır

Ey insanlar, yüce Allah (cc) sizleri, 
Kendisine kulluk yapmanız için 
yaratmıştır. Kul olmanızın göster-
gesi de O’nun hükümlerine tabi 
olmanız, hayatınızın her aşamasını 
o hükümlere uygun düzenleme-
nizdir. Oysa sizler, sözel olarak 
yüce Allah’a iman ettiğinizi iddia 
etmenize rağmen, hayatınızı tağuti 
sistemin kurallarına göre düzenle-
yerek tağuti sisteme kulluk ediyor, 
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böylece yüce Allah’ın hükümlerini 
iilen inkâr ederek Rabb’inize şirk 

koşuyorsunuz.

Ey insanlar, İslâm ve demokrasi, 
birbirine zıt, birbirine karşı iki 
farklı sistem ve dindir. Bu öyle bir 
zıtlıktır ki, beyaz ile siyahın, ateşle 
barutun, melekle şeytanın, gündüz 
ile gecenin birbirlerine zıt oldukları 
gibi birbirine zıt, birbirine karşı iki 
farklı sistem ve dindir. Biri uygulan-
dığında diğeri hayatta olmaz.

Sizler, yüce Allah’ın hükümle-
rini bırakıp beşerî yasaları hayat 
prensibi olarak kabul ettiniz ve 
demokratik sistemi din edindiniz. 
Rabb’inize kulluğu terk ederek bu 
sistemin yüce Allah’a isyan, azgınlık 
ve tuğyanında onun yanında yer 
aldınız.

Ey demokratik sisteme oy 
verip destek olanlar, Bir olan 
Allah’a iman edin!

Ey demokratik sisteme oy verip 
destek olanlar, Rabb’iniz yüce Allah 
(cc), demokratik, tağuti sistemi 
reddedip Kendisine iman etmeye 
sizleri davet ediyor. Tağuti demok-
ratik sistemi reddetmediğiniz 
sürece yüce Allah’a iman etmez, 
şirk ve küfür içerisinde sapıklığa 
düşersiniz.

Yüce Allah (cc) Kur’an’da, beşerî 
sistemlere tağut demiş ve redde-
dilmesini istemiştir. Yüce Allah’a 
hakkıyla iman etmenin esası, tağuti 
sistemi reddetmektir, tağuti beşerî 
demokratik sistem reddedilmedik-
çe yüce Allah’a iman etmiş olamaz-
sınız.

“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)

Ey insanlar sizler, yüce Allah’ın 
hükmünü terk edip inkâr eden, 
O’nun hükümlerine aykırı hüküm-
ler koyan demokratik sistemi 
reddetmediğiniz sürece yüce 
Allah’a iman etmiş olamazsınız. 
Sizler, tağuti sistemin hükümlerini 
kabul etmekle yüce Allah’a şirk 
koşmuş, O’nun hükümlerini 
reddetmiş oluyorsunuz. Bu nedenle 
gelin, tağutu reddedip yüce Allah’a 
şirk koşmadan iman edin, şirk 
ve küfürden kurtulun, aksi halde 
tağutla beraber ebedi, acıklı azaba 
girersiniz.

Ey insanlar, Rabb’iniz yüce Allah 
(cc), her türlü gayri İslâmi, gayri 
meşru iilleri serbest bırakıp yüce 
Allah’a isyanında sınır tanımayan 
tağuti sistemin reddedilmesi için 
her dönemde rasullerini göndermiş, 
tağuti sistemin reddedilmesini 
emretmiştir.

“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)
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Ey insanlar, Rabb’inizin bu apaçık 
buyruğu gereğince din edindiğiniz 
tağuti demokratik sistemi reddedip 
Rabb’iniz yüce Allah’a iman edin. 
Yüce Allah (cc):

“… Hüküm ancak Allah’ındır! 
O, Kendisinden başkasına kulluk 
yapmamanızı emretmiştir…” (Yusuf, 
40) “Allah, hükmedenlerin en 
iyi Hâkimi değil midir!” (Tin, 8) 
buyurarak hüküm koyucunun 
ancak Kendisi olduğunu bildirmiş-
tir. Oysa sizler, “Hakimiyet, kayıtsız 
şartsız milletindir” diyerek yüce 
Allah’ın bu hükümlerini ret ve inkâr 
ediyorsunuz.

Ey demokratik sisteme destek 
olanlar, gelin, eşi ortağı bulunma-
yan, sizleri yaşatıp rızıklandıran, 
her türlü nimeti sizlere bahşeden 
Rabb’inize ortaklar koşmadan 
iman edin. Unutmayınız ki yüce 
Allah (cc), şirki kesinlikle affetmez, 
Rabb’iniz, şimdi tevbe edip şirk 
koşmaktan vazgeçerseniz sizleri 
bağışlayacağını vadediyor.

Gelin, dünya ve ahiret kurtulu-
şunuz için din edindiğiniz demok-
ratik sistemden, onun ilahları 
olan yöneticilerinden uzaklaşın. 
Rabb’inize yönelin, tevbe edip 
yüce Allah’a iman edin, demokrat 
değil Müslüman olun, Müslümanlar 
olarak yaşayın, Müslümanlar olarak 
ölün.

Aksi halde kıldığınız namaz, 
tuttuğunuz oruç, ibadet olarak 
yaptığınız her şey boşa gidecek, 
şirk koşmuş müşrikler olarak yüce 
Allah’ın huzuruna gideceksiniz 

ki, yüce Allah (cc), şirki kesinlikle 
affetmez ve müşriklerin yaptıkları 
bütün salih ameller de boşa gitmek-
tedir.

Ey insanlar, açın Kur’an’ı, 
Kur’an’da kime Müslüman 
denildiğini, yüce Allah’a imanın 
ne olduğunu okuyun, aksi halde 
Kıyamet günü Kur’an açılıp ondan 
sorguya çekildiğinizde yalancılar 
olarak içinde ebediyen kalmak 
üzere cehenneme sürüleceksiniz.

Tağut olan beşerî demokratik 
sisteme destek olmak, yüce Allah’a 
savaş açmaktır

Ey insanlar, Rabb’iniz yüce Allah 
(cc), tağuti sistemlere destek 
olanların, tağut yolunda savaştıkla-
rını bildiriyor. Gelin, yüce Allah (cc) 
ile O’nun dini ile ve Müslümanlarla 
savaşarak şeytani tağuti sisteme 
destek vermeyin, bu azgınlıktan 
vazgeçip Müslüman olun.

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

Ey insanlar, tağuti sistemi destek-
leyip onun koyduğu kurallara göre 
hareket etmeniz, apaçık bir şekilde 
şirk, küfür ve sapıklık, yüce Allah’a 
ve Rasulü’ne savaş açmaktır. İşte 
yüce Allah ve Rasulü ile savaştığınız 
konular.

Ey insanlar, yüce Allah (cc) faizi 
haram kılmış, faiz alıp verenlerin 
Kendisine ve Rasulü’ne savaş 
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açtıklarını bildirmiştir. Sizler, 
bankalara paralarınızı yatırıp 
faizle kredi alarak yüce Allah’ın bu 
hükümlerine aykırı hareket etmiş, 
yüce Allah’a ve Rasulü’ne apaçık bir 
şekilde savaş açmışsınız.

“Ey iman eden kimseler, Allah’tan 
sakının ve faizden kalan ne varsa 
bırakın, gerçekten Mü’minlerden 
iseniz. Buna rağmen şayet (böyle) 
yapmazsanız, artık (bu) Allah ve 
Rasulü’nden bir savaş duyurusu-
dur…” (Bakara, 278-279)

Ey insanlar, yüce Allah (cc), 
zinanın her türlüsünü haram 
kılmış, Müslümanlara, zinadan ve 
zina edenlerden uzak durmalarını 
emretmiştir. Sizler, Rabb’inize isyan 
edip O’nun hükümlerini tanımaya-
rak zinayı serbest bırakan, kadın-
ların onur ve haysiyetini ayaklar 
altına alıp genelev, bar ve pavyon-
larda pazarlayan tağuti sistemin bu 
günahlarına ortak oluyorsunuz.

“Zina eden erkek, zina eden veya 
müşrik kadından başkasını nikâh-
layamaz; zina eden kadın da zina 
eden veya müşrik erkekten başka-
sını nikâhlayamaz; bu, Mü’minlere 
haram kılınmıştır.” (Nur, 3)

Ey insanlar, yüce Allah (cc), şarap, 
kumar, putlar ve falcılığı haram 
kılmış, bunların şeytanın amelinden 
birer pislik olduklarını bildirmiş, 
bundan kaçınılmasını emretmiştir. 
Oysa sizler, yüce Allah’ın, şeytanın 
pisliği olarak bildirdiği kumarı, 
içkiyi, putperestliği ve her türlü 
gayri meşru iilleri şeytanla ortak-
laşa hareket edip serbest bırakan 

tağuti sistemi destekleyerek bu 
pisliklerin günahlarına ortak olup 
Rabb’inize isyan ediyorsunuz.

“Ey iman eden kimseler, şüphesiz 
içki, şans işleri, putlar ve fal okları, 
şeytan amelinden pisliktir, o halde 
ondan sakının, ta ki kurtuluşa eresi-
niz.” (Maide, 90)

Ey insanlar sizler, ilkel toplumlar 
gibi hâlâ putlara taparak, onları 
ilahlar edinerek yüce Allah’tan 
başka ilahlar ediniyorsunuz. Böyle-
ce beşerî tağuti sistemi ve aklınızca 
İslâm’ı, nefsinizde karıştırıp şirket-
leştirirerek Rabb’inize şirk koşan 
müşrikler oluyorsunuz.

Ey insanlar, tağuti sistem 
sizleri, küfür ve şirk bataklığına 
sürüklüyor

Ey insanlar, destekleyip tabi 
olduğunuz tağuti sistem, işlediği 
bütün şirk, küfür ve pisliklerine 
sizleri ortak ederek sizleri, İslâm’ın 
aydınlık yolundan ayırıp kendi 
küfür ve şirk karanlıklarına ve 
içinde ebediyen kalmak üzere 
cehenneme sürüklüyor. Akletmeye-
cek misiniz?

“Allah, iman eden kimselerin 
velisidir, karanlıklardan nura onları 
çıkarır; kâ ir kimselerin evliyası 
tağuttur, (o da) nurdan karanlıklara 
onları çıkarır, işte onlar, ateş halkı-
dır, onlar, orada ebedi kalacaklardır.” 
(Bakara, 257)

Ey insanlar, desteklediğiniz 
demokratik sistem, ayetlerle apaçık 
bir şekilde belirtildiği üzere yüce 
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Allah’ın hükümlerini kaldırmış, 
O’na savaş açmış, sizleri de Rabb’i-
nize karşı savaştırmış, tağuti sistem 
sizlerin üzerine yasa koyarak ilahlık 
taslamış, sizler bu yasalara uyarak 
tağuti sistemi ilah edinmişsinizdir.

Rabb’iniz yüce Allah (cc), tağuti 
demokratik sisteme oy verip destek 
olan sizleri lanetliyor, durumu-
nuzun domuzlar ve maymunların 
durumu gibi, yerinizin çok kötü 
olduğunu ve düz yoldan saptığınızı 
bildiriyor.

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

Ey insanlar, bu korkunç ve aşağı-
lık durumdan kurtulmanız sizin 
elinizde gelin, tağuti sistemi destek-
lemekten, onu din ve tağuti siste-
min yöneticilerini ilah edinmekten 
vazgeçip Rabb’iniz yüce Allah’ı tek 
ilah edinip gereğince iman ederek 
Müslümanlar olun.

Ey demokratik sistemi din, 
yöneticilerini ilah edinenler, 
Rabb’inizin rahmetine gelin

Ey demokratik dine mensup 
kimseler, Rabb’iniz sizlere rahmet 
etmek istiyor; gelin, Allah’tan başka 
edindiğiniz sahte ilahları, küfür ve 
şirki terk edip tevbe edin, Rabb’i-
nize iman edip Kur’ani hükümlere 
teslim olun kurtulun. İşte Rabb’ini-
zin sizlere rahmet çağrısı:

“De ki: ‘Ey ne islerine karşı aşırı 
giden kullarım, Allah’ın rahmetin-
den umut kesmeyin, şüphesiz Allah, 
bütün günahları bağışlar; gerçekten 
O, Ğafur’dur, Rahim’dir. Rabb’inize 
dönün, O’na teslim olun, muhakkak 
size azap gelmeden önce, sonra size 
yardım edilmez. Rabb’inizden size 
indirilenin en güzeline tabi olun; 
ansızın ve hiç farkına varmadan 
azap muhakkak size gelmeden önce.” 
(Zümer, 53-55)

Ey insanlar, bu ayetleri tekrar 
tekrar düşünerek bir daha bir 
daha okuyun, son pişmanlık, ahlar 
vahlar fayda etmez. Bu küfür, şirk 
ve günahlarda ısrar ederken sizlere 
ölüm geldiğinde tevbe etmenizin 
size hiçbir fayda vermeyeceğini ve 
kâ irlerle aynı konumda olacağınızı 
yüce Allah (cc) sizlere hatırlatıyor. 
Ona göre akledin ve artık tağuti 
sistemi desteklemekten vazgeçip 
tevbe edin, Rabb’inize gereğince 
iman ederek Müslüman olun, acıklı 
ve ebedi azaptan kurtulun.

“Ve (elbette) kötülükler yapan 
kimselerin tevbesi değildir ki, 
nihayet ölüm onların birine geldiği 
zaman der ki: ‘Gerçekten ben, şimdi 
tevbe ettim’ ve kendileri kâ ir olarak 
ölen kimselere de (tevbe) yoktur; işte 
onlar için acıklı bir azap hazırladık!” 
(Nisa, 18)

Hasta yatağınıza düştüğünüzde 
“Haydi kelime-i şehadet getir” 
çabalarının sizlere hiçbir faydası 
olmayacak. Hayatınızda, söz ve 
iillerinizle O’na şahitlik etmediği-

niz sürece ölürken kelime-i şehadet 
getirmeniz size fayda vermeyecek-
tir.
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Yüce Allah (cc), iman edenlere 
Müslüman sıfatını vermiştir

Ey demokratik dini destekleyen-
ler, yüce Allah (cc), Kendi hüküm-
lerine karşı çıkanlara, bu hüküm-
leri çıkarları için çarpıtanlara, bir 
kısmını alıp bir kısmını bırakanlara 
Kur’an’da kâ ir, müşrik, münafık ve 
fasık sıfatlarını vermiş, bunların 
yaptıkları kimi salih amellerinin ve 
kısmi ibadetlerinin boşa gittiğini 
bildirmiştir.

“… (dünya hayatına) dalanlar gibi 
sizde daldınız. İşte onların yaptıkları, 
dünya ve ahirette boşa çıkmıştır 
ve işte onlar, hüsrandadırlar.  
(Tevbe, 69)

Sayılan nedenlerle sizler, Müslü-
man değilsiniz; sizlerin, kendinizi 

-kimi çıkarlar elde etmek için- 
Müslüman olarak sıfatlandırmanız, 
kendinizi kandırmaktan başka bir 
şey değildir.

Ey demokratik dine mensup 
kimseler, yüce Allah (cc), iman 
edenleri onurlandırarak onları 
şere li bir sıfatla sıfatlandırmış, 
onlara Müslümanlar sıfatını vermiş-
tir. Gelin, Rabb’inizin hükümlerine 
teslim olup bu onurlu Müslüman 
sıfatını sizler de alın.

“Allah’a davet eden, salih amel 
işleyen ve ‘Şüphesiz ben Müslü-
manlardanım’ diyen kimseden 
daha güzel sözlü kim vardır!” 
(Fussilet, 33)

Ey demokratik dine mensup 
kimseler, ya gelin yüce Allah’tan 

başka edindiğiniz tüm ilahlarınızı 
terk edip yalnızca yüce Allah’ı Tek 
İlah edinin ve mensup olduğunuz 
demokratik dininizi terk edip 
Müslümanlar olunuz ya da yüce 
Allah’ın takdir edeceği dünya ve 
ahiretin acıklı azaplarına hazır olun. 
KARAR SİZLERİN.

KARAR VE SEÇİM SİZİN

Ey demokratik dine mensup 
kimseler, ister edindiğiniz tüm 
ilahları terk edip yalnızca yüce 
Allah’ı Bir tek İlah edinip Müslüman 
olur, böylece Rabb’inizin rızasını 
kazanıp mağ irete ve rahmete 
ulaşırsınız. Dilerseniz Allah’tan 
başka edindiğiniz tüm ilahlarınıza 
tapmaya devam eder, demokratik 
küfür dininiz üzere yaşar, onu 
desteklersiniz, hatta utanmadan 
Allah’ın adını anıp besmele çekerek 
bu şirk ve küfür sistemine gidip oy 
verirsiniz.

Unutmayın ki, iman edip destek-
lediğiniz demokratik dininize her 
attığınız oy ile “Bismillah, Allah’ım 
biz senin dinine savaş açan bu 
tağuti sistemi benimsiyor, böylece 
senin dinini ve hükümlerini redde-
diyoruz” diyerek Rabb’inize isyan 
ediyorsunuz. İşte bunun sonucunda 
dünya ve ahiret azabına ebediyen 
gireceksiniz.

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

Selam, Hidayete tabi olanların 
üzerine olsun.
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gündem
Tevhidi Esaslara İman Etmeye Davet

Küfrün Karanlıklarından Hidayet Aydınlığına Çağrı
Tarihi süreçte tüm Risalet 

önderi rasullerin ve Tevhid 
erlerinin çağrısı, insanları Tevhidi 
esaslara iman etmeye davet, 
küfrün karanlıklarından hidayet 
aydınlığına çağrı olmuştur.

Tevhid-şirk, Hak-batıl 
mücadele tarihi boyunca, 
Hak-batıl taraftarları, seçimlerini 
ve mücadelelerini, kabul ya da 
inkârlarını, dostluk ve düşman-
lıklarını çok açık bir bilgi ve bilinç 
içerisinde yapıyorlardı. Kur’an, 
Tevhid-şirk taraftarlarının 
mücadelelerini verirken onların, 
üzerinde bulundukları yolu 
bilinçli bir şekilde seçtiklerini 
bildiriyor.

İslâm, iman ile küfrün, Tevhid 
ile şirkin, Hak ile batılın birbirine 
zıt ve farklı, bunlara tabi olanların 
da tamamen ayrı kimseler olduk-
larını bildirir. Bu, öyle bir ayrışma 
ve farklılıktır ki, hiçbir konuda, 
hiçbir şekilde aralarında bir 
benzerlik ya da yakınlık sözkonu-
su değildir.

Tarihi süreçte Tevhidi esasları 
kabul eden Müslümanlar, neyi, 
niçin kabul ettiklerini, bu kabulün 
kendilerine ne kazandırıp ne 
kaybettireceğini, kimleri dost 

bilip kimleri karşılarına alacak-
larını çok iyi biliyor, sa larını ona 
göre belirliyorlardı. Onlar, iman 
ettikleri esasların kendilerinden 
ne istediğini, bu uğurda nasıl 
bir fedakârlıkta bulunacaklarını, 
iman edişleri nedeniyle başlarına 
nelerin gelebileceğini bilerek 
iman ediyorlardı.

Tevhidi esaslara iman eden 
ve Hidayet üzerinde bulunan 
bir kimse, tüm düşünce, söz 
ve davranışları, sosyal, siyasal 
ilişkileri, dostluk ve düşmanlık 
duyguları, bireysel ve toplumsal 
duruşu ile gereği gibi ya da hiç 
iman etmeyen kimselerden çok 
çok farklı olmak durumundadır. 
Bu durum, yüce Allah’ın iman 
eden kullarından isteği ve emridir.

Yüce Allah’a iman eden bir 
kimse, yepyeni bir kişilik kuşan-
mış, yepyeni bir kimliğe sahip 
olmuş, geçmişe ait her şeyini 
terk ederek yeniden var olmuştur. 
İman etmek insana, toplumsal 
ilişkilerinde iman ettiği Tevhidi 
esaslar doğrultusunda hareket 
etmesini emreder.

Yüce Allah’a iman eden, Tevhi-
di esaslara göre hayatını düzen-
leyen bir kimse, geçmişe ait tüm 
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düşünce, söz ve davranışlarını, 
geleneksel kültürel alışkanlık-
larını terk edecek, siyasi, ticari, 
sosyal konumunu yeniden belirle-
yecektir. Bu durum, iman etmenin 
kişiye yüklediği bir sorumluluk 
ve zorunluluktur, iman eden bir 
kimse, hiçbir şekilde buna aykırı 
hareket edemez.

Tarihsel süreçte Tevhidi 
esaslara iman edenler, iman 
ettikleri kavramları, vahyi mesajı 
çok net anlayıp algıladıkları, bu 
bilinçle iman ettikleri için içeri-
sinde yaşadıkları toplumlarda 
gündemin baş sırasına oturmuş-
lar, toplumun gündemini kendi-
leri belirlemişlerdir. Onlar, iman 
ettikleri ilahi mesajı kuşanarak 
toplumun önüne çıkmışlar, şahsi-
yetli bir kişilik kuşanarak olaylara 
ve insanlara yön vermeye çalış-
mışlardır.

Tarihi süreçte, Tevhidi esasları 
reddedenler de küfür ve inkârları-
nı bilinçli bir şekilde yapıyor, neyi 
reddettiklerini, kayıp ve kazanç-
larını, dost ve düşmanlarını ona 
göre belirliyor, sa larını ona göre 
bilinçli olarak seçiyorlardı.

Sa lar netleşmedikçe yüce 
Allah’a gerçekten iman etmek 
mümkün değildir

İman ve küfrün net anlaşılarak 
sa ların netleşmesi, ancak Tevhidi 
esasların net ve açık olarak ortaya 
konulması ve Kur’ani metottan 
hareket edilmesi ile mümkündür. 

Kur’an’da örnekleri verilen 
rasullerin, Tevhidi esasları ortaya 
koyuş örnekleri apaçık bir şekilde 
verilmiştir. Allah’a ve rasullerine 
iman edenler, verilen örneklikleri 
aynen almakla mükelleftirler. 
Bunlara bir ekleme ve çıkarma 
yapmak, sapıklıktan başka bir şey 
değildir.

“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)

Sa ların netleştirilmesi, 
öncelikle düşünceden başlar; 
giderek davranışlara ve toplumsal 
ilişkilere yansır. Düşünce planın-
da, küfür ve şirk unsurlarına karşı 
safını netleştirmeyen bir kimse-
nin, iiliyatta safını netleştirmesi 
mümkün değildir.

Sa ların netleştirilmesi 
konusunda yüce Allah (cc) Hz. 
İbrahim (as)’ı örnek verir. Hz. 
İbrahim (as) gibi sa larını açıkça 
belirlemeyenler, yüce Allah’a 
gerçekte iman etmemişlerdir. O 
halde yapılacak şey, İbrahim’i bir 
tavırla hareket edip tavizsiz bir 
şekilde Hakk’ı ortaya koymaktır. 
Hz. İbrahim (as) Hakk’ı çok net 
ve açık bir şekilde ortaya koymuş, 
küfre karşı tavrını ve safını 
belirlemiş, ne istediğini açıkça 
söylemiştir.
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“Gerçekten sizin için İbrahim’de 
ve onun beraberindeki kimselerde 
güzel bir örnek vardır; o zaman 
kavimlerine dediler ki: ‘Şüphesiz 
biz, sizden ve Allah’tan başka itaat 
ettiğiniz şeylerden uzağız, sizi 
tanımıyoruz. O Bir olan Allah’a 
iman edinceye kadar sizinle bizim 
aramızda sürekli bir düşmanlık 
ve nefret ortaya çıkmıştır…” 
(Mümtehine, 4)

Yüce Allah (cc), iman edecek 
kimseden, öncelikle düşünce 
planında değer verip ilah edindi-
ği, böylece kişiyi Rabb’ine karşı 
tuğyana sürükleyen, tağut olan 
her şeyi terk ederek yalnızca 
Kendisinin İlah edinilmesini 
istemektedir ki, tüm rasullerini 
bunun için göndermiştir.

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

Risalet önderlerinin hemen 
tümü insanları, beşerî tağuti 
sistemlerden kaçınıp yalnızca 
Rab’leri yüce Allah’ı ilah edinme-
ye ve O’nun indirdiği esaslara 
teslim olmaya davet etmişlerdir. 
Beşerî tağuti sistemleri redde-
denlere yüce Allah (cc) hidayet 
etmiş, reddetmeyenleri, içeri-

sinde bulundukları sapıklıkta 
bırakmıştır.

İman edenler, toplum içeri-
sinde sa larını şirk ve küfür, nifak 
ve fısk ehline karşı netleştirmek 
zorundadırlar. Sa larını netleştir-
meyenler, Tevhidi esaslara iman 
etmemişlerdir.

Yüce Allah (cc), iman edenleri 
her konuda uyararak küfür ve 
şirk unsurları ile sa larını netleş-
tirmelerini ve onlardan uzaklaş-
malarını emreder.

Tağuti sistemler, insanları 
kendi karanlıklarına çeker

İslâm, insanları beşerî sistem-
lerin karanlıklarından Tevhidi 
esasların aydınlığına çıkarır ve 
onlara onurlu bir hayat vadeder. 
Beşerî sistemler ise insanları, 
yüce Allah’ın aydınlık yolundan 
çevirip kendi küfür ve şirk 
karanlıklarına sürüklerler. İşte bu, 
Tevhid şirk mücadelesidir. Tevhi-
di esaslara iman edenler, Allah 
yolunda, beşerî sistemleri kabul 
edip onlara iman edenler ise, 
tağut yolunda mücadele ederler.

“Allah, iman eden kimselerin 
velisidir, karanlıklardan nura 
onları çıkarır; kâ ir kimselerin 
evliyası tağuttur, (o da) nurdan 
karanlıklara onları çıkarır, 
işte onlar, ateş halkıdır, onlar, 
orada ebedi kalacaklardır.” 
(Bakara, 257)
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Bir kimse ya Allah yolundadır 
ya da beşerî tağut yolundadır. 
Buna göre bir kimse hem Müslü-
man hem de örneğin demokrat, 
sosyalist ya da başka bir dinin 
ya da sistemin mensubu olamaz. 
Müslüman birey, İslâm’ın dışın-
daki bütün din ve sistemleri 
reddeder, bu reddiyeyi açıkça 
yapmayanlar, tağutun taraftarıdır 
ve İslâm’ı reddederek İslâm’ın 
dışına çıkmıştır.

Tevhid şirk mücadelesinde 
sa lar, net ve açık bir şekilde 
bellidir; kişi ya iman edip Allah 
yolunda mücadele edecek ya 
da şirk ve küfür içerisinde 
beşerî sistemlerin sa larında yer 
alacaktır. Bunun ortası yoktur; bu 
nedenle kişiler, sa larını netleş-
tirerek iman ettikleri safta yer 
almak durumundadırlar.

Yüce Allah (cc) çok açık bir 
şekilde tağutun reddedilmesini 
emretmiştir. İman eden bir kimse-
nin, Rabb’inin emrine muhalefet 
ederek tağutu tanıması, destek-
lemesi mümkün değildir. Küfrün 
temsilcilerine, Tevhidi esaslara 
zıt olan konularda itaat etmek, 
Haktan yüzçevirip şirke düşmek-
tir. Yüce Allah (cc) kullarını bu 
durumdan sakındırmaktadır.

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

Kâ irlere değil itaat etmek, 
Tevhidi konularda onlara, 
yumuşak davranmak bile iman 
eden kimsenin helak olmasına 
neden olur.

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

Tağuti sistemin karanlıkla-
rına çekme yolları çok çeşitlidir

Tağuti beşerî demokratik 
sistemler, günümüzde çok açık bir 
şekilde görüldüğü üzere kültürü 
ve nesli bozarak insanları kendi 
küfür karanlıklarına çekmektedir.

Tevhid karşıtı unsurların, 
Kur’ani gerçekleri bulandırma, 
vahyi esasları asıl manaları dışın-
da manalandırmaya çalışmaları, 
yalnızca geçmişle sınırlı kalma-
mış, değişik isimler ve yöntemler 
altında günümüze kadar devam 
edegelmiştir. Tağuti sistemler, 
açıkça karşı çıkamadıkları İslâmi 
esasları, çeşitli hilelerle bozmaya 
çalışmışlardır.

Tağuti sistemlerin, inanan 
insanları kendi karanlıklarına 
çekmesinin çeşitli yolları vardır. 
Bunlar, Diyanet şebekesi ve 
orada görevli müftü vaiz, namaz 
memurları, vakıf ve dernekler ve 
onların başında bulunan Samiri 
soylu bel’amlar; Kur’an kursları, 
imam hatip okulları, ilahiyat 
fakülteleri ve oralarda ders veren 
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Prof. doçent ve öğretim üyeleri ile 
basın ve yayındır.

Günümüzde Kur’an, yüce 
Allah’ın, İslâm’ın ve Müslüman-
ların düşmanı tağuti sistemler 
tarafından insanlara öğretil-
mekte, Kur’an kursları, imam 
hatip okulları, ilahiyat fakülte-
leri açılmaktadır. Hatta tağut 
hükmünde bulunan kimseler 
bile, kendileri Kur’an okumakta-
dırlar. Ancak tağuti sistemlerin 
insanlara öğretmeye çalıştıkları 
Kur’an, yüce Allah’ın gönderdiği 
Tevhidi esasları anlatan Kur’an 
değil, içindeki kavramların 
anlamlarının değiştirilmesi ya da 
çarpıtılması sonucunda müzikal 
bir hale dönüştürülen ve ölülere 
okunan bir Kitaptır.

Gerçek anlamından uzak 
bir şekilde, anlamı bilinmeden 
okunan Kur’an, okuyanlarda 
hiçbir etki yapmamakta, bu 
nedenle de Kur’an’a iman 
ettiklerini iddia edenler, Tevhidi 
esaslardan uzak bir din anlayışı-
na sahip olmakta, her türlü şirk 
ve küfrü rahatça işledikleri halde 
kendilerini Müslüman olarak 
görebilmektedirler.

İşte tüm bu nedenlerle yüce 
Allah (cc) tağutu reddetmeyi, 
iman etmenin esası olarak 
belirtmiş, tağut reddedilmedikçe 
iman edilmeyeceğini bildirmiştir. 
Tevhidi esaslara iman eden 
Mü’minler, beşerî tağuti sistemle-

ri bütün unsurları ile reddetmek 
durumundadırlar.

“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)

Tağuti sistemlerin redde-
dilmemesi sonucunda Kur’ani 
kavramların karıştırılmış, anlam-
ları çarpıtılmış, İslâmi hükümlere 
ve Tevhidi esaslara iman etme ve 
Kur’an’a yönelme istendiği şekil-
de olamamıştır. İnsanlar, Kur’an’ı 
ancak ölülere okunan bir Kitap 
olarak anlamış, vakıf ve dernek-
lerdeki Samiri soylu bel’amlar 
ise İslâm’ı, ticari bir metaı olarak 
görmüşlerdir.

Vakıf ve dernekler küfrün 
karanlıklarının ana girişleridir

Risalet tarihinde ve Kur’an’da, 
hiçbir dönemde tağuttan izin 
alarak Tevhidi anlatan bir Rasul 
ve davetçi olmamıştır. Onlar, ilk 
önce emri altında yaşadıkları 
tağutu reddetmişlerdir ki zaten 
Kelime-i Tevhidin ilk şartı budur.

Risalet önderleri rasuller, 
mücadelelerini tüm zorluklara 
rağmen yalnızca yüce Allah’ın 
belirlediği esaslara göre ortaya 
koymuşlar, en zorlu dönemlerin-
de içerisinde yaşadıkları şirk ve 
küfür düzenlerinden izin almadan 
davetlerini ortaya koymuşlardır.
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Tevhidi mücadelenin en güzel 
örnek ve önderi Rasulullah (as), 
Mekke müşriklerinin yaptıkları 
tüm tekli leri reddetmiş, Rabb’i-
nin emrettiği ölçüler içerisinde 
davetini sürdürmüştür. Ona iman 
edenlerin de müşriklerden izin 
almadan daveti vahyin belirlediği 
ölçüler içerisinde ortaya koyma-
ları gerekir. Bu imani bir zorun-
luluk ve görevdir. Yüce Allah (cc), 
dini esasları indirirken, rasullerin 
şahsında metodunu da ortaya 
koymuş, onlara tabi olunmasını 
emretmiştir.

Parti, dernek, vakıf gibi 
tağutun izin ve icazet verdiği 
kurumlar, iman edenler için şirk 
ve küfür yuvalarıdır. İman, ibadet 
ve davetin kurallarını yüce Allah 
koymuş, bunun dışındaki yol ve 
yöntemi yasaklamıştır. Kur’an 
okuyan bir kimse bu ilkeleri çok 
açık bir şekilde görür.

İslâmcı vakıf ve dernekler 
Sünnetullaha aykırı birer küfür 
ve şirk yuvasıdır

İslâm, yüce ve değerli bir 
din olduğu gibi, onun insanlara 
ulaştırılma metodu da yüce ve 
değerlidir. Yüce ve değerli İslâm 
dininin, basit ve değersiz beşerî 
yöntemlerle insanlara ulaştırıl-
ması, hiçbir şekilde mümkün 
değildir. İslâmi esasları, basit 
beşerî bir metotla insanlara 
ulaştırmaya kalkışmak, yüce 
Allah’ın bu konudaki hükümlerini 

tanımamak, şirk, küfür ve yüce 
Allah’a apaçık bir şekilde isyandır.

Günümüzde vakıf ve dernek 
gibi tağuttan izinli kurumlarda 
yuvalanan Samiri soylu bel’amlar, 
ister kendi istekleri ile orada 
olsunlar, isterse İslâm düşmanı 
tağuti sistem tarafından 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. 
Vakıf ve dernekler

1- Sünnetullah’a aykırıdır, 
Kur’an’da belirtilen Tevhidi 
mücadelede yeri yoktur,

2- Yüce Allah’ın apaçık bir 
şekilde bildirdiği Tevhidi mücade-
le metodunu terk etmektir,

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

4- Hakk’ı batılla bulayıp Tevhi-
di esasları ve Tevhidi mücadele 
metodunu gizlemektir,

5- Ayrı ayrı vakıf ve dernekler, 
tefrikadır, vahdetin oluşması 
önünde en büyük engeldir,
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6- Tağuti sistemin denetimi 
altındadır,

7- Sözel olarak tağutu 
reddettiklerini iddia etseler bile 
insanlara tağuti sistemi benim-
setmektedirler.

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

Vakı lar, birer ihanet 
şebekesidir

Vakıf ve dernekler, yüce 
Allah’ın Kur’an’da apaçık bildir-
diği, uyulmasını emrettiği ilahi 
davet metodunu terk eden, bu 
ilahi metodu uygulayan bütün 
Risalet önderi rasullere ve onların 
izlerini takip eden Tevhid erlerine 
açık bir şekilde ihanet eden birer 
ihanet yuvasıdırlar.

Vakıfçılar, tağutun reddedil-
mesini bildiren ayetleri tanımaya-
rak yüce Allah’ın hükmüne aykırı 
hareket edip küfür ve şirk olan 
tağuti sisteme uyan şirk ve küfür 
yuvaları, başlarındaki Samiri 
soylu bel’amlar, şeytanın yardım-
cıları olarak insanları yüce Allah’a 
ve Tevhidi esaslara yönelmekten 
alıkoyan kimselerdir.

Yüce Allah’ın bildirdiği ve 
rasulleri eliyle uyguladığı Tevhidi 

metodu bırakıp tağuti sistemin 
izin verdiği metodu aldıkları, 
Allah’ın dinini tağutun iznine tabi 
kıldıkları için vakı ların başında 
bulunanların tümü istisnasız 
müşriktirler. Kendileri müşrik 
olan kimselerin, Tevhidi esasları 
anlatmaları -ki, zaten anlatmı-
yorlar- mümkün değildir. Nitekim 
Rabb’imiz, müşriklerin Allah’ın 
mescitlerini şenlendiremeyecek-
lerini bildiriyor.

“Ne islerinin küfrüne şahitler 
iken Allah’ın mescitlerini imar 
etmeleri müşrikler için mümkün 
değildir; artık onların amelleri 
boşa çıkmıştır ve onlar, ateşte 
sürekli kalacaklardır.” (Tevbe, 17)

Hangi niyet ve gerekçe ile 
olursa olsun, bu ihanet şebeke-
lerine, şirk ve küfür yuvalarına 
gitmek bunların Tevhidi esaslara 
ihanetlerine, küfür ve şirklerine 
ortak olmak, yüce Allah’a karşı 
sürdürülen bu savaşta tağuti 
sistemin yanında yer almaktır.

Vakıf ve dernekler, tağuti 
sisteme eleman yetiştiren ikna 
odalarıdır

Vakı lar, yüce Allah’a savaş 
açan tağuti sistemin taraftarları 
olarak bu savaşta, tağuti sisteme 
eleman yetiştiren küfür ve şirk 
merkezleridir.

Vakı lar, tağuti sistemin toplu-
mu biçimlendirdiği ikna odaları, 
toplumu sisteme entegre etme 
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kurumları, sistemin hayatiyetini 
sürdürmesini sağlayan temel 
taşları, insanların Allah yoluna 
dönmesine engel olan küfür 
yuvaları, Hakk’ın batılla karıştırıl-
dığı şirk kurumlarıdır.

Bu vakı ların başında bulunan 
Samiri soylu bel’amlar, şeytanın 
insana benzeyen yardımcılarıdır. 
Bu nedenle bu şirk ve küfür 
yuvalarında, Tevhid ve tağut 
kavramları yasaklı kavramlar 
listesindedir. Bu kelimeler 
şeytanın temsilcilerine sorulmaz, 
sorulması durumunda ya gerçek 
anlamda cevabı doğru alınmaz. 
Çünkü doğru cevap vermeleri 
durumunda kendilerinin tağuti 
sistemin parçaları oldukları 
anlaşılacaktır ya da soruyu soran 
azarlanır.

Her seçim nedeniyle bu şirk ve 
küfür yuvalarında ikna çalışma-
ları, takipçilerini sisteme adapte 
etme turları kesintisiz devam 
etmektedir. Vakıf ve derneklerde-
ki Samiri soylu bel’amlar, arkala-
rında sürükledikleri bilinçsiz 
kişileri sisteme entegre etmek 
için putlar önünde ibadet edip 
putlara tapan sistemin yöneticile-
rinin Müslüman olduklarını iddia 
ederler. 

Her seçim döneminde Samiri 
soylu bel’amlar, Kur’ani hiçbir 
delile dayanmadan tabilerini oy 
vermeye zorlayarak bu konudaki 
Kur’ani gerçeklere aykırı hareket 
etmektedirler.

Samiri soylu bel’amlar, 
Kur’an’ı tahrif eden İslâm ve 
Rasul düşmanlarıdırlar

Kur’an’ın anlaşılmasını 
istemeyen unsurların en tehlike-
lisi, hiç kuşkusuzdur ki, Kur’an 
çalışmaları yaptıklarını ileri 
sürüp Kur’ani kavramların anlam-
larını ve mesajını çarpıtan, Hakk’ı 
batılla bulayıp Tevhidi gerçekleri 
gizleyen, vakıf ve dernek gibi şirk 
ve küfür yuvalarında yuvalanan 
Samiri soylu bel’amlardır. Bunlar, 
içerisinde bulundukları şirk ve 
küfürleri, insanlar tarafından 
anlaşılmasın diye Kur’an’ı kılıf 
olarak kullanmaktadırlar. Bu 
bel’amlar, tağuti sistemin ve 
şeytanın insanlara sağdan yakla-
şan temsilcileridirler.

Ağızlarından Kur’an sözünü 
bırakmayan, işlerine gelen ayetle-
ri alıp işlerine gelmeyen ayetleri 
gizleyen Samiri soylu bel’amlar, 
Kur’an’da imanın esası olan 
Tevhidden, reddedilmesi gereken 
tağuttan, insanları küfür ve şirke 
bulaştıran iillerden kesinlikle 
söz etmemektedirler.

Samiri soylu bel’amların, 
Hakk’ı batılla bulamaları netice-
sinde Kur’ani mesajı, olması 
gereken şekilde Tevhidi boyutu ile 
öğrenemeyen, ancak Müslüman 
olduklarını zanneden kimseler, 
hayatlarını küfrün kontrolündeki 
vakı larda küfür ve şirk içerisinde 
geçirmektedirler.
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Samiri soylu bel’amlara tabi 
olanlar, Tevhidi esaslara iman 
etmeyen kimselerdir

Samiri soylu bel’amlara 
uyanlar, onların kitaplarını satın 
alıp videolarını paylaşanlar, 
yüce Allah’a, Tevhidi esaslara 
gerçekten iman etmemiş, onların 
küfür ve şirklerini benimsemiş 
kimselerdir.

Samiri soylu bel’amlar, tağutu 
reddetmeyip destekleyen, tağuti 
sistemin puta tapan putperest 
yöneticilerinin Müslüman olduk-
larını iddia edip yüce Allah’ın 
üzerine iftira atan, Kur’an’ın bir 
bölümünü alıp bir bölümünü terk 
eden, İslâm, Kur’an adına kitaplar 
yazıp satarak İslâm’ı ticari bir 
meta olarak gören kimselerdir. 
Yüce Allah (cc), bunlara lanet 
etmektedir.

“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), İslâm’ı ticari 
bir meta olarak gören Samiri 
soylu bel’amları, salyasını akıtıp 
soluyan köpeklere, kitap yüklü 

merkeplere benzetmekte, lanet 
edip karınlarına ateş doldurduk-
larını, hidayete karşılık sapıklığı, 
mağ irete karşılık azap satın 
aldıklarını bildirmektedir. Samiri 
soylu bel’amlar, Hakk’ı gizledikle-
rinden dolayı lanet edilmişlerdir.

“Şüphesiz açık delillerden 
indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti, 
biz Kitap’ta insanlara onu açıkça 
beyan ettikten sonra gizleyen 
kimseler, işte onlara Allah lanet 
eder ve lanet edebilenler de onlara 
lanet eder.” (Bakara, 159)

Bu Samiri soylu bel’amlara, 
hangi gerekçe ile olursa olsun 
yakınlık duyan, destekleyen, 
onlara inanan kimseler, Tevhidi 
esasları iilen inkâr etmiş 
kimselerdir. Kur’an’ı, küfürlerini 
gizlemek için kullanan, Hakk’ı 
batılla bulayıp gerçekleri gizleyen, 
tağuta sözel ve iili olarak destek 
veren, tağuti sistemin sürekli 
üretip TV’lerde pazarlayıp sundu-
ğu, şirk ve küfür yuvası vakıf ve 
derneklerde yuvalanan bu Samiri 
soylu bel’amlardan önde gelen 
birkaçı.

Mehmet okuyan, Mustafa 
İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, 
Ahmed Kalkan, Bayraktar Bayrak-
lı, Nurettin Yıldız, Ebubekir Si il, 
Alpaslan Kuytul ve İslâmi daveti 
şirk ve küfür yuvaları vakıf ve 
derneklerde yapacaklarını zanne-
den tüm yeni yetmeler.
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Samiri soylu bel’amlar, küfür 
ve şirklerini gizlemek için sürekli 
gündem değiştiren, İslâm ile ilgisi 
bulunmayan konuları gündem 
edinen, hadisleri inkâr adı altında 
Rasulullah (as)’ı inkâr eden 
müfteri yalancılardır.

Ey küfür ve şirk yuvaları 
vakıf ve derneklere gidenler, 
Tevhidi esaslara iman edin

Kalbinde zerre kadar iman, 
içinde azıcık samimiyet ve akıl 
nimetini tamamen kaybetmemiş 
vakıfçılara sesleniyoruz;

Gelin, içerisinde bulunduğu-
nuz küfür ve şirk karanlıkların-
dan kurtulup İslâm’ın Tevhid ve 
Hidayet aydınlığına iman edip 
kurtulun. Yüce Allah’ın dinini 
bozan vakıf mantığını bırakıp 
tevbe edin, zilleti bırakıp izzetli 
Mü’minler olun. Korkulacak 
yegâne gücün yalnızca yüce Allah 
(cc) olduğunu bilin, ancak ondan 
korkun, insanları, dillerinizi eğip 
bükerek kandırmayın, vakı ların 
hiçbir şeri delilli olmadığını bilin.

Fir’avn’e karşı şanlı bir kıyam 
ortaya koyan, Rab’lerine kesin 
iman eden Müslümanlar gibi 
yüce Allah’ın ceza ve mükâfatının 
daha geniş ve sürekli olduğunu 
bilin. Tağutun belirlediği ilkelere 
göre hareket eden bir vakıfçı 
değil, yüce Allah’ın hükmüne göre 
hareket eden bir Müslüman olun, 
vakıfçı olarak değil Müslüman 
olarak ölün.

Bırakın zillet olan icazetli 
kurumlarda oyalanmayı da 
Tevhid erleri gibi vahyin ölçüleri 
içerisinde mesajınızı ortaya 
koyun. Siz, Müslümanca bir tavır-
la daveti ortaya koyun, sonucu 
her şeyi en iyi düzenleyen yüce 
Allah’a bırakın.

Gelin, Kur’an ve Sünnet 
ölçüsü içerisinde hareket ederek 
bütünleşelim. Her vakıf bir tefri-
kadır, vahdeti Kur’an’a sarılarak 
sağlayalım. Şayet bu ilkelere göre 
hareket ederseniz hem Müslü-
manlar olarak kardeşler hem de 
yüce Rabbimizi razı etmiş oluruz.

Şu gerçeği iyi bilin ki, o şirk 
ve küfür yuvalarına devam 
ettiğiniz, Samiri soylu bel’amları 
dinlediğiniz, onların kitaplarını 
satın aldığınız, videolarını paylaş-
tığınız sürece, tağuti sisteme olan 
düşmanlığımız aynı ile tağuti 
sistemin taraftarı olan sizin için 
de geçerlidir. Yüce Allah (cc) 
aramızda hükmedinceye kadar 
sizinle ve içerisinde bulunduğu-
nuz şirk ve küfür kurumları ile 
uğraşacağız.

“De ki: ‘Doğrusu ben, Allah’tan 
başka çağırdığınız kimselere itaat 
etmekten gerçekten men edildim.’ 
De ki: ‘Sizin hevanıza tabi olmam, 
o zaman gerçekten dalalete 
düşerim ve hidayet bulmayanlar-
dan olurum.” (En’am, 56)
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Gelin, tağutun şirk ve küfür 
yuvalarından, Samiri soylu 
bel’amları takip etmekten 
vazgeçip Rabb’inize gerçekten 
iman edip sa larınızı netleştirip 
yüce Allah’ın vadettiği yeryüzü 
iktidarına kavuşarak insanlığı 
içerisinde bulunduğu acıklı 
durumdan, tüm emperyalistlerin 
ve İsrail’in zulmünden kurtaralım. 
Gelin bu rahmet çağrısına uyun. 
Bilin ki, sa lar netleşmeden ne 
yüce Allah’ın rahmeti gelir ne de 
zilletten, küfür ve şirkten kurtulu-
şunuz mümkün olur.

Rahatınızı düşünerek içeri-
sinde bulunduğunuz tağuttan 
korkup icazetli şirk yuvaları vakıf 
ve dernekleri terk edin, Tevhidi 
esaslara iman edip kurtuluşa 
ulaşın.

Risalet tarihinde Tevhidi 
mücadeleyi sürdüren Risalet 
önderlerini ve Tevhid erlerini 
düşünün. Kasabalılara gönde-
rilen davetçiler, Ashab-ı Kehf, 
onca zorluğa katlanan, saldırıya 
uğrayan Yasir ve Sümeyye’nin 
şehadetlerine şahit olan, Müslü-
manlara yapılan dayanılmaz 
işkenceleri gören Hz. Muhammed 
(as); gözleri önünde kavminin 
erkek çocukları doğranan Hz. 
Musa (as); iftira ve haksızlıkla 
yıllarca zindanlarda zulüm gören 
Hz. Yusuf (as); Hakk’ı, Hakk’ın 
belirlediği ölçülere göre söyle-
diğinden dolayı ateşe atılan Hz. 
İbrahim (as) ve Ashab-ı Uhdud’a 

giden davetçiler, gece-gündüz 
demeden 950 sene boyunca, açık 
ve gizli olarak vahyi gerçekleri 
toplumuna ulaştırmaya çalıştığı 
için zulüm gören Hz. Nuh (as) 
ve daha nice şanlı önderler ve 
Mü’minler, sizin kadar akıllı değil-
ler miydi ki, müşriklerce kendile-
rine yapılan onca cazip tekli leri 
reddedip hayatları, malları ve 
bütün değerleri pahasına Tevhidi 
esasları, vahyi ölçüler içerisinde 
ortaya koyuyorlardı. Yoksa siz, 
Allah’a dininizi mi öğreteceksiniz!

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

Risalet tarihindeki Tevhidi 
mücadeleye iman etmeden küfür-
den kurtulamazsınız

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 
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evinde yattığı sırada öldürülmek 
istenen Hz. Salih (as) ve Hz. 
Muhammed (as)’a kadar bütün 
Risalet önderleri ve onların izini 
takip eden Tevhid erleri, yalnızca 
vahyin belirlediği ölçüler içerisin-
de hareket etmişler ve bundan 
hiçbir şekilde şaşmamışlardır.

Gelin, küfür ve şirk yuvaları 
vakıf ve derneklerden, onların 
başlarında bulunan şeytanın 
temsilcileri olan, yüce Allah’ın 
lanetine maruz kalan Samiri 
soylu bel’amlardan uzaklaşıp 
sa larınızı netleştirin, böylece 
Sünnetullah’ta var olan Tevhidi 
esaslara iman edip küfrün karan-
lıklarından Tevhid ve Hidayet 
aydınlığına çıkın.

Beşerî sistemlerin metodu 
ile İslâm’a hizmet edilemez

İslâm’ın, yüce Allah’ın bildir-
diği esaslar dışında bir metotla 
insanlara ulaştırılamaz. İlahi olan 
ve Kur’an’da belirtildiği gibi temiz 
taşıyıcılar tarafından rasullere 
ulaştırılan Tevhidi esaslar, aynı 
şekilde temiz insanlar eliyle temiz 
yollarla insanlara ulaştırılmalıdır. 
Asil ve yüce olan bir davanın, 
vasıtaları da asil ve yüce, temiz ve 
net olmalıdır. Beşerî basit ve adi 
vasıtalar ve kötü kişiler, yüce bir 
davayı lekeler, zedeler, toplumun 
gözünde küçük düşürür.

Demokrasinin temel unsur-
ları olan partiler, demokrasinin 
mezhepleridir, demokratik 

mezhepler olan parti, vakıf ve 
derneklerle İslâm’a hizmet 
edilemez. Bu yolla İslâm’a hizmet 
edeceklerini sananlar, İslâm’a 
değil ancak demokratik dine 
mensup olmuş kimseler olarak 
ona hizmet ederler.

Demokratik dinin mezhep-
leriyle İslâm’a hizmet et¬meye 
kalkışmak, İslâm dinini bilme-
mekten kaynaklanan bir cehalet, 
hevayı ölçü ve ilah edinmektir. 
Bu metot, apaçık bir şekilde 
Hakk’ı batılla karıştırmaktır ki 
bu, küfürdür. Bu nedenle iman 
edenler, yüce İslâm dinine hizmet 
isteklerini bu yüce dinin ortaya 
koydu¬ğu metotla gerçekleştir-
melidirler.

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. Şirk ve küfür 
yuvaları olan vakıf ve dernekler-
de bulunanları, Tevhidi esaslara 
iman etmeye, Müslüman olmaya 
davet ediyoruz.

“İşte bunun için davet et ve 
emrolunduğun gibi doğru ol; 
onların hevalarına tabi olma.” 
(Şûra, 15)

Bu bir Tevhid şirk, Hak batıl 
mücadelesidir; günümüz batıl 
ehli kâ ir ve müşrikleri, münafık 
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ve fasıkları, tarihsel atalarından 
daha aşağılık da olsalar, Müslü-
manlar, tağuta itaat etmeden 
Tevhidi mücadeleyi, Risalet 
tarihinde yapıldığı şekli ile sürdü-
receklerdir. Bu, ilahi bir metottur 
ve bu metoda uymak her Müslü-
manın birinci görevidir.

Tevhidi mücadele, Rabb’imizin 
lütuf ve yardımı ile vahyi ölçüler 
içerisinde inşaAllah sonuna 
kadar devam edecek, İslâm 
karşıtı güçlerin saldırıları, Samiri 
soylu bel’amların Hakk’ı batılla 
karıştırma faaliyetleri, zorba 
tağuti sistemin baskı, zulüm ve 
işkenceleri, bid’at ve hurafecilerin 
saptırmaları Müslümanları, Hak 
yollarından döndüremeyecek, 
asıl gayelerinden saptırmayacak, 
Tevhidi çalışmalarını durdurama-
yacaktır inşaAllah.

Bu Hak batıl savaşında, sonuç 
ve zafer, her halükârda elbette 
Rab’lerine şirk koşmadan iman 
eden ve Tevhidi mücadeleyi 
ortaya koyanlarındır.

“Kim, Allah’ı, Rasulü’nü ve iman 
eden kimseleri dost edinirse, işte 
gerçekten Allah’ın taraftarı onlar-
dır, (onlar) galip geleceklerdir.” 
(Maide, 56)

İslâmi Davet Metodu İlahi-
dir

Yüce Allah (cc), Tevhidi esasla-
rı, 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 sistem olarak da hayatı 
düzenleyen en mükemmeldir ve 
beşerî sistemlerin metotlarına 
ihtiyaç duymayacak kadar yeterli 
ve kendine özgü eksiksiz bir 
metoda sahiptir. Bu nedenle 
İslâm’ın, topluma ulaştırılmasın-
da başka metotlara ihtiyacı yoktur.

İslâmi daveti üstlenen Müslü-
manlar, Rab’lerinin belirlediği 
esaslardan hareket ederek İslâm’ı 
ve Tevhidi ilkeleri, Rab’lerinin 
bildirildiği şekilde 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.
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Yüce Allah (cc), gönderdiği 
dinin korunmasına hassasiyet 
gösterdiği gibi, bu dinin insan-
lara ulaştırılması konusunda da 
hassasiyet göstermiş, Tevhidi 
esasları insanlara ulaştıracak 
rasullerin, hareket stratejilerini 
belirlemiş, buna uymalarını 
istemiş, en küçük bir sapma 
göstermeleri halinde şiddetle 
cezalandırılacaklarını bildirmiştir.

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, 
şiddetle uyarılmışlardır.

Yüce Allah (cc), çeşitli zorluk-
larla karşılaşan ve davetinin 
şeklini değiştirmesi için birçok 
teklif alan Hz. Muhammed (as)’a 
önce Hz. Yunus (as)’ın örnekliğini 
hatırlatmış, ardından onu açıkça 
tehdit etmiştir.

“Doğrusu neredeyse sana 
vahyettiğimiz şeyden başkasını 
Bize iftira atman için seni, gerçek-
ten itneye düşüreceklerdi ve o 
zaman seni dost edineceklerdi. 
Şayet gerçekten seni sağlamlaş-
tırmasaydık, 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)

Bu Kur’ani uyarılar, yüce 
Allah’ın belirlediği davet metodu-
nun -Rasul de olsa- hiç kimse 
tarafından değiştirilmeyeceğini 
apaçık bir şekilde göstermektedir.

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 Hakk’ı 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.
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yorum
Yenileceksiniz ve cehenneme 

sürüleceksiniz
Tarihi süreçte kendilerini güçlü 

görüp azgınlaşan nice azgın inkârcı 
kişi ve toplumlar  var olmuş, inkâr 
ve azgınlıklarında ısrar etmiştir. 
Günümüzde sahip oldukları tekno-
loji ve silah güçleri ile kendilerini 
güçlü gören azgın kâ irlerin benzer-
leri, tarihi süreçte var olmuştur. 
Onlar, günümüz emperyalist ve 
destekçileri gibi kendilerinden 
güçlü kimsenin bulunmadığı zannı 
ile azgınlıklarında sınır tanıma-
mışlardır. Kur’an, bu azgınlara Ad 
kavmini örnek olarak verir.

“İşte ne zaman ki Ad, haksız 
yere yeryüzünde artık büyüklük 
tasladılar ve dediler ki: ‘Kuvvetçe 
bizden daha güçlü kim var?’ Görme-
diler mi şüphesiz Allah’tır ki O, onları 
yaratandır, kuvvetçe onlardan daha 
güçlüdür; Bizim ayetlerimizi bilerek 
inkâr ediyorlardı.” (Fussilet, 15)

Günümüz emperyalist ve yerli 
işbirlikçileri de, yüce Allah’ın, 
kendilerinden daha güçlü olduğunu 
unutarak zulüm ve azgınlıklarında 
sınır tanımıyor, azgınlıklarının en 
dip noktasına kadar düşüyorlar. 
Yüce Allah (cc) en azgın kişi ve 
toplumları en şiddetli biçimde 
helak etmiştir. İşte kendini güçlü 
gören Ad kavmimin helak edilişin-
deki şiddet.

“Amma Ad, uğultulu, azgın bir 
kasırga ile nihayet helâk edildiler. 
Onu, yedi gece, sekiz gün onların 
üzerine verdi; o kavmi orada yere 
atılmış, koparılmış görürsün şimdi; 
gerçekten onlar, içi boş hurma kütük-
leri gibidir. Şimdi görüyor musun 
onlardan geri kalanı!” (Hakka, 6-8)

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 girmişlerdir.

“Sizin kâ irleriniz, sizden önceki-
lerden daha hayırlı mı (üstün mü), 
yoksa kitaplarda sizin için bir beraat 
mı var!” (Kamer, 43)
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Sünnetullah gereği günümüz 
inkârcı emperyalistleri ve işbirlik-
çilerini de önceki zalimlerin akıbe-
tine 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.

Kendilerini en güçlü gören 
inkârcılar, şiddetli bir şekilde 
helak edileceklerdir

Tarihi süreçteki inkârcı azgınlar, 
kendilerine ulaştırılan Tevhidi 
esasları kabul etmemiş, bu mesajı 
getiren rasullere saldırmışlardır. 
Ancak hepsi de dünya hayatında 
helak olmuş, ahirette acıklı bir 
azabı tatmak üzere içerisinde ebedi 
kalmak üzere cehenneme sürüle-
cekleri Kur’an’da haber verilmiştir. 
Kur’an, helak edilen inkârcı azgınla-
rın örnekleri ile doludur.

“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)

Günümüzde Kemalist zorbalık 
ve bu zorba sistemin başında 
bulunan Erdoğan ve AKP çetesi, 
tarihte eşi görülmemiş bir azgınlık 
ve inkâr içerisindedirler. Tarihi 
süreçteki azgın inkârcı kâ irlerin 
hiçbiri, direkt yüce Allah’ın dinine 
karşı savaşmamıştır. Onlar, kendi-
lerini yüce Allah’ın Bir’liğine davet 
eden rasullere ve davetçi Müslü-
manlara saldırmışlar, ancak yine de 
helak olmaktan kurtulamamışlardır.

Fil suresinde zikredilen ve 
rivayetlere göre 60 bin il ordusu 
ile Kâbe’ye saldırmaya kalkışan Fil 
sahiplerinin helakını yüce Allah 
(cc), doğanın en küçük varlıkları 
olan kuşlarla gerçekleştirmiştir. 
Ebabil kuşlarının, çok güçlü bir 
orduyu yerlebir etmeleri de göste-
riyor ki yüce Allah (cc), dilediği 
zaman en güçlü orduları bile en 
küçük varlıklarla yok edebilir.

“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 getirme-
lerinin örnek verilmesi, günümüz 
zorbalarının üzerinde düşünmesi 
gereken bir konudur.
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Kemalist zorbalık ve başında-
ki Erdoğan ile onu destekleyenler 
için şiddetli bir azap gelecektir 
inşaAllah

Erdoğan ve başında bulunduğu 
AKP çetesi, günümüzde direkt yüce 
Allah’ın dinine savaş açmış bulun-
maktadırlar. Tarihi süreçte benzeri 
bulunmayan bir şekilde yüce 
Allah’ın dinine savaş açan Erdoğan 
ve başında bulunduğu AKP çetesi, 
insanları yüce Allah’ın beğenip razı 
olduğu İslâm dininden uzaklaştır-
mak için her türlü gayri insani ve 
gayri İslâmi yasaları çıkartmaktadır.

Erdoğan ve başında bulun-
duğu AKP çetesinin İslâm’a karşı 
yaptıkları

- İktidara getirildiği daha ilk 
günde camilerde Cuma günleri 
okutulan “Gerçek din, Allah indin-
de İslâm’dır…” (Al-i İmran, 19) 
ayetinin okunmasını yasaklamıştır. 
Onlar, Allah’ın beğenip razı olduğu 
yüce İslâm dininden rahatsızlık 
duysalar da Allah’ın kabul edip razı 
olduğu dinin İslâm olduğunu yüce 
Allah (cc), inkârcı kâ irlere bir daha 
haykırıyor.

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

“Ve kim, İslâm’dan başka bir 
din isterse artık ondan kabul 
edilmeyecek ve o, ahirette hüsrana 
uğrayanlardandır.” (Al-i İmran, 85)

- Yüce Allah’ın yasakladığı çirkin 
görüp yanına yaklaşılmamasını 
istediği, “Zinaya yaklaşmayın, 
gerçekten o, çok çirkin ve kötü bir 
yoldur!” (İsra, 32) dediği zinayı, 
yasal olarak suç olmaktan çıkarıp 
serbest bırakmıştır.

- Yüce Allah’ın, yapanları 
en şiddetli şekilde helak ettiği 
homoseksüelliği, yüce Allah’ın bu 
konudaki hükmünü hiçe sayarak 
desteklemiştir. Yüce Allah (cc), o 
ahlaksızlığı yapanları ile onlara 
destek olanları, şiddetli bir şekilde 
helak etmiştir.

“Ne zaman ki emrimiz geldi, 
oranın üstünü altına getirdik, istif 
edilmiş tescil edilmiş taşları oranın 
üzerine yağdırdık. Rabb’inin indin-
de işaretlenmiştir; bunlar, zalimler-
den uzak değildir.” (Hud, 85-83)

- Yüce Allah’ın, “Artık o pis 
putlardan kaçının…” (Hac, 30) 
buyruğunu hiçe sayarak, kendisi 
putlara tapındığı gibi arkasında 
sürüklediği çarşa lı, sakallı gayri 
Müslüm İslamcıları da yüce Allah’ın 
bu hükmüne meydan okurcasına 
puthaneye doldurup puta taptır-
mıştır.

- Yüce Allah’ın, Kendisine ve 
Rasulü’ne karşı savaş ilanı olarak 
gördüğü, alıp verenlerin çok 
günahkâr kâ irler dediği faizin 
dünya gerçeği olduğunu söyleyip 
destekleyerek bu konudaki Allah’ın 
hükümlerini hiçe saymıştır.

“…Kim (faize) geri dönerse, işte 
onlar ateş halkıdır, onlar orada 
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ebedi kalacaklardır. Allah, faizi yok 
eder, sadakaları artırır; Allah, her 
günahkâr kâ iri sevmez.” (Bakara, 
275-276)

- Yüce Allah’ın, farklı fıtratlarda 
yarattığı kadın ve erkek cinsiyetini 
kaldırarak cinsiyet eşitliği adı altın-
da bu konudaki ayetleri inkâr edip 
hiçe saymıştır.

- Yüce Allah’ın, fıtri olarak kadın 
ve erkekler için yapılmasını emret-
tiği evlilik hükmünü hiçe saymış, 
İstanbul yasası denilen bir küfür 
yasası ile aile yuvalarını yıkmıştır.

- Çıkardıkları yasalarla okullarda 
çocukları inançsız bir nesil olarak 
yetiştirerek “Dönüp gittiği zaman 
yeryüzünde fesat çıkarmaya, orada, 
ekini/kültürü ve nesli helak etmeğe 
çalışır…” (Bakara, 205) ayette bildi-
rilen durumu gerçekleştirmiştir.

- Yüce Allah’ın tüm hükümlerini 
hiçe saydığı yetmezmiş gibi 29 
Ekim denilen küfür kutlamasında 
bir ilkokulda besmele yazılı 
kâğıtları çocukların ayakları altına 
konularak yüce Allah’a karşı apaçık 
bir şekilde sürdürdüğü savaşın, 
küfür ve azgınlıklarının en çukur 
dip noktasına düşmüşlerdir.

“Bu, inkâr etmeleri, ayetlerimi ve 
rasullerimi alay konusu edinmeleri 
sebebiyle cehennem onların cezası-
dır.” (Kehf, 106)

- Yüce Allah’ın tüm yasaklarını 
çiğnemiş, Kur’ani hükümlere 
aykırı olarak ülkenin her tarafında 
genelevlerini, içki fabrikalarını, 

kumar olan toto ve benzerlerini 
iki üç katına çıkartmıştır. Millete, 
şeytanın pislikleri olan haramları 
özendirip yedirmiştir.

“…Ve (Allah), fahşadan, münker-
den ve azgınlıktan meneder...” 
(Nahl, 90)

“Ey iman eden kimseler, şüphesiz 
içki, şans işleri, putlar ve fal okları, 
şeytan amelinden pisliktir, o halde 
ondan sakının ta ki kurtuluşa eresi-
niz.” (Maide, 90)

- Yüce Allah’ın, pis ve haram 
olduğunu bildirdiği domuz etini 
kasaplık et olarak serbest bırak-
mıştır.

“…Şüphesiz ölü olması yahut 
akıtılmış kan yahut domuz eti -işte 
gerçekten o pistir-…” (En’am, 145)

“Şüphesiz ancak leş, kan, domuz 
eti ve kendisi Allah’tan başkasına 
sunulan şeyler size haram kılınmış-
tır.” (Bakara, 173)

- Yüce Allah’ın, “Yetimin malına 
yaklaşmayın.” (İsra, 34) buyruğuna 
rağmen ülkede tüyü bitmeyen 
yetimlerin haklarını gasp ederek 
çalmışlardır.

- Yüce Allah’ın, “Bir nefsi öldür-
meyin; ki Allah, haklı bir sebep 
dışında haram kılmıştır…” (İsra, 
33) buyruğuna rağmen, iktidarda 
kalmak uğruna uydurduğu 15 
Temmuz yalanları ile birçok kişinin 
öldürülmesine neden olmuş, 
yurtdışına düzenlediği sebepsiz 
hareketlerle yüzlerce gencin, bir 
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hiç uğruna pisi pisine ölmesine 
neden olmuş, bu konuda bildirilen 
şu ayetin hükmüne girmiştir.

“Bir nefsi öldürmeyin; ki Allah, 
haklı bir sebep dışında haram 
kılmıştır…” (İsra, 33)

“Kim, bir Mü’mini kasten öldürür-
se artık cezası, orada ebedi kalacağı 
cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, 
lanet etmiş ve onun için büyük bir 
azap hazırlamıştır!” (Nisa, 93)

- Yüce Allah’ın, adaletin ayakta 
tutulması için yaptığı onca uyarıları 
tanımayıp mahkeme salonlarına 
oturttuğu hâkim ve savcı kılıklı 
militanları ile istiklal mahkemeleri 
denilen cinayet mahkemelerini 
geçen kararlarla binlerce insana 
cezalar verilmesine neden olmuş, 
binlerce insanı cezaevlerine 
doldurtmuştur.

“Muhakkak ki Allah adaleti, 
ihsanı, yakınlara vermeyi emreder...” 
(Nahl, 90)

- Yüce Allah (cc), Kendi hüküm-
leri ile hükmetmeyenlerin kâ irler, 
zalimler ve fasıklar olduklarını 
bildirmiştir. Erdoğan, yüce Allah’ın 
hükümlerini hiçe sayarak beşerî 
hükümlerle hükmederek kâ ir, 
zalim ve fasıklardan olmuştur.

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

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

“…Kim, Allah’ın indirdiği şeyler ile 
hükmetmezse, işte onlar fasıkların 
ta kendileridirler.” (Maide, 47)

- Yüce Allah’ın, Yahudi ve 
Hrıstiyanların dost edinilmemesini 
defaatle bildirdiği hükmünü hiçe 
saymış, Yahudi ve Hrıstiyanlarla 
dost olmuştur.

- Yüce Allah’ın hükümlerinin 
hemen tümüne karşı apaçık bir 
şekilde hiçe saydığı, her söz ve 
iiliyle bu hükümlere karşı hareket 

ederek yüce Allah’a açıkça savaş 
açtığı halde seçim meydanlarında, 

-hiçbir ar ve haya duygusu hisset-
meden- elinde Kur’an’ı sallayarak 
Kur’an’a göre hareket ettiğini söyle-
yerek Kur’an ile alay etmiştir.

“Biz elçileri müjdeleyiciler ve 
uyarıcılar dışında göndermeyiz; 
inkâr eden kimseler, batılla geçersiz 
kılmak için Hakk’ın kendisiyle 
mücadele ediyorlar, ayetlerimi ve 
uyarıldıkları şeyleri alay konusu 
edindiler.” (Kehf, 56)

“Allah, onlarla alay eder ve onlara 
süre verir, tuğyanları içerisinde 
başıboş gezinirler.” (Bakara, 15)

“Sonra kötülük eden kimselerin 
akıbeti çok kötü oldu; şüphesiz 
Allah’ın ayetlerini yalanlıyorlardı ve 
onlarla alay ediyorlardı.” (Rum, 10)

“Ayetlerimizden bir şey öğrendiği 
zaman onu alay konusu edinir, işte 
onlar için alçaltıcı bir azap vardır.” 
(Casiye, 9)
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Erdoğan ve AKP çetesine, 
dünyada şiddetli bir helak, ahirette 
acıklı azap vardır

Tarihi süreçte inkârcı zalim 
ve despotlar, kendi dönemlerinde 
bir ya da iki suç işledikleri halde 
şiddetli bir şekilde helak edilmiş-
lerdir. Tarihi süreçteki tüm inkârcı 
zalimlerin tek tek işledikleri küfür, 
şirk ve günahları Erdoğan ve başın-
da bulunduğu AKP çetesi, hepsini 
birden hatta daha fazlasını işlemiş-
lerdir. Bu da onların sonlarının 
ne kadar şiddetli ve rezil edici bir 
helak olacağını, ahiret hayatında 
da tüm despot kâ irlerin acıklı 
azaplarından daha fazla acıklı bir 
azap göreceklerini göstermektedir.

“Bu, şüphesiz onların, Allah’ı 
gazaplandıran şeylere tabi olmaları 
ve O’nu razı etmekten hoşlan-
mamaları sebebiyledir, böylece 
onların amellerini boşa çıkardı.” 
(Muhammed, 28)

Erdoğan, başında bulunduğu 
AKP çetesi ve onları destekleyen 
Samiri soylu bel’amlar ile onların 
peşlerinden gidenlere açık duyuru-
muzdur. Bugün mülk sizindir, 
dilediğinizi sorgulayıp zindan-
lara attırıyorsunuz, dilediğinizi 
öldürüyorsunuz. Çevrenize etten 
ördüğünüz güvenlik çemberi ile 
kendinizi güvende sanıyor, üstün 
görüyorsunuz.

“Ey kavmim, bugün mülk sizindir, 
yeryüzünde üstünsünüz, şayet 
Allah’tan bir felaket bize gelirse 
artık kim bize yardım edecek! ...” 
(Mü’min, 29)

“Ve ey kavmim, doğrusu ben, sizin 
için o çağırma gününden korku¬yo-
rum, o gün, arkanızı dönüp kaçarsı-
nız, sizi Al¬lah’tan koruyacak yoktur 
ve Allah kimi dalalete düşürürse, 
artık ona hidayet eden biri olmaz.” 
(Mü’min, 32-33)

Tarihte kendilerini güçlü zanne-
den sizin benzeriniz nice zalimler, 
yüce Allah’a karşı işledikleri suçlar-
la yakalanmışlar, şiddetli bir şekilde 
helak edilmişlerdir.

“…Nuh kavminin, Ad ve Semud’un 
ve on¬lardan sonraki kimselerin 
durumunun benzeri; Allah kullara 
zulmet¬mek istemez.” (Mü’min, 31)

“Dünya hayatında onlara azap 
vardır ve Ahiret azabı daha şiddet-
lidir ve onları, Allah’tan koruyacak 
hiçbir güç yoktur.” (Rad, 34)

Dünya ve ahiret azabını sizler 
kendiniz istiyorsunuz, o azap geldi-
ğinde sizleri Allah’tan koruyacak 
yoktur, güvenlik güçleriniz sizi 
Allah’ın azabından koruyamayacak-
tır ve o azap sizden uzak değildir.

“Ancak iman edip salih amel 
işleyen kimseler, Allah’ı çokça hatır-
layanlar ve zulmedildikten sonra 
galip gelenler; zulmeden kimseler, 
yakında bileceklerdir nasıl bir devri-
lişle devrileceklerini!” (Şuara, 227)

“…Yenileceksiniz ve cehenneme 
sürüleceksiniz, orası ne kötü bir 
istirahat yeridir!” (Al-i İmran, 12)
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kavramlar
Kredi almak, Allah ve Rasulü’ne savaş 

açmaktır
Beşerî tağuti sistemler ve bu 

sistemleri kimi çıkar ve beklenti-
leri nedeniyle destekleyen Samiri 
soylu bel’amlar, insanları yüce 
Allah (cc) yolundan saptırmak ve 
onları Rab’lerine isyan ettirmek 
için her konu ve alanda olduğu 
gibi Kur’ani kavramların anlamla-
rının değiştirilmesi konusunda da 
boş durmamıştır. Bu kavramlar-
dan birisi de faizdir.

Kur’an’da, yüce Allah’a ve 
Rasulü’ne karşı savaş olduğu, 
kendisiyle iştigal edenlerin çok 
günahkâr kâ irler oldukları 
bildirilen faiz, tağuti sistemler 
tarafından kredi adı altında 
meşrulaştırılmaya, Samiri soylu 
bel’amlar tarafından “Riba faiz 
değildir” denilerek faiz kavramı 
çarpıtılmaya çalışılmaktadır.

Adına ister Arapça riba ister 
demokratik tağutun kavramınca 
kredi, isterse bel’amların iddia-
larına göre faiz denilsin, yapılan 
işlem sonuçta aynıdır. Hangi 
isim altında olursa olsun, alınan 
paranın, fazlasıyla verilmesi 
işlemi, faizdir ve bunu yapanlar, 
apaçık bir şekilde küfre girmiş, 
yüce Allah’a ve Rasulü’ne karşı 
savaş açmış kimselerdir ve 
cezaları acıklı bir azap ve içerisin-
de ebedi kalacakları cehennemdir.

Faiz hükmünün ne olduğu, 
alan ve verenler açısından 
kişileri ne durumlara düşürdüğü 
konusunda Kur’an’da apaçık 
hükümler bulunmaktadır.

Kur’an’da faiz konusu

Kur’an, faiz ile iştigal etmeyi, 
fâizin her türlüsünü, fâiz 
sistemini meşru görmeyi, bu 
sistemi savunmayı, bu sistemin 
sürdürülmesini kesinlikle yasak-
lamış, bu konuda ağır yaptırımlar 
öngörmüş, bu sisteme bulaşanları 
Allah’a ve Rasulü’ne karşı savaşan 
çok günahkâr kâ irler olarak 
nitelendirmiş, bu kimselerin 
cehennemde ebedi kalacaklarını 
bildirmiştir. Özellikle fâizle kredi 
alanlar, Allah ve Rasulü’nün 
apaçık düşmanlarıdırlar. 

Kur’an’da dört surede fâizle 
ilgili hüküm bulunmaktadır. Bu 
sürelerin ikisinde fâiz alanlar 
uyarılırlarken, birinde fâiz veren-
lere, diğerinde ise her ikisine de 
hitap edilmektedir.

Faiz, yüce Allah (cc) tarafın-
dan haram kılınmış, büyük 
günahlardan olduğu bildirilmiştir. 
Rab’lerine iman eden kimseler 
için bu hüküm asıldır ve onlar, 
zerre kadar imana sahip olduk-
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ları sürece faiz ile iştigal etmezler. 
Çünkü Rab’leri yüce Allah (cc) 
onları faizden sakındırmaktadır.

İman edenler, büyük günah-
lardan olan faize hiçbir gerekçe 
ile yaklaşmazlar. Bunun aksine 
hareketleri onları, Rab’lerinin 
hükmünü tanımamaya, çiğneme-
ye, Rab’lerine isyana sürükler ki 
bu, yüce Allah’a karşı apaçık bir 
savaştır. Bunun sonucu ise, acıklı 
bir azap, ebedi bir cehennemdir.

“…Allah, alışverişi helâl, faizi 
haram kılmıştır. O halde kime 
Rabbi’nden bir öğüt gelir de böyle-
ce son verirse, geçmişte olan artık 
kendisinindir ve işi Allah’a kalmış-
tır ve kim geri dönerse, işte onlar 
ateş halkıdır, onlar orada ebedi 
kalacaklardır.” (Bakara, 275)

İslâmi ticaret ve faiz sistemi 
farklı iki sistemdir

İslâm düşmanı tağuti 
sistemler ve bu Allah düşmanı 
sistemi destekleyen Samiri soylu 
bel’amlar İslâm’ı karalamak, 
İslâmi hususları karıştırmak için 
faizle ticaretin aynı olduğunu 
iddia ederler. Oysa faiz ile ticaret 
birbirinden çok farklı şeylerdir.

1- Faiz, yüce Allah (cc) indinde 
haram kılınmış iken ticaret helal 
kılınıp teşvik edilmiştir.

2- Faiz, sömürüye dayalı bir 
sistem iken, ticaret gelişmeye, 
kaynaşmaya dayalı bir sistemdir.

3- Faiz, aynı cins malın değişi-
minden arta kalan artı değer iken, 
ticarette farklı malların değişimi 
ve bundan arta kalan değer 
sözkonusudur.

Bu son maddeye, Rasulullah 
(as) döneminde cereyan eden 
bir olay örnek verilebilir. Bir gün 
Hz. Bilal-i Habeşi (r.anh), elinde 
bir kap hurmayı Rasulullah 
(as)’a ikram eder, Rasulullah 
(as) hurmayı alır ve ağzına atar, 
ancak hemen Hz. Bilal (r.anh)’a: 

“Ey Bilal, senin hurmaların bu 
kadar güzel değildi, bunları 
nereden aldın” diye sorar. Hz. 
Bilal (r.anh): “Ya Rasulullah, kendi 
hurmalarımı pazara götürüp 
değiştirdim; iki sa(ölçü) verip bir 
sa aldım” der demez Rasulullah 
(as), çiğnemekte olduğu hurmayı 
ağzından hemen çıkarır ve Bilal 
(r.anh)’a: “Bunları derhal aldığın 
yere geriver ve kendi hurmalarını 
alıp pazarda sat ve onun parasıyla 
hurma al. Çünkü senin bu yaptığın 
(hurmayı hurmaya değiştirme işi) 
faizciliktir.” der.

Buradan da anlaşılıyor ki, aynı 
cins malın değişiminden arta 
kalan artı değer faizdir. Faiz alıp 
verenler ve faiz hakkında yüce 
Allah’ın hükmü açık ve nettir, 
büyük günah, küfür, yüce Allah’a 
ve Rasulü’ne karşı savaş, acıklı ve 
sürekli bir azaptır.

Mazeretler, faizli krediyi 
meşru kılmaz
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Evi olmayanların ev alabil-
mesi için kredi almaları, alınan 
kredi para olduğu ve o paranın 
da yine para ile ödeneceği için bu, 
apaçık faizdir. Faizin hükmü ise, 
Kur’an’da apaçık şekilde bildiril-
miştir.

Kredi alıp fâizle iştigal edenler, 
aldıkları faizli kredileri ödeme 
taksitlerini “kira parası öder gibi 
ödüyoruz; ha kira ödemişiz, ha 
aldığımız faizli parayı ödüyoruz” 
şeklinde bir çeşit ticari işlem 
gibi değerlendirmeye ve haram 
olan bir şeyi helâl göstermeye 
çalışırlar.

Bu Kur’ani hükümleri gözardı 
ederek faizli kredinin, ticaret 
yapmak gibi olduğunu iddia 
edenlerin durumlarının çok 
korkunç olduğu açık bir şekilde 
gözönüne konulmuştur.

“Faiz yiyen kimseler, şeytanın 
dokunup çarptığı kimsenin 
kalktığından başka kalkmazlar. 
Bu, şüphesiz onların: ‘Gerçekten 
alışveriş de faiz gibidir’ demelerin-
dendir.” (Bakara, 275)

Faizli kredi ile iştigal edip 
bu haram, küfür ve isyanlarını 
helal olan ticaret gibi göster-
meye çalışanlar, Hak ile batılı 
karıştırmaya çalışan kimselerdir 
ki yüce Allah (cc) bunlara lanet 
etmektedir.

Haramı helâl şeklinde 
göstermeye çalışanların, Kıyamet 

günü mezarlarından kalkışları 
da ifadelerindeki çarpıklık gibi 
olacak, “Şeytanın dokunup çarptı-
ğı kimsenin kalktığından başka 
kalkmazlar.” Bu durum, fâizle 
ilgili bu iddianın ne denli büyük 
ve seviyesiz bir iddia olduğunu 
göstermektedir. Bu iddia, ister fâiz 
alan, isterse fâiz veren tarafından 
söylensin, sonuç aynıdır. 

Kredi adı altında faize 
bulaşanlar, yüce Allah’a savaş 
açmış kâ irlerdir

Faiz alanların, cezalarının 
bu kadar ağır, acıklı bir azap ve 
sürekli cehennem olmasının 
nedeni onların, yüce Allah’ın 
hükmünü tanımamaları, bu 
nedenle de Rab’lerine karşı savaş 
açmalarıdır.

“Buna rağmen şayet (böyle) 
yapmazsanız, artık (bu) Allah ve 
Rasulü’nden bir savaş duyurusu-
dur…” (Bakara, 279)

Yüce Allah (cc), haram olduğu-
nu bildirmesine, iman ettiklerini 
iddia edenleri men etmesine 
rağmen faiz ile iştigal etmeye 
devam edenler, yüce Allah’a ve 
Rasulü’ne karşı savaşı sürdür-
mektedirler. İşte bu durumda 
yüce Allah (cc) da onlara savaş 
açtığını bildirmektedir.

Yüce Allah’ın hükümlerini 
tanımayarak küfür ve isyan-
larında ısrar edenler, bilerek 
ve isteyerek Rab’lerine savaş 
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açmışlardır. Faiz ile iştigal ederek 
yüce Allah’ın faiz hükmünü 
tanımayarak kâ ir olanlar, yüce 
Allah’a savaş açtıkları için namaz 
da kılsalar, Hac’ca da gitseler, 
oruç da tutsalar, gece gündüz 
demeden Kur’an da okusalar, 
yaptıkları bütün ibadetler boşa 
gitmiştir. İşte bu nedenle acıklı bir 
azabı ve ebedi olarak cehennemi 
hak etmişlerdir. Bundan kurtuluş 
ancak faizi bırakmaktır.

“Ey iman eden kimseler, 
Allah’tan sakının ve faizden 
kalan ne varsa bırakın, gerçek-
ten Mü’minlerden iseniz.” 
(Bakara, 278)

Yüce Allah’ın apaçık uyarıları-
na rağmen faizi terk etmeyip faiz 
alıp vermeye devam ederek tevbe 
etmeyenler, Allah’ın azabından 
sakınmamış, küfür ve isyanların-
da diretmişlerdir ki işte bunlar, 
kâ irler olarak kendilerine hazır-
lanmış ateşe gireceklerdir.

“Allah, faizi yok eder, sadakaları 
artırır; Allah, her günahkâr kâ iri 
sevmez.” (Bakara, 276)

 “Ey iman eden kimseler, faizi, 
katlayarak artırılmış yemeyin ve 
Allah’tan sakının; ta ki kurtuluşa 
eresiniz. Ateşten sakının, o ki, 
kâ irler için hazırlanmıştır.” (Al-i 
İmran, 130-131)

Kredi adı altında faiz ile iştigal 
edenlerden ne faizi alanlar ne 
de faizi verenler, bildirilen kâ ir 

vasfından ne de acıklı azaptan 
kurtulurlar. Oysa yüce Allah’ın 
hükümlerine iman edip teslim 
olanlar, her iki dünyada da Rab’le-
rinin rızasına ve kurtuluşa ulaşır-
lar. Verilen ayetlerden hareketle, 
faizin büyük günah olmasının ve 
iştigal edenlerin kâ ir olmalarının 
nedenleri

1- Fâiz, yüce Allah’ın hüküm-
lerine alternatif olarak ortaya 
konulan bir sistemdir 

Beşerî sistemler, varlıklarını 
her türlü haram şeyler üzerine 
bina ederek yüce Allah’a, O’nun 
indirdiği esaslara karşı savaş 
açmış durumdadırlar. Bu beşerî 
sistemlerin ekonomik yapıları 
da faiz üzerine bina edilmiştir. 
Sistem, ekonomik yönden hayati-
yetini sürdürmek için insanlara 
faizli kredi verir, onlardan fazla-
sıyla alır.

Faiz sistemi, yüce Allah’ın 
bildirdiği İslâmi esaslara aykırı 
ve alternatif bir sistemdir. Yüce 
Allah’ın beğenip razı olduğu 
İslâmi hükümlere aykırı olan ve 
başlı başına bir sistem olan faiz 
sistemini meşru görüp ona destek 
olmak, yüce Allah’a ve Rasulü’ne 
savaş açmaktır.

“Buna rağmen şayet (böyle) 
yapmazsanız, artık (bu) Allah ve 
Rasulü’nden bir savaş duyurusu-
dur…” (Bakara, 279)
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Faiz sistemini ayakta tutup 
ona destek vererek yüce Allah 
(cc), hükümlerini tanımayan 
beşerî hükümleri tanıyanların 
Kendisine savaş açan kimseler 
olduklarını bildirmektedir.

2- Kredi alarak faizle iştigal 
etmek küfürdür

Yüce Allah (cc), faizle iştigal 
edenlerin çok günahkâr kâ irler 
olduklarını bildirmiştir. Bunun 
nedeni, Kur’an’daki hükümleri 
basit dünyevî hesapları için karış-
tıranlar, daha rahat bir yaşam 
sürmek, mal-mülk edinmek için 
haram bir işlemi savunmalarıdır.

Yüce Allah’ın hükümlerini 
bırakıp beşerî yasalara uyarak 
faizli kredi alanlar, bu sistemlerin 
yaşamasına destek oldukları, 
onları yüce Allah’a ve hükümleri-
ne denk tuttukları için kâ irdirler.

“İnsanlardan kimi, başka 
kimseleri Allah’a denk tutar, 
onları, Allah’ı sever gibi onları 
severler; iman eden kimselerin 
Allah’a sevgileri daha güçlüdür...” 
(Bakara, 165)

Dünya hayatı kaygısı ile 
tağuti sistemlerin yasalarına 
göre hareket ederek faizle kredi 
alanlar, bu sistemleri yüce 
Allah’ın beğenip razı olduğu dine 
tercih etmişlerdir ki bu, küfürdür.

3- Fâizle iştigal, Allah ve 
Rasulü’ne karşı savaş açmaktır

Fâiz, temel itibariyle insanlar 
arasındaki ilişkileri belirleyip 
düzenleyen, kurallar koyup 
yaptırımlar öngören beşerî bir 
sistemdir. Oysa insanlar arasın-
daki ilişkilerin düzenlenmesinde 
yegâne kural koyucu, tek güç 
ancak yüce Allah’tır.

Yüce Allah’ın koyduğu kural-
ların uygulaması da Rasulullah’ın 
uygulamasıdır. Rasul’ün örnek 
uygulaması, Kur’an var oldukça 
devam edecek tek örnek uygula-
madır. Rasulullah (as) da İslâm’da, 
faizin yasak olduğunu bildirmiştir.

“Ashabım! Kimin yanında 
bir emanet varsa onu sahibi-
ne versin! Faizin her çeşidi 
kaldırılmıştır, ayağımın altın-
dadır. Lakin borcunuzun aslını 
vermeniz gerekir. Ne zulme-
diniz ne de zulme uğrayınız. 
Allah’ın emriyle faizcilik artık 
yasaktır. Cahiliyeden kalma 
bu çirkin adetin her türlüsü 
ayağımın altındadır.”

Kur’ani ve Nebevi uygula-
manın dışındaki her kural ve 
uygulama biçimi, açık bir şekilde 
Allah ve Rasulü’ne karşı savaştır. 
Allah’a karşı savaş ilan eden kâ ir-
lerin kurallarına uyup faizle kredi 
alarak onların sa larında yer 
almak, o kurallara tabi olmak, faiz 
sistemine destek vermek, yüce 
Allah’a karşı sürdürülen savaşta 
bu Allah düşmanı kâ irlerin 
yanında yer almaktır.
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“İman eden kimseler, Allah 
yolunda savaşırlar ve kâ ir kimse-
ler de tağut yolunda savaşırlar; o 
halde şeytanın dostlarıyla savaşın, 
şüphesiz şeytanın düzeni zayıftır.” 
(Nisa, 76)

Fâizle kredili para alıp fâiz 
vermek, Allah ve Rasulü’yle 
savaşan kâ irlere lojistik destek 
vererek onları, mali olarak 
güçlendirmek, böylece onların 
yeni cepheler açıp Allah ve 
Rasulü’ne karşı sürdürdükleri 
savaşı genişletmelerine, insanları 
sömürmelerine yardımcı olmak-
tır. Bu ise, iilî olarak kâ irlerin 
sa larında şeytanın ve kâ irlerin 
askeri olarak savaşmaktır. Bu 
kimseler, Mü’min olma vasfını ve 
İslâmî kimliği kaybederler ki, fâiz 
alıp verenlerin İslâmî kimlikleri 
yoktur.

Erdoğan ve Davutoğlu, faizi 
savunarak yüce Allah’a karşı 
açıkça savaş açmışlardır

Yüce Allah’a ve Rasulü’ne 
savaş olan faizi, Erdoğan ve başın-
da bulunduğu AKP çetesi, savun-
muşlardır. Erdoğan, faizin haram 
olduğu hükmü ile aldatıldıklarını, 
oysa faizin dünya gerçeği olduğu-
nu söyleyerek yüce Allah’ın faizi 
haram kıldığı gerçeğini inkâr 
etmiştir. Erdoğan’ın bu inkâr ve 
apaçık küfrü, yüce Allah’a karşı 
savaştığının apaçık itirafıdır.

“Kendilerine Kitap verilen 
kimselerden Allah’a ve ahiret 

gününe iman etmeyen, Allah ve 
Rasulü’nün haram kıldığı şeyleri 
haram saymayan, Hak dini din 
edinmeyen kimselerle onlar, küçük 
düşürülüp elden cizye verinceye 
kadar savaşın.” (Tevbe, 29)

Erdoğan’ın başbakanlığa 
oturttuğu Davutoğlu da kendi 
dönemlerinde kredi kullananla-
rın sayısının arttığını, 2002’de 
faizli kredi kullananların sayısı-
nın 63 bin civarında olduğunu, bu 
sayının artarak 317 bin olduğunu 
söylemiş, haram olan faize “Helal 
olsun” diyerek yüce Allah’a karşı 
açıkça savaş açtıklarını itiraf 
etmiştir.

Yüce Allah (cc), fâiz verenleri 
uyararak, faizcilerin mallarını 
artırmaya yönelik lojistik destek-
te bulunmamalarını istemektedir.

“İnsanların mallarında artma 
olması için faiz vermeyiniz; zira 
Allah indinde artmaz ve Allah’ın 
yüzünü (rızasını) arzulayarak 
zekâttan verdiğiniz şeyler ise, işte 
onlar, kat kat artıranlar onlardır.” 
(Rum, 39)

Yüce Allah (cc), faiz yerine 
insanları, ilişkilerinde insanlara 
yardımcı olmaya sadaka vermeye 
ve ticaret yapmaya sevk etmek-
tedir. Yüce Allah (cc), insanlar 
arasındaki ilişkilerde yardım-
laşmanın, ihtiyaç sahiplerine 
tasadduk etmenin daha hayırlı 
olduğunu bildirmektedir.
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“Ve şayet (borçlu) zorluk 
içerisindeyse, o halde rahatlığa 
ulaşıncaya kadar gözetilmeli 
ve gerçekten tasadduk ederse-
niz sizin için daha hayırlıdır, 
gerçekten bilen kimseler iseniz.” 
(Bakara, 280)

Fâiz sistemine alternatif 
sistem, İslâm’dır. İslâm dininde 
sadaka ve zekât müessesesi 
vardır ve Mü’minler bu sistemde 
yer alırlar. Yüce Allah (cc) iman 
edenlere, İslâm’ın şartlarından 
olan zekâtı vermelerini, böylece 
Mü’minlerin sa larında yer 
almalarını bildirmektedir.

4- Fâiz haram bir kazanç, 
malın batıl bir şekilde artırılma-
sıdır

Fâiz, yüce Allah’ın haram 
kıldığı bir kazanç şekli, emek 
harcanmadan elde edilen bir gelir 
kaynağıdır. Bu nedenle haramdır 
ve bu haramı işleyenler için acıklı 
bir azap vardır.

“Kendisinden men edildikleri 
faizi onlar alıyorlardı ve insan-
ların mallarını haksız bir şekilde 
yiyorlardı. Onlardan kâ ir olanlar 
için acıklı bir azap hazırladık.” 
(Nisâ, 161)

Hangi nedenle yapılırsa 
yapılsın, yüce Allah’ın yasakla-
dığı fâizle iştigal etmek, haramla 
iştigal etmektir ki bu, yüce 
Allah’ın indinde büyük bir suçtur. 
Yüce Allah’ın fâizle ilgili uyarısı 

o denli büyüktür ki, Allah ve 
Rasulü’ne savaş olduğu uyarısı 
yapılmıştır ki, şirk dışında hiçbir 
günah konusunda bu denli büyük 
bir uyarıda bulunulmamıştır.

5- Fâiz, cehennemde yanmaya 
sebeptir

Kredi adı altında alınan ve 
verilen fâiz, haram bir iil ve malın 
batıl bir şekilde artırılmasıdır. Bu 
iili irtikâp edenler de Allah ve 

Rasulü’ne karşı bir savaş başla-
tılmış olan kâ irlerdir. Kâ irler 
için öngörülen ceza ise, içerisinde 
ebedi kalacakları cehennem 
ateşidir.

“İşte onlar ateş halkıdır, orada 
ebedi kalacaklardır.” (2/275)

“Ey iman eden kimseler, faizi, 
katlayarak artırılmış yemeyin ve 
Allah’tan sakının; ta ki kurtuluşa 
eresiniz. Ateşten sakının, o ki, 
kâ irler için hazırlanmıştır.” (Al-i 
İmran, 130-131)

Fâiz, sömürgeci ve şeytani 
düzenlerin, yüce Allah’ın hüküm-
lerine alternatif bir şekilde, insan 
hayatı üzerinde etken olduğu ve 
zulüm içerdiği için buna bulaşan 
ve bu sistemin yaşamasını 
sağlayan herkes için çok ağır bir 
ceza öngörülmektedir. Bu ceza, 
kâ irler için hazırlanmış cehen-
nem ateşinde ebedi kalmak üzere 
acıklı bir azaptır.
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6- Fâiz, yoksulların ezilmele-
rine sebep olan bir baskı aracıdır

İslâm, yoksulların, ezilen-
lerin korunmasını esas alır ve 
Kur’an’da bu konuda sürekli 
uyarılarda bulunulur. Oysa faiz 
sistemi, haksız bir kazanç olarak 
zenginleri daha çok zenginleş-
tirmekte, yoksulları ise daha 
çok ezmektedir. Bu nedenle faiz 
sistemi, İslâm ile taban tabana 
zıttır ve faiz sistemini savunanlar, 
bu nedenle İslâm’a düşmandırlar.

Aklı selim sahibi hiçbir insan, 
dünya ve Ahirette kendisini rezil 
edecek bir mükelle iyet altına 
bile bile girmez. Özellikle yüce 
Allah’a iman etmiş Mü’minler, 
yüce Allah’a ve Rasulü’ne karşı 
savaş demek olan fâize kesinlikle 
girmezler. Çünkü Mü’minler, yüce 
Allah’a isyan etmek için değil, 
iman edişlerinin gereği ve sonucu 
olarak itaat etmek ve kulluk 
yapmak için çalışırlar.

Fâiz gibi haram bir iile 
bulaşanlar, temelde Kur’an bilin-
cini gereğince kuşanmayan, imanı 
kendisine fayda sağlamayan 
kimselerdir. Bunlar, içerisinde 
bulundukları yaşamsal ve mali 
sıkıntıdan kurtulabilmek ve 
rahatlamak için fâizle kredi alırlar. 
Ancak çoğu zaman kısmî rahatla-
ma yerine sürekli bir teslimiyete 
ve bağımlılığa mahkûm olurlar ve 
bu durumdan kolay kolay kurtu-
lamazlar.

Bu kimseler, faizli parayı 
ödeyebilmek ve yeni sorunlarla 
karşılaşmamak için durmadan 
çalışmak, bunun için de taviz 
üstüne taviz vererek işverenlere 
karşı eziklik duymak durumuna 
düşerler. Yüce Allah (cc), zengin-
ler karşısında eziklik duyan 
yoksulları rahatlatmak için 
fâizden vazgeçen ve iman eden 
zenginlere şöyle seslenmektedir.

“Öyleyse yakın olanlara, yoksula 
ve yolcuya o hakkı ver; bu, Allah’ın 
yüzünü (rızasını) arzulayan 
kimseler için daha hayırlıdır ve 
işte onlar, kurtuluşa erenler onlar-
dır.” (Rum, 38)

İslâm, insanlar arasındaki 
ilişkileri yardımlaşma ve dayanış-
ma olarak düzenlemiştir. Oysa 
beşerî küfür sistemleri, insanlar 
arasındaki ilişkileri zenginlerin 
yoksulları ezdikleri katmanlar 
şeklinde düzenlemiştir. Yoksul-
ları ezen, zenginleri faiz ve batıl 
yollarla daha çok zengin eden faiz 
üzerine bina edilen, sömürüye 
dayalı bir kast sistemidir.

Faiz, sömürü düzenlerinin 
en büyük baskı aracı, toplumu 
kemiren en büyük hastalıktır. Bu 
nedenle İslâm, faizi kesinlikle 
yasaklar, Allah ve Rasulü’ne karşı 
savaşma nedeni sayar. 
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Yaşamsal boyutta faiz bir 
sömürü aracıdır

Emperyalist güçler ve düzen-
ler, ülkeleri her zaman silah 
zoruyla baskı ve şiddet kullana-
rak işgal edip toplumları sindirip 
sömürmez; çünkü böyle bir 
uygulama, baskı altında tutulup 
sömürülen toplumların karşı 
tepkilerine ve giderek ayaklanıp 
isyan etmelerine neden olur. Bu 
durumu çok iyi bilen sömürü ve 
şeytani düzenler, bunun yerine 
insanları kendilerine gönüllü 
kul-köle yapacak yöntemlere 
başvururlar. Bu yöntemlerin en 
önemlisi ve onlar açısından en 
yararlısı ve zararsız olanı hiç 
şüphesizdir ki fâiz sistemidir.

Fâiz sisteminde insanlar, 
sömürü ve şeytani düzenlere, 
hiçbir baskı olmadan, gönüllü 
olarak itaat etmekte, bu sistem-
lerin hayatiyetlerini sürdürme-
lerine destek olmaktadırlar. Bu 
nedenle fâiz alanlar bu sömürü 
sistemini savunmaktadırlar. Fâiz 
sisteminin hayatiyetini sürdür-
mesini sağlayan en büyük güç 
ise, fâiz verenlerdir. Fâiz alanlar, 
böylece şeytani ve sömürü 
sistemlerini sürdürmektedirler.

Faiz sistemi, bir zulüm 
sistemidir

Fâiz sisteminde fâiz verenler 
özgür değil, bağımlıdırlar. Onlar, 
aldıkları faizli kredileri ödemek 
için sürekli olarak çalışmak 

zorundadırlar. Sürekli çalışma 
zorunluluğu onları işverene 
karşı daha itaatkâr, tavizkâr ve 
uysal, birçok haksız tutum ve 
davranışa karşı suskun kılar. Bu 
tavırları onları, şere lerinden 
taviz vermeye sevk eder. Çünkü 
aksine davranması halinde 
kişinin işten atılması ve belki de 
uzun bir süre iş bulamaması riski 
sözkonusudur.

Faizli kredi alanlar, bu 
kredileri düzenli olarak ödemek 
zorundadırlar. Çünkü kredi ile 
aldığı ve ipotek ettirdiği malın 
elinden alınması sözkonusudur. 
İşte tüm bu ve benzeri neden-
lerden dolayı fâizle kredi alan 
kişi özgürlüğünden, kişiliğinden, 
hakkını savunmaktan taviz 
vermek zorunda olacaktır. Bu 
ise kişi onuruyla bağdaşmayan, 
hakkın ortaya konulmasına engel 
olan, İslâmî bir kimliğin kuşanıl-
masına aykırı bir durumdur. 
Faizli kredi almaları nedeniyle 
İslâm ile hiçbir ilgileri kalmayan 
bu kimseler, Kur’an’da belirtildiği 
üzere kâ irlerdir.

Fâiz sistemi, zengin ve fakir 
arasında var olan gelir uçuru-
munun derinleşmesine, zenginin 
daha da zenginleşip semiril-
mesine, daha başka insanları 
sömürmesine; yoksulun daha çok 
yoksullaşıp ezilmesine neden 
olmaktadır. Fâiz alan zengin, 
topladığı fâiz paralarıyla daha çok 
palazlanıp zenginleşirken fakir, 
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aldığı faizli krediyi ödemek için 
sürekli çalışacak, kazancını faizci-
lere verecektir. Bu nedenle hiçbir 
şey biriktirmeyecek gittikçe daha 
çok yoksullaşıp zengine muhtaç 
olmaya devam edecektir. 

Fâiz sistemi, emek harcan-
madan haksız kazanç elde etme 
sistemidir. Faizli kredi alanların, 
binbir emek ve zorlukla elde 
ettikleri kazançları, fâiz sistemi 
gereği, zengin faizcilerin kasala-
rına akacaktır. Bu sistem, ezen, 
sömüren ve zulmeden zalimlerin 
düzenidir. Faizli kredi alanlar, 
verdikleri faizle bu zulüm düzeni-
nin hayatiyetini sürdürmesine 
yardım edip destek olmaktadırlar.

Fâiz sistemi, toplumun 
ilerlemesine, gelişmesine, sosyal 
adaletin tesis edilmesine engel 
olan, hantal, durağan bir sistem-
dir. Çünkü fâiz geliri elde edenler, 
çalışmadıkları, yatırıma ya da 
teknolojik gelişmeye katkıda 
bulunmadıkları için topyekûn 
bir toplumsal kalkınma mümkün 
olmamakta, üretimde istenilen 
düzeye ulaşılamamaktadır. Bu 
ise, toplumun zaman içerisinde 
gerilemesine, yoksullaşmasına 
ve giderek çökmesine neden 
olmaktadır.

Fâiz sistemi, kula kul olma 
sistemidir

Fâiz sistemi, kula kul olma 
sistemidir. Bu sistem, zengin-
lerin yoksullara karşı üstünlük 

taslamalarına, fâiz verenlerin, 
fâiz alanlara karşı zorunlu itaat 
edip onları yüceltmelerine neden 
olmaktadır. Fâizle kredi alanlar, 
ister istemez, faizli parayı veren-
lerin isteklerini yerine getirip 
koydukları şartlara uymak ve bu 
şartlara uygun hareket etmek 
zorundadırlar.

Faiz sisteminde kurallar 
koyup emreden ve konulan kural-
lara uyup itaat eden kullar şeklin-
de bir yapı ortaya çıkmaktadır ki 
bu, kula kulluğun ta kendisidir. 
İşte bu nedenle fâiz alan ve veren-
ler, Allah ve Rasulü’ne isyan etmiş, 
savaş açmışlar, küfre girip kâ ir 
olmuşlardır. Çünkü yüce Allah’ın 
koyduğu kurallara muhalif kural-
lar konulmuş ve yüce Allah’ın 
kuralları yerine bu kurallara itaat 
edilmiştir.

Günümüz dünyasında kapita-
list sistemlerin ekonomilerinin 
temeli olan fâiz, sömürü ve şeyta-
ni düzenlerce bir yaşam tarzı 
olarak sunulmaktadır. Sömürü 
düzenleri, fâizi bir ihtiyaç olarak 
sunmak için bir taraftan tüketimi 
körüklemekte, diğer taraftan lüks 
ve israfı vazgeçilmez bir yaşam 
tarzı olarak göstermekte, bu 
konuda her türlü propaganda ve 
reklam yapmaktadırlar.

Dünya hayatında daha rahat 
ve lüks yaşamayı gaye edinenler, 
âdeta birbirleriyle yarışarak 
hareket etmektedirler. Gösteriş, 
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lüks ve israfı yaşam tarzı olarak 
benimseyenler, kimi zaman 
gelirleriyle orantılı olmayan bir 
tüketim içerisine girerler. Bu 
nedenle de çoğu zaman sömürü 
ve fâiz sistemlerinin tuzaklarına 
düşüp fâizle iştigal ederler.

Tüketimin sürekli bir şekilde 
körüklenmesi, gösterişin, lüks 
ve israfın bir yaşam tarzı olarak 
sunulması sonucunda bir taraftan 
yoğun reklam ve propagandaların, 
diğer taraftan nefsin aşırı istek 
ve arzularının arasında kalan, 
genel olarak İslâm’a inanmakla 
beraber, temelde Kur’an bilincin-
den yoksun olan ve kendilerinin 
Müslüman olduklarını zan eden 
bazı kimseler, kimi uyduruk 
mazeretler ileri sürerek fâize 
bulaşırlar. Hatta bunlardan birço-
ğu, bulundukları durumu meşru 
göstermek için ayetleri tevil 
etmeye çalışırlar. Oysa bu konuda-
ki ayetler, tevile yer bırakmayacak 
kadar açık ve muhkemdir.

Fâize bulaşan bir kısım insan-
lar, içinde bulundukları durumun 
pek iç açıcı olmadığını, fâizle 
sürdürülen bir yaşamın İslâmî 
esaslarla, İslâmî bir kimlikle 
bağdaşmadığını öğrendiklerinde 
bulundukları durumun gayri 
İslâmi bir durum olduğunu 
göreceklerdir.

ÇÖZÜM

İslâm, insan hayatının huzur 
içerisinde devam etmesini isteyen, 

bu nedenle insanlar arasındaki 
ilişkileri düzenleyen bir sistemdir. 
İslâmi sistemde, ezen ve ezilen 
bir sınıf yoktur, herkes, sosyal 
hayatta eşit ve karşılıklı haklara 
sahiptir.

Günümüzde İslâmi hükümleri, 
Kur’ani esaslara ve Nebevi örnek-
liğe göre düzenleyen bir devlet 
olmadığı için Müslüman olan 
bireylerin, içerisinde bulundukla-
rı sıkıntılı durumdan kurtulmala-
rının yollarını da İslâm apaçık bir 
şekilde göstermiştir.

Kur’ani esaslar, iman edenle-
rin birey olarak yaşamalarına 
izin vermemekte, onların arala-
rında velâyet hukukunu, sırdaşlık 
velâyetini, cemaatleşme müesse-
sesini oluşturmalarını istemekte 
ve Allah’ın rahmetinin ancak 
cemaatleşip velâyet hukukunu 
oluşturanların üzerinde olduğu-
nu bildirmektedir.

“Ve topluca Allah’ın ipine 
sarılın, tefrikaya düşmeyin…” 
(Al-i İmran, 103)

“Mü’min erkekler ve Mü’min 
kadınlar, birbirlerinin velisidir-
ler…” (Tevbe, 71)

Mü’minler, topluca Allah’ın 
Kitabı’na teslim olup kardeşlik 
ve velayet hukukunu oluşturunca 
doğal olarak aralarında bulunan 
kardeşlerinin sıkıntılarını gidere-
ceklerdir.
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Günümüzde Mü’minlerin 
içinde bulundukları çıkmazın 
temel nedeni, bireysel hareket 
etmeleridir. Bu çıkmazdan kurtul-
manın ve yüce Allah’ın buyrukla-
rına uygun bir hayat sürdürmenin, 
en önemlisi de yüce Allah’a hesabı 
tam verebilmenin tek yolu, Kur’a-
ni esaslar doğrultusunda velâyet 
hukukunu oluşturmaktır.

Kardeşlik ve velayet hukuku-
nu oluşturan Mü’minler, arala-
rında oluşturacakları fonlarla 
kardeşlerinin sıkıntılarını gidere-
ceklerdir. Varlık sahibi ve çalışan 
Müslümanların bu fonlara düzen-
li aktaracakları paralarla evsiz 
Müslümanlara, belli aralıklarla ev 
alabileceklerdir.

“Allah, rızıkta kiminizi kiminiz-
den üstün kıldı, ancak üstün 
kılınan kimseler, kendi rızıklarını, 
ellerinin hakimiyeti altında 
olanlara vermiyorlar ki böylece 
onlar, onda eşit olsunlar, Allah’ın 
nimetini mi bilerek inkâr ediyor-
lar!” (Nahl, 71)

Hem fâiz illetinden kurtulmak 
isteyenler hem bu sömürü ve 
şeytani düzenin tuzağına düşmek 
istemeyenler, sömürü düzenine 
karşı alternatif bir çözüm olan 
İslâmi kardeşlik ve velayet 
hukukunu oluşturmalıdırlar. Bu, 
Müslümanlar için tek çıkar yoldur.

Kur’ani bilince ulaşmış, İslâmî 
kimliği kuşanmış Müslümanların 

vakit kaybetmeden Kur’an’ın 
belirlediği esaslara uyarak bir 
an önce bireysellikten kurtulup 
cemaatleşmeleri, tek çatı altında 
toplanmaları gerekir. Aksi halde 
Kur’an’ın buyruklarına uyup 
cemaatleşmedikleri için yüce 
Allah’a hesap veremeyecekler ve 
zaman içinde sömürü ve şeytani 
düzenlerin tuzaklarına kapılarak 
dünya ve Ahirette rezil ve helak 
olacaklar.

Günümüzdeki Müslümanların 
içerisinde bulundukları sıkıntı-
ların temel nedeni onların, birey 
olarak kalmaları Kur’ani esaslara 
uyup kardeşlik ve velayet hukuku 
oluşturmamalarıdır. Bu ise 
onların, dünyada sıkıntı ve zillet 
içerisinde kalmalarına ve Ahiret 
gününde de acıklı bir azaba 
girmelerine neden olacaktır.

SONUÇ OLARAK

İster faizle iştigal edilsin, 
isterse ayetlerin bir bölümü 
görmezden gelinerek gereği 
yapılmasın, her hâlükârda bunu 
yapan kimseler, yüce Allah’ın 
hükümlerine aykırı hareket 
etmişlerdir. Bu kimseler, şirk ve 
küfür içerisinde yüce Allah’a karşı 
savaş açmışlardır. Yüce Allah’a 
hangi nedenle olursa olsun, savaş 
açanların sonu, her iki dünyada da 
hüsrandır. Bunlar, çok günahkâr 
kâ irler olarak acıklı bir azaba ve 
içerisinde sürekli kalmak üzere 
cehenneme sürükleneceklerdir.



A’raf Suresi-7 
168~179 
Ayetler

Nisan
Mayıs
Haziran

2020 - 63 

Kur’ani

mücahede

55

tefsir
A’raf Suresi-7 

168~179 Ayetler
Yüce Allah (cc), insanları her 

vesile ile imtihan etmektedir

Yüce Allah (cc), insanları her 
vesile ile imtihan edeceğini bildir-
miş, insanlar, bu imtihan sürecinde 
söyleyip yaptıkları ile ya salihler-
den ya da alçalanlardan olurlar.

168- Onları, yeryüzünde toplu-
luklara ayırdık; onlardan salihler 
ve onlardan bundan alçaklar 
da vardır; onları iyiliklerle ve 
kötülüklerle imtihan ettik, ta ki 
dönsünler!

Yeryüzünde her dönemde iki 
grup var olmuştur; Rab’lerine 
kulluk yapıp Tevhidi esaslar 
doğrultusunda hareket eden salih 
kimseler ve Hakk’ı batılla bulayıp 
insanları yüce Allah’a yönelmekten 
alıkoyan alçaklar. Salih kimseler, 
yalnızca Müslümanlardır; alçaklar 
grubunu oluşturanlar ise Kur’an’a 
göre tüm kâ ir, müşrik, münafık, 
fasık ve mürtetlerdir.

Salih kimseler, Tevhidi esasları 
ortaya koyarak insanları Rab’lerini 
Bir’lemeye davet ederler. Alçaklar 
ise, kendi hevalarından, kendileri-
ne özgü kuralları ve metotları ile 
Tevhidi esasları gizlerler, insanların 
Bir olan yüce Allah’a yönelmelerine 
engel olurlar. Hak batıl, Tevhid 
şirk mücadelesi her dönemde bu 

iki grup arasında cereyan etmiştir. 
Müslümanların karşısına her 
dönemde bu alçaklar grubundan 
bir sınıf çıkmıştır.

Yüce Allah (cc), alçaklar 
grubunu oluşturanları, Rab’lerine 
şirk koşmadan kulluk yapsınlar 
diye onları sürekli olarak iyilik ve 
kötülükle denemiş, ancak onlardan 
birçoğu, küfür, şirk ve isyanlarında 
direnmişlerdir.

“Andolsun senden önce de ümmet-
lere (rasuller) gönderdik; sonra 
onları darlık ve sıkıntı ile yakaladık, 
ta ki boyun eğsinler. Artık kendileri-
ne baskınımız geldiği zaman boyun 
eğselerdi ya velakin kalpleri katılaştı 
ve şeytan onlara, yapmakta oldukla-
rı şeyleri süslü gösterdi.

Ne zaman ki onunla yapılan 
uyarıları unuttular, onların üzerine 
her şeyin kapılarını açtık; nihayet 
verilen şeylerle ferahladıkları 
zaman ansızın onları yakaladık, 
işte o zaman onların sesleri kesildi. 
Böylece zulmeden kavmin ardı 
kesildi, âlemlerin Rabb’i Allah’a 
hamdolsun.” (En’am, 42-45)

Şeytanın itne ve desiseleriyle 
insanın, nankörlük ve azgınlığı 
her dönemde başgöstermiş, insan-
lardan bir kısmı, Rab’lerine isyan 
etmeye devam etmişlerdir. Kimileri, 
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yüce Allah’ın gönderdiği ilahi 
mesaja karşı duyarlı davranıp iman 
ederlerken, kimileri, ellerinde Kitap 
olduğu halde isyan ve azgınlıklarını 
sürdürmüşlerdir.

169- Nihayet bir nesil onlar-
dan sonra yerlerine geçip Kitab’a 
varis olanlar, bu yakın olanı 
(dünyayı) amaç ediniyorlar ve 
diyorlar ki: ‘Bize mağ iret edile-
cek’ ve şayet onlara ulaşan, onun 
bir mislisi daha verilse, onu da 
alırlar. Onlardan, ‘Allah hakkında 
Haktan başkasını söylemeyecek-
ler’ diye Kitap misakı alınmamış 
mıydı ve okumamışlar mıydı onun 
içindeki şeyleri! Ahiret yurdu, 
korunanlar için daha hayırlıdır; 
artık akletmeyecek misiniz!

Her dönemde ilahi mesaja karşı 
duyarsız olan kimseleri anlatan bu 
ayet, günümüz insanlarının durumu 
ile neredeyse birebir örtüşüyor. 
Günümüzde Müslüman olduklarını 
iddia eden birçok kimse, bel’amla-
rın ve İslâm düşmanlarının saptır-
maları sonucunda Kur’an’dan ayrı 
olarak oluşturdukları din anlayışı 
ile Kitap’ta olmayan, yüce Allah’ın 
razı olmadığı bir hayat sürüyorlar 
ve kendilerinin bağışlanacaklarını 
söylüyorlar.

Günümüz insanları, Kur’an’a 
aykırı olarak “Kabir azabı, cehen-
nemin geçici olduğu, günahları 
oranında cehennemde kaldıktan 
sonra insanların cennete gidecek-
leri, yüce Allah’ın bağışlamadığı 
büyük günahları Rasulullah (as)’ın, 
şefaat ederek bağışlatacağı, ölenle-
rin arkasından Kur’an okumakla 

onların günahlarının azalacağı” ve 
daha nice yanlış anlayışları din 
olarak benimsemişlerdir.

Kur’an’dan hareket ettiklerini 
iddia eden bel’amlar, Hakk’ı batılla 
bulayarak Kur’an’da başörtüsünün, 
namaz ibadetinin olmadığı, kurban 
kesmenin Kitaba aykırı olduğu gibi 
yalanlarını Kur’an’a mal etmeye 
çalışmışlar, Kur’an’ın aksine putpe-
restlerin Müslüman olduklarını, 
putlara yapılan tazimin, Rasulullah 
(as)’ın Kâbe’yi tavafı gibi olduğunu, 
yüce Allah’ın (hâşâ) gaybı bilmedi-
ğini iddia etmişler, tağutu destekle-
mişlerdir.

“Sonra onların ardından yerle-
rine gelen nesil, salatı zayi ettiler, 
şehvetlerine tabi oldular; işte onlar, 
içine girdikleri sapıklığın cezasıyla 
karşılaşacaklardır.” (Meryem, 59)

Kur’ani apaçık hükümlere 
rağmen Kur’an’da olmayan şeyleri 
din edinenler, bu uydurdukları din 
anlayışı ile kurtulacaklarını zanne-
derler. Oysa yüce Allah (cc), böyle 
bir hayat önermemiş, onların Kitap 
dışı hareketlerinden razı olmaya-
cağını bildirmiştir. Rasulullah (as), 
Kur’an’ı terk eden kimseler için 
yüce Allah’a şu niyazda bulunmuş-
tur.

“Ve Rasul dedi ki: ‘Ey Rabb’im, 
doğrusu kavmim bu Kur’an’ı terk 
edilmiş bıraktılar.” (Furkan, 30)

Yüce Allah’ın salihler olarak 
belirttiği kimseler, elbette sapıtan-
lardan beridirler ve onlar, Rab’leri-
nin övgü ile kendilerinden söz ettiği 
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ve müjdelediği muttakilerdir.

170- O kimseler, Kitaba sımsı-
kı tutunurlar ve namazı kılarlar; 
şüphesiz Biz, ıslah edenlerin 
ecrini zayi etmeyiz.

Muttakiler, Rab’lerinden indiri-
len Kitap’ın hükümlerine sımsıkı 
sarılır, ondaki hükümlere uygun 
hareket eder, namazlarını kılarlar. 
Kitab’a sımsıkı sarılmak, namazı 
sürekli eda etmek muttaki olmanın 
gereklerindendir. Yüce Allah (cc), 
Kitap gönderdiği her toplumdan, 
gönderdiği Kitaba sımsıkı sarılma-
larını, içindeki hükümler doğrultu-
sunda yaşamalarını emretmiştir.

171- Bir zaman onların 
üzerlerine dağı kaldırmıştık; o, 
gerçekten bir gölgelik gibiydi ve 
zannettiler ki gerçekten o, onlara 
düşecek: ‘Size verdiğim şeyi 
kuvvetle tutun ve onun içindeki 
şeyleri hatırlayın, ta ki korunası-
nız.’

Kalu bela

Kitab’a sımsıkı sarılmayan, 
onun emrettiği doğrultuda yaşama-
yan, içindeki hükümleri hayat 
prensibi edinmeyenler, Kitab’ı 
önemsememiş, Rab’lerine nankör-
lük edip isyan etmişlerdir. Onlar, 
Rab’lerine verdikleri sözde durma-
yan, ahitlerinde sadık kalmayan, 
Kur’an’da kınanıp alçaklar olarak 
isimlendirilen kimselerdir.

172-173- Bir zaman Rabb’in, 
Âdemoğullarından, bellerinden 
zürriyetlerini almış, onları kendi 

ne islerine şahit tutmuş ve: ‘Ben 
Rabb’iniz değil miyim?’ dediler 
ki: ‘Evet, şahidiz.’ Kıyamet günü 

‘Gerçekten biz, bundan ga il idik!’ 
demeyesiniz diye yahut demeye-
siniz ki: ‘Önceden atalarımız 
gerçekten şirk koştu, biz de onlar-
dan sonra gelen bir nesil olduk; 
batılda sapanların yaptıkları 
yüzünden bizi helak mı edeceksin.

Yüce Allah (cc) Âdemoğulla-
rından, Kendisinin onların Rabb’i 
olduğu konusunda nasıl söz aldığını, 
çok net bir şekilde belirtmiştir. 
Ancak ne gariptir ki bu açık hükme 
rağmen Kur’an’dan habersiz bazı 
kimseler, bu açık hükmü görmez-
den gelerek bu sözün, ne zaman 
olduğu belli olmayan, Kur’an’da 
geçen “Kalu bela” ifadesine atı la, 
Kalu bela’da insanlardan bu sözü 
aldığını iddia ediyorlar.

Yüce Allah (cc), “Âdemoğulla-
rından, bellerinden zürriyetlerini” 
aldığı zaman, ‘Ben Rabb’iniz değil 
miyim?’ diye onlara sorduğunu, 

“Evet, şahidiz!’ diyerek O’nun 
Rububiyetini tasdik ve kabul ettik-
lerini bildiriyor. Yani, insanların 
bellerinden zürriyetlerini aldığı, 
onlara kitaplar ve rasuller gönder-
diği zaman “Ben Rabb’iniz değil 
miyim?’ diye sormuş, Âdemoğulları, 
bilinçli bir şekilde “Evet, şahidiz!’ 
diyerek kabul etmişler.

Yüce Allah (cc), insanlardan ve 
rasullerden nasıl ve hangi şekilde 
söz aldığını, birçok ayette açıkça 
bildirmiştir.

“O zaman Allah, nebilerden 
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söz almıştı: ‘Kitap ve hikmetten 
size verdiğim şeylerden sonra 
beraberinizde bulunanı tasdik eden 
bir rasul size gelince, ona mutlaka 
iman edecek ve ona mutlaka yardım 
edeceksiniz!’ Dedi ki: ‘İkrar ediyor 
musunuz ve siz bu ahdimi üzerinize 
alıyor musunuz?’ Dediler ki: ‘İkrar 
ettik,’ dedi ki: ‘O halde şahit olun, Ben 
de sizinle beraber şahitlerdenim.’ 
Artık kim bundan sonra dönerse, işte 
onlar fasıklardır. (Al-i İmran, 81-82)

“O zaman Allah, kendilerine Kitap 
verilen kimselerden ahit almıştı: 

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

Yüce Allah (cc) insanlardan, 
Kendi Rububiyetinin tasdikini ve 
kabulünü niçin istediğini de belirt-
miştir. Bu nedenle Kalu bela’nın, 
bilinmeyen bir zaman diliminde 
değil bilinen zamanlarda ve insan-
lar, et kemiğe büründürüldükten, 
akıl baliğ olduktan, onlara Rasul 
ve Kitap gönderildikten sonra bu 
sözün alındığı çok net bir şekilde 
bildirilmektedir.

174- İşte böyle ayetleri 
ayrıntılı olarak açıklıyoruz, ta ki 
dönsünler.

İnsanlara ‘Ben Rabb’iniz değil 
miyim?’ sorusunu yüce Allah (cc), 
rasulleri vasıtasıyla gönderdiği 
ilahi mesajla ve kitaplarla sormuş-
tur. Bu ilahi mesaja muhatap olanlar, 
sözlerinden dönmeleri halinde 

bilmiyorduk diye hiçbir mazeret 
ileri süremezler.

“Yahut dersiniz ki: ‘Şayet gerçek-
ten Kitap bize indirilseydi, elbette 
biz onlardan daha iyi hidayet üzere 
olurduk.’ İşte gerçekten size Rabb’i-
nizden açık delil, hidayet ve rahmet 
geldi. O halde Allah’ın ayetlerini 
yalanlayıp ondan uzaklaşan kimse-
den daha zalim kimdir! Ayetlerimiz-
den uzaklaşan kimseleri, uzaklaşmış 
olduklarından dolayı azabın 
en kötüsüyle cezalandıracağız.” 
(En’am, 157)

Kitap ortaya konulmuş, 
mazeretler kaldırılmıştır; artık 
kim yüce Allah’a verdiği sözde 
durmaz, inkâr ederse, işte onun için 
dünya ve ahiret hayatında azabın 
en kötüsü vardır. Yüce Allah (cc), 
kullarından söz aldığını bildirdiği 
ayetten hemen sonra gelen ayetler-
de mazeret ileri sürülmemesi için 
ayetlerini açıkladığını, ayetleri alıp 
Rab’lerine söz verdikten sonra 
dönenlerin durumunu açıklamak-
tadır.

Tevhidi esaslardan yüzçevi-
ren bel’amların durumu

Yüce Allah’a iman ettikten 
sonra dönenlerin durumu için yüce 
Allah (cc), aşağıdaki ayetlerde sözü 
edilen kişinin durumunu örnek 
vermektedir.

175-176- Onlara, o kimsenin 
haberini oku ki, ona ayetlerimizi 
verdik, fakat ondan ayrıldı, bu 
yüzden o, şeytana tabi oldu, 
böylece azgınlardan oldu! Şayet 
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dileseydik elbette onu, onunla 
yükseltirdik velakin o, dünyaya 
daldı ve o hevasına tabi oldu, işte 
onun misali, tıpkı şu köpeğin 
misali gibidir ki, üstüne varsan 
da dilini sarkıtır, onu bıraksan 
da dilini sarkıtır. İşte ayetlerimizi 
yalanlayan kimselerin toplumu-
nun misali budur, işte bu kıssayı 
anlat, ta ki düşünsünler.

Kimi tefsirlerde ve tarihi 
verilerde bu ayetin, Hz. Musa (as) 
döneminde yaşayan, ilim olarak 
oldukça ileri seviyede bulunan 
Bel’am İbn Bahura adında birisi 
hakkında indiği ifade edilir. Yüce 
Allah’ın gönderdiği ayetleri çok 
iyi bilen, ilim sahibi bu kimse 
hakkında tefsir kitaplarında ve 
İsrailiyatta birbirinden farklı çok 
değişik ve oldukça abartılı rivayet-
ler bulunmaktadır. Bu kişi hakkın-
daki rivayetler kısaca özetlenecek 
olursa:

Bel’am İbn Bahura, Yemen 
tara larında Kenan ilinde, Belka 
civarındaki bir köyde yaşayan, 
ilim sahibi bir kişidir. Hz. Musa 
(as), bazı kaynaklarda onun 
ölümünden sonra yerine geçen Hz. 
Yuşa (as), ordusu ile Belka şehrini 
kuşatır, Belka halkı ve zulmü ile 
meşhur hükümdarı, Bel’am İbnu’l 
Bahura’ya haber göndererek, Hz. 
Musa (as)’a karşı çıkmasını -ve 
duası Allah katından makbul 
olduğu için de- ona beddua etmesi-
ni isterler. Hz. Musa (as)’a karşı 
çıkması durumunda Bahura’ya 
birçok menfaatler vadedilmiş, aksi 
halde asılacağı söylenmiştir.

Kendisine yapılan tekli lere 
önce karşı çıkan Bel’am, kendisine 
gelenlere şunları da söylediği 
rivayet edilir. “Yazıklar olsun size! 
O Allah Rasulü’dür; melekler ve 
Mü’minler de onunla beraberdir, 
onlar aleyhine nasıl beddua edebi-
lirim; bildiğimi bana Allah öğretti” 
diyerek gelenlere ret cevabı verir. 
Ancak yapılan ısrarlara ve tekli lere 
daha fazla dayanamayan Bel’am, 
eşeğine binerek Hz. Musa (as)’ın 
ordusunun bulunduğu dağa çıkar.

Bel’am, Hz. Musa (as)’ın ve 
ordusunun karşısına gelince 
bedduaya başlar, ancak yüce 
Allah’ın takdiri ile yaptığı beddu-
anın, Hz. Musa (as) ve ordusuna 
değil, kendisine çeşitli menfaatler 
vadedenlere döndüğü, Hz. Musa 
(as) ve ordusuna dua ettiği bildirilir.

Bel’amların özellikleri

Günümüzde, bazı saptırıcılar 
için kullanılan Bel’am sıfatı, Hz. 
Musa (as)’ın döneminde yaşayan, 
kendisine ilim verilen, ilahi mesajı, 
Allah’ın ayetlerini çok iyi bilen 
ancak sonradan ayetlere aykırı 
davranışlar sergileyip irtidat 
eden bu Bel’am İbnu’l Bahura’dan 
gelmektedir.

Buna göre Bel’am, Tevhidi 
esasları, Kur’ani gerçekleri 
bilmesine rağmen kimi endişe ve 
çıkarları nedeniyle Hakk’ı gizleyip 
açıklamayan, arzuları peşine takılıp 
bildiklerinin aksine hareket eden, 
beşerî tağuti sistemlere itaat eden 
kişilere verilen bir isimdir. Bel’am 
hakkında bilgi veren ayetlere bakıl-
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dığında, bel’amların özellikleri:

Bel’amlar, vahyi gerçekleri 
ve Tevhidi esasları bilirler, ancak 
ayetler doğrultusunda hareket 
etmezler; hevalarını ölçü edinerek 
onun istekleri doğrultusunda 
hareket ederler, Tevhidi esasları, 
hevalarına göre tevil ederler.

Bel’amlar, Hakk’ı batılla 
buladıkları, Tevhidi esasları gizle-
dikleri için şeytana tabi olmuşlardır. 
Bu nedenle yüce Allah (cc), tıpkı 
şeytana lanet ettiği gibi bel’amlara 
da Hakk’ı batılla karıştırıp gerçekle-
ri gizledikleri için lanet etmiştir.

Bel’amlar, kendilerini yücelte-
cek ayetleri ve doğru yolu bırakıp 
azgınlığı yol edinen azgın ve alçak 
kimselerdir.

Bel’amlar, kişiliksiz tavırları ve 
kendilerine çıkar sağlayanlara karşı 
gösterdikleri teslimiyetlerinden 
dolayı köpekler gibidirler. Onlara, 
ne anlatılırsa anlatılsın, anlamazlar 
ve hiçbir uyarıya tepki vermeyen 
köpekler gibi ancak dillerini sarkı-
tıp solur, bildiklerini okurlar.

Batıl cephesinin safında yer 
alan bel’amlar, Hak-batıl mücadele-
sinin hemen her döneminde ortaya 
çıkmışlar, Hakkı batılla karıştırıp 
gerçekleri gizleyerek şirkin ve 
küfrün sa larında yer almışlardır.

Bel’amlar, Tevhidi esasların 
düşmanı tağuti sistem ve diktatör-
lerin kendilerine sunduğu imkân-
lardan dolayı küfür ve şirki tercih 
etmiş, tağuti sistemlerin istekleri 

doğrultusunda hareket ederek yüce 
Allah’ın gönderdiği Tevhidi esasları 
karıştırmaya ve insanları Allah 
yolundan alıkoymaya çalışmışlardır.

Samiri 

Samiri de tıpkı Bel’am İbnu’l 
Bahura gibi nefsinin istekleri 
doğrultusunda hareket ederek 
gerçekleri çarpıtmış, dini duygu-
ları kullanarak insanları buzağıya 
taptırmıştır.

Samiri, ilah kavramını çarpıtmış, 
Hakk’ı batılla bulayarak insanları 
kandırıp saptırmış, onları, Rab’le-
rine isyan ettirmiştir. Samiri’ye, 
insanları neden saptırdığı sorul-
duğunda verdiği cevap, adeta 
günümüz takipçilerinin kimliğini 
orta koymaktadır.

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

Samiri’nin söyledikleri aslında 
çok açık; cahil ve basiretsiz halkın 
cehaletinden yararlanıp kurnazlı-
ğını kullanarak insanları kandırmış, 
onların manevi duyguları yanında 
maddi değerlerini de alarak insan-
ları buzağı şeklindeki puta taptır-
mıştır. Samiri, bunu yapma nedeni 
olarak da nefsinin bu yaptıklarını 
kendisine hoş göstermesiymiş.

Günümüz Samiri soylu bel’am-
ları da Tıpkı Bel’am İbnu’l Bahura 
ve Samiri gibi İslâm düşmanı tağuti 
sistemlerin ve hevalarının istekleri 
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doğrultusunda hareket ederek 
Hakk’ı batılla karıştırmışlar, Tevhi-
di esasları gizlemişler, insanların, 
yüce Allah’ı tek ilah olarak bilme-
lerine ve O’na yönelmelerine engel 
olmuşlardır.

Samiri soylu bel’amlar, yaptıkla-
rı açıklamalar, verdikleri fetvalarla 
tarihi süreçteki atalarını fersah 
fersah geçmiş görünmektedir. 
Geçmiş bel’amlar, yüce Allah’ın 
zatı ve sıfatlarını hiçbir şekilde 
dillerine dolamazlarken, günümüz 
bel’amları, cahil halkı, Allah düşma-
nı tağuti sistemlere itaat ettirmiş, 
yüce Allah’ın sıfatlarını dillerine 
dolamışlardır.

Günümüz bel’amları, yüce 
Allah’ın (hâşâ) gaybı bilmediğini 
iddia ederek, puthaneyi Kâbe’ye, 
putperestleri de Kâbe’de ibadet 
eden Rasulullah (as)’a benzeterek 
azgınlık, küfür ve isyanlarında sınır 
tanımayarak Rab’lerine karşı açık 
bir şekilde savaş açmışlardır.

177-178- Ayetlerimizi yalan-
layan kimselerin toplumunun 
misali ne kötüdür ve onlar, 
ne islerine zulmedenler oldular. 
Kime Allah hidayet ederse, işte 
o, hidayeti bulmuştur ve kimleri 
dalalete düşürürse işte onlar, 
hüsrana uğrayanlar onlardır.

Ayetleri yalanlayan, bilip 
kabul ettikleri ayetler doğrultu-
sunda yaşamayarak kendilerine 
zulmedenlerin durumu gerçekten 
kötüdür. Yüce Allah’ın gönderdiği 
hidayet rehberine uyanlar, hidayet 
üzerinde, hidayete tabi olmayıp 
hevalarına uyanlar ise, hüsrana 
uğrayanlardır.

İnkâr edenler, hayvanlardan 

daha aşağı bir durumdadırlar
Akıl, insanı yücelten, ona kişilik 

kazandıran bir nimettir; insan aklı 
ile hareket ettiği sürece yücelecek, 
aklını kullanmadığı zaman alçala-
caktır. İnkâr edenler ve hevalarını 
ilah edinip ona uyanlar, akıllarını 
kullanmadıkları için yüce Allah (cc), 
onları hayvanlara benzetmekte, 
hatta hayvanlardan daha kötü 
olduklarını bildirmektedir.

179- Andolsun cin ve insanlar-
dan çoğunu cehennem için çoğalt-
tık; onların kalpleri var, onunla 
anlamazlar; onların gözleri var, 
onunla görmezler ve onların 
kulakları var, onunla işitmezler. 
İşte onlar, hayvanlar gibidir, 
bilakis onlar, daha sapıktır, işte 
onlar, ga illerdir.

Hayvanlar diye nitelendirilen 
tüm canlılar, beyinleri ve program-
landıkları şekilde içgüdüleri ile 
hareket ettikleri için masumdurlar, 
kendilerine yüklenilen sorumlulu-
ğun gereğini yerine getirirler. Bu 
nedenle tüm hayvanlar, Rab’lerinin 
kendilerini programladığı şekilde 
hareket ederler, yaratılış fıtratları-
na aykırı hareket etmezler.

Akıl nimetine sahip olup bunu 
kullanmayan insan sıfatlı yaratı-
lanlar, akıllarını kullanmadıkları 
zaman hayvanlardan daha aşağı 
bir duruma düşerler. Onun için 
Rabb’imiz Kur’an’da, en güzel şekil-
de yaratılan insanın, daha sonra 
esfele Sa iline, aşağıların aşağısına 
düştüğünü bildirmektedir.

Kimi zaman yüce Allah’ı, yaratı-
lan varlıkları, Kur’an’da bildirilen 
olayları inkâr edenlere rastlanır. 
Bunlar, aklı devre dışı bıraktıkları 
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için esfele Sa iline düşmüş kimse-
lerdir, beyinleri olan fakat akılları 
olmadığından düşünemiyorlar. 
İnkârcıların, bu inkârına fazla şaşır-
mamak lazım. İnkârın nedeni, akıl 
nimetinin devre dışı bırakılmasıdır.

Ancak akıl sahipleri düşünür-
ler

Akıl sahibi olmak, konu ve 
olayları, bunlar arasındaki ilişki-
leri, kâinatın muazzam yaratılışını, 
kâinat içerisinde yer alan tüm 
varlıkların düzenli hareketlerinin 
nedenlerini düşünmeyi gerekli kılar. 

Beyin ve akıl iki farklı Hassa-
dır; beyin, canlının hareketlerini, 
durumunu, yapacaklarını, konuş-
masını, vücut fonksiyonlarını belir-
ler. Bütün canlılarda, insanlarda, 
hayvanlarda beyin bulunur çünkü 
onun yaşaması için gereklidir.

Akıl, düşünmeyi, ileri görüş-
lülüğü, hayatı, kâinatı ve bunlar 
arasındaki ilişkileri, insanın ve 
kâinatın varoluşunu, hareketlerini 
nasıl sağladığını, kâinatın muazzam 
bir şekilde hareket edişini, bunu 
böyle hareket ettireni düşünür. Akıl, 
diğer canlılarda bulunmaz.

Bu nedenle akıl genel olarak 
insan olarak yaratılan canlılarda 
bulunur. Yüce Allah her insana akıl 
nimetini vermiştir ki bununla insan 
kendi yaratılışını, Kâinatı, Kâinat 
arasındaki ilişkileri, bunların 
düzenli hareketlerini, en önemlisi 
de bunu yaratıp organize edeni, 
hayatı, varlığı düşünsün. Yüce Allah 
(cc), aklı insana bir lütuf olarak 
vererek onu yüceltmiştir.

Yüce Allah (cc), insanları akıl ve 
iradelerini kullanma özelliği ile en 
güzel bir biçimde yaratmıştır. Akıl 

ve iradelerini kullananlar, yaratılış 
fıtratları doğrultusunda hareket 
ettikleri için Rab’lerinin yanında 
yükseleceklerdir. Hayvanlarda akıl 
ve irade yoktur; yüce Yaratıcı onları, 
beyinleri ve programlandıkları 
şekilde içgüdüleri ile hareket eden 
varlıklar olarak yaratmıştır. Bu 
nedenle hayvanlar, düşünerek 
hareket edemezler.

Hayvanlar, yaratılış fıtratları 
doğrultusunda hareket eder, kendi-
lerine takdir edilen hayat tarzlarını 
sürdürürler. İnsanlardan bazıları, 
kendilerine verilen hasletleri 
kullanmadıkları, onlara önerilen 
hayat tarzını kabul etmedikleri 
için hayvanlardan daha aşağı bir 
konuna düşerler. Yüce Allah (cc), 
iman etmeyenleri şöyle tanımla-
maktadır.

“Şüphesiz Allah indinde canlıların 
en kötüsü, inkâr eden kimseler-
dir; artık onlar iman etmezler.” 
(Enfal, 55)

Akletme, düşünme, işitme 
ve konuşma özellikleri hepsi bir 
arada insanlara verilmiştir. Akledip 
yaratılış gayelerine uygun olarak 
kendilerini yaratan Rab’lerine 
iman edenler, O’nun bildirdiği 
ilahi gerçekleri işitip o doğrultuda 
hareket edenler, bu gerçekleri 
tahrif etmeden diğer insanlara 
ulaştıranlar, hidayete ulaşmış 
kimselerdir. İşte onlar, Rab’lerinden 
gelen hidayet üzerindedirler. Ancak 
aklını kullanıp düşünmeyenler, 
iman etmezler, iman etmedikleri 
için de tıpkı hayvanlar gibi içgüdü-
leri ile hareket ederek doğru yoldan 
saparlar.


