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بسم هللا الرحمن الرحيم
ÖNSÖZ
Alemlerin Rabbi olan Allahu Teâla’ya hamd
olsun. Allah’ın Resulü Muhammed Mustafa’ya,
aline, ashabına ve onlara ihsan ile tabi olan tüm
müminlere salât ve selâm olsun.
سدِيدًا
َ ًاَّلل َوقُولُوا قَ ْوال
َ َّ يَاأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا
َ َسولَهُ فَقَ ْد ف
از فَ ْوزً ا
ْ ُي
ُ اَّلل َو َر
َ َّ ص ِل ْح لَ ُك ْم أ َ ْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو َم ْن يُ ِط ْع
ع َِظي ًما
"Ey iman edenler! Allah'a karşı takvalı olun
(hükümlerine bağlanın) ve dosdoğru söz söyleyin.
Böylece Allah işlerinizi (amellerinizi) düzeltir ve
günahlarınız bağışlar. Kim Allah ve Resul’üne
itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur."1
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"Allah
iman
edenlerin
velisidir,
onları
karanlıklardan (kurtarıp) nura çıkartır.
Kafir
onların velileri ise tağuttur. Onları nurdan
karanlıklara götürür. Onlar ateş ehlidirler,
orada devamlı kalıcıdırlar.”2

ُسيُن ِفقُو َنهَا ث ُ َّم تَكُون
ِ َّ سبِي ِل
ُ َإِنَّ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا يُ ْن ِفقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم ِلي
َ َاَّلل ف
َ صدُّوا ع َْن
َس َرةً ث ُ َّم يُ ْغلَبُونَ َوالَّ ِذينَ َكفَ ُروا إِلَى َج َهنَّ َم يُحْ ش َُرون
َ
ْ علَي ِْه ْم َح

1
2

Ahzab: 70-71
Bakara: 257
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"Şüphesiz ki kafir olanlar mallarını (insanları)
Allah yolundan saptırmak için harcıyorlar. Daha
da harcayacaklar! Sonunda bu onlara yürek
acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır.
Kafirlikte ısrar edenler ise cehenneme sürükleneceklerdir."3

İşte çağdaş tağuti sistemlerden Laik
Demokratik Güç odakları da insanları, öncelikle
Müslümanları Allah'ın dini İslâm’ın gerçeğinden
saptırmak için çeşitli faaliyetler yapmaktadırlar.
Bu faaliyetlerinden birisi de tağutlara yaranmayı
bir vazife ve şeref olarak bilen bir takım, Doç.,
Prof.Dr. sıfatlı şahıslara ısmarlama usulü ile
hazırlattırılan "İslâm Gerçeği" adlı kitapçıktır.
Bu kitapçıkta İslâm’ın temel esaslarını ve
kavramlarını saptırma gayretleri sergilenmiştir.
Her din ve ideoloji ancak kendi kavram ve
esasları ile anlaşılabilir ve yaşanabilir. Eğer
kavramlarını ve esaslarını değiştirirseniz yani
tahrif ederseniz geride o dinin sadece bir ismi
kalır. Zihinlerde ve yaşantıda o dinin hakikatinden bir eser kalmaz. Mesela, Kelime-i Tevhid,
Resulullah’ın sünnetinin teşri değeri, Allah'ın
hükümranlığı,
Allah'ın
indirdiği
ile
hükmetmenin/ yönetmenin farziyeti, şura,
Hilafet Cihad, Kafirleri veli edinmeme gibi temel
kavramları saptırırsanız, İslâm’ın gerçeğinden
uzaklaşmış olursunuz. Çağdaş tağuti sistem ve
3

Enfal: 36
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kavramlarını da İSLÂM'a yamamaya çalışırsanız
hak ile batılı karıştırmış olursunuz. Mesela,
rasyonalizm (akılın tek ölçü kılınması), demokrasi, cumhuriyet, federal sistem, laiklik,
milliyetçilik, maslahatçılık, gibi kavramları
İslâm'a uyduğunu söyleyerek ona yamarsanız
ortada İslâm gerçeği değil de İslâm ambalajında
batıl tortuları olur. Böylece insanlar Allah
yolundan saptırılmış olurlar..
İşte o "İslâm Gerçeği" adlı kitapta bu saptırma
gayretleri sergilenmiştir. İnandığımız Dinimize karşı
işlenen bu tecavüzü görüp de susmakla
haksızlık karşısında susmak cürmünü işlemekten
çekindiğimiz için, bu kitaba bir tenkit ve reddiye yazıp
kamuoyuna sunmayı inancımızın gereği gördük.
Bu kitabımızın ilk baskısı 1996 yılında
yapılmıştır. Gözden geçirip bazı tashih ve ilaveler
ile bu yeni baskısı değerli okuyucularımız için
yararlı olur inşaAllah.
Katilden beter ve daha büyük cürüm olarak
vasf ettiği insanları Allah yolunda saptırma
fitnesinin şerrinden tüm inananları korumasını
ve bizleri yolunda ihlasla, samimiyetle, azimle,
sabırla çalışanlardan kılmasını Allahu Teâla’dan
niyaz ederim....
Allah, Yolunun Yolcularına Yar ve Yardımcıdır.
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GİRİŞ
"Türk toplumunun Müslüman kimliğinde hoşgörüyü
esas kılmayı amaçlayan tarihi proje kapsamında,
Cumhurbaşkanı Demirel'in talimatı üzerine altı bilim
adamı yalnızca Kur'an’ı esas alan "İslâm Gerçeği"
adlı bir kitap hazırladı. Toplumun her kesiminin
anlayabileceği bir dille kaleme alınan kitap din
eğitiminin yeniden şekillendirilmesi için kullanılacak."4

Allah'ın dinini toplum ve devlet hayatından
kovmak demek olan laiklik ilkesi üzerine kurulu
Tağuti bir sistemin talimatı ile çalışan çağdaş
saray mollalarından altı kişiye ısmarlama ile hazırlattırılan, İslâm gerçeğini tahrif etme çalışmalarından birisi olarak sergilenen o "İslâm Gerçeği"
adlı kitapta o müellifler (!) şöyle diyorlar:
"Elinizdeki kitap bu tarihsel görevi yerine
getirmek için Kur'an denetiminde girişilmiş bir
hizmetin ilk ürünüdür, Kitap, temel meseleleri ana
hatları ile ve Kur'an’da yer aldıkları şekilleriyle vermiş,
detayları ve alt kavramlara ilişkin açıklamaları daha sonra
gerçekleştirilecek çalışmalara bırakmıştır.”5

Bu kitap incelendiğinde, Allah'a, Resul’üne ve
Kur'an'a nasıl iftiralar yapıldığını açıkça görmek
mümkündür, işte onlardan en göze çarpanı
şunlardır:

4
5

Hürriyet, 13-06-1995, Ankara
İslâm Gerçeği; Prof.Dr. Hüseyin Atay, Prof.Dr.Yaşar Nuri
Öztürk, Prof.Dr.Beyza Bilgin, Prof.Dr.Rami Avas, Dr.Arif Güneş,
Dr.Hasan Elik, Ankara Üniversitesi İlâhiyet Fakültesi Yay.,
Ankara-1995
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1-Akıl,
teşri/hüküm
sayılmaktadır:

koyma

kaynağı

"Allah insana işlerini yapması için genel bilgi
kaynağı olarak akıl verdi ve sonra aklı destekleyen
özel bilgileri Nebiler vasıtası ile gönderdi.”6
"Kur'an, aklı da Kur'an gibi bir bilgi ve hüküm kaynağı
kabul
etmiştir,
İkisi
beraber
yardımlaşarak
çalışacaktır.”7
"Yaratıcı bu Kitab’ın (Kur'an'ın) anlaşılması ve bu
Kitap dışında kalan hususlarda yeni ilkeler tespit
edilebilmesi için aklın çalışmasını emretmiştir.”8
"Aklın böylesine merkezi bir role sahip kılınması bizi şu
sonucu kabule götürür. Kur'an dinin temel kaynağı
insanlık dünyasında gelişi bakımından vahye, anlaşılması
açısından akla dayanan bir kitaptır.”9

2-Nebi’nin Sünnetinin teşri değeri tamamen
yok sayılmaktadır:
"Dinin kaynağı da tektir... yani İslâm Dininin temel
kaynak kitabı sadece Kur'an-ı Kerim’dir.”10
"Din adına hüküm ve söz yetkisi yalnız Allah'ındır
Allah mesajlarını insanlığa vahiy yoluyla kuşkusuz,
çelişmesiz açık, kesin, ayrıntılı bir kitap halinde
göndermiştir, Bu kitap Kur’an’dır.”
"Dinin içeriğini ve çerçevesini Kur'an çizer. Bunun
dışında hüküm kaynağı aramak aldanış, kabullenmekse şirktir. Yani Allah'a din koyma konusunda
ortak almaktır. Kur'an'ın tebliğcisi olan Hz.Nebi bu

6

İslâm Gerçeği, s. 7-8
İslâm Gerçeği, s. 9
8
İslâm Gerçeği, s. 10
9
İslâm Gerçeği, s. 11
10
İslâm Gerçeği, s. 13
7
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ana kaynağın dışında din adına hiç bir şey söylemez
ve söylememiştir.”11
"Dini tek kaynağın dışındaki kaynaklara dayandırmak ve
bu kaynaklara kaçınılmaz dayanaklar ünvanını vermek
Kur'an'a göre dini parçalayarak alt kutsal kitaplara
ayırmaktır. Kur'an bunu şirkin aldatıcı ve oyalayıcı
oyunlarından biri sayar.” 12
"Son hüküm kaynağının vahyin kitabı olarak
belirlenmesinin en hayati sonucu, dindeki helal ve
haram hükmünün Kur'an ayetleri dışında bir metne
dayandırılmaması gerçeğidir. Buna tahrim yetkisinin
Allah'ın tekelinde oluşu diyoruz. Kur'an tahrim yetkisini Hz.
Nebi de dahil hiç bir insana vermemiştir.”13

3-Fıkıh; aklın, zaman ve mekana
koyduğu kurallar olarak görülmektedir

göre

"Hiç bir zaman fıkıh İslâm’ın kendisi değildir. Belki
ondan bir toplumun anladığıdır. Çünkü fıkıh sabit
değil, değişkendir. Zamana, ihtiyaçlara bölgesel ve
coğrafi şartlara göre devamlı değişir," "din bilgini ve
meslektaşlarının görüşleridir." "Fıkıh, din bilginlerinin
şahsi yorum ve görüşleri.”14

4-Hukuk hem dine dayanmıyor hem de dinden
uzak veya ona karşı değilmiş.!..
"Hukuk, dinlerden önemli ölçüde yararlanmış
olmasına rağmen tamamıyla dine dayanmamıştır
Bununla birlikte onun dinden gelen değerlere uzak
veya karşı olması da söz konusu olmamıştır.”15

11
12
13
14
15

İslâm
İslâm
İslâm
İslâm
İslâm

Gerçeği,
Gerçeği,
Gerçeği,
Gerçeği,
Gerçeği,

s.
s.
s.
s.
s.

14
15
15
47
58

10

5-Mirasta erkeğin hissesinin kadının hissesinin
iki misli olması Allah'ın emri değil de
tavsiyesiymiş!16
6-Örtünme bir emir değil de öğütmüş, Takva
en hayırlı giyim olarak gösterilmiş!17
7-Başın örtülmesi emredilmemiş!18 Zamanla her
şey gibi kıyafet de değişebilirmiş. İşte moda da
zaten buymuş!19
8-Kur'an nassına rağmen kadınların şahitliği
hususundaki şer’i kuralı İslâm hukukçuları
uydurmuş!20
9-Kadına İslâm hukuku değil de Laik Sistemin
anayasası ve yasaları değer ve hak vermiş!21
10-Recm cezası yokmuş!22 Zina yapan kadın
ve erkeğe yüz sopa vurmak da Kur'an
felsefesine ters düşermiş!23
11-İslâm barış ve hoşgörü diniymiş!24
12-İslâm ve yönetim:
"Kur'an'da hukuk konuları asgari ölçüdedir.” 25
"Bu büyük dinin yönetim konusunda insanın değişik
zaman ve mekan şartlarına göre değişik yapılanmalara gidilmesini esas aldığını da gözden uzak
tutmamak zorundayız.” 26
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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13-İslâm yönetim hakkında sadece bazı ilkeler
göstermiş:
“Şura: iş ve yönetimle ilgili tarafların karşılıklı fikirler
sergiledikten sonra ortak bir karar vermeleri şeklinde
yürüyen bir sistemin daha doğrusu bir anlayışın
ifadesidir.” 27
"Şura, çoğunlukla ve ittifakla bir karara varmadır. Başkan
şuraya uyar, şura başkanın fikrine ve kararına uymak
zorunda değilmiş. Bu da cumhuriyetmiş!.. Demokrasi
olarak da ifade edilebilirmiş!.. Kur'an'da şuranın şekli ve
yöntemi gösterilmemiş, şekil ve yöntem, zaman ve
şartlara göre belirlenecektir. Şura, bir kaç kişi ile vücut
bulan “doğrudan demokrasi” uygulanabileceği gibi büyük
kitleler aracılığı ile işleyen “temsili demokrasi” olarak da
yürüyebilirmiş!..28
“Biat: Kelime anlamı ile el sıkışarak anlaşmak demek olan
biat, Kur’an tarafından egemenliğin temel dayanaklarından biri olarak gösterilmektedir.” “Biat, doğrudan
demokrasinin ideal görünümlerinden birini verir. Hz. Nebi
bazen başka birisini biat almak üzere vekil etmiştir.
Bu davranışı onun, biatı temsili demokrasi biçiminde
uygu- lamayı ya da Kur’an ruhuna uygun bulduğunu
gösterir”
“Biat kavramı da tıpkı şura kavramı gibi, Kur’an’ın
cumhuriyet ve demokrasiye insan için en uygun
sistem olarak baktığına delildir.” 29
“Hakimiyet
halkındır
veya
milletindir"
sözü,
kozmolojik (evrenle ilgili), ontolojik (varlıkla ilgili) ve
metafizik
(madde
ötesi)
anlamında
"hüküm
Allah'ındır" sözüyle çelişmezmiş!..30

27
28
29
30
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İslâm
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“Hakimiyet milletindir" sözü şuranın uygulanışını ifade
edip hüküm Allah'ındır" ilkesinin karşıtı değil
uzantısıymış! Bu ilkenin amacı Allah'ın dışlanması
değil yönetimin Allah'ın konuları ve iradesi dışına
çekilmesine yol açan cumhuriyet öncesi bazı sistem
ve anlayışların dışlanma- sıymış!..31

14- Din ve laiklik:
Laiklik, din adı altında kendi keyiflerini egemen
kılmak isteyen güçlere karşı bir savunma ve nefes
alma çaresi olarak keşfedilmiş! Şura ayetleri, laiklik
bağlamında iyi kavranması gerekmekteymiş!.32
Kur'an yönetimde egemenlik hak ve yetkisini Nebi’ye
bile vermemiş de halka vermiş !...33
Laiklik Kur'an'a dönüş düşüncesinin önemli desteklerinden biri olabilirmiş!...34
Hurafe dinciliğinin tasallutundan arınmış bir atmosfer
sağlayan laik düşünceyi korumak zorundaymışız !..35

"İslâm Gerçeği" adlı o ısmarlama kitaptan
yapılan yukarıdaki çarpıcı alıntılardan
da
görüldüğü gibi, o kitabın müellif ya da müellifleri
bilhassa şu hususlarda İslâm gerçeğini saptırma
gayretindeler:
1-Teşride kaynak olarak Resulullah'ın Sünneti
tamamen inkar edilip akıl alınıyor.
2- Fıkıh inkar edilip felsefe alınıyor.
3- İçtihat inkar edilip mantık alınıyor.
31
32
33
34
35
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4-"Allah'ın egemenliği" inkar edilip “halkın
egemenliği” alınıyor.
5-Hilafet inkar edilip demokrasi ve cumhuriyet
alınıyor.
6- Şeriat inkar edilip laiklik alınıyor.
7-Bazı muhkem hükümler ya inkar ediliyor ya
da saptırılıyorlar.
Sonra buna da "Kur'an'a dayalı İslâm gerçeği"
deniliyor.!
Bu çalışmanın din tahrifindeki boyutunu
görmek için bu hususları Kur’an ve Sünnet
ışığında teker teker inceleyelim:

14

AKIL-HÜKÜM İLİŞKİSİ
AKIL HÜKÜM KAYNAĞI MIDIR?
Burada söz konusu olan hüküm, “kullukla”
ilgili hususlarda hayır-şer, sevab-günah olanı
belirlemekle ilgili Şerî hükümdür. Bu ise insanın
kendi görüşüne göre değil de Allah katındaki bir
hükümdür. Bilindiği gibi. Allah insanı dünya
hayatında kullukla imtihan etmektedir. Yani
insanı bütün amellerinde katından gönderdiği
dinine göre yaşayıp yaşamadığından sorgulayacaktır, hem de zerresine kadar. Nitekim Yüce
Allah şöyle demiştir:
ْ َ اس أ
شتَاتًا ِليُ َر ْوا أ َ ْع َمالَ ُه ْم فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ َّر ٍة َخي ًْرا يَ َره
ْ َيَ ْو َمئِ ٍذ ي
ُ َّصد ُُر الن
ْ
َ
َ
ْ
َو َمن يَ ْع َم ْل ِمثقا َل ذ َّر ٍة ش ًَّرا يَ َره
"O gün insanlar amellerini görmek için geri
dönüp gelirler, kim zerre kadar hayır işlemişse
onu görür, kim zerre kadar şer işlemişse onu
görür."36

Demek ki insanlar amellerinin zerresinden
dahi sorgulanıyor Bu sorgulama da hayır-şer
işlemesine göre oluyor. Hayır-şer ise Rabbimize
göredir. O halde insan, Rabbimizin katında neyin
hayır neyin şer olduğunu aklı ile nasıl bilecek?
Zira akıl sınırlıdır, O Rabbimizin zatına ve katında
olana hiç ulaşamaz. O halde insan, amellerinin
Allah katında hayır-şer olanını ancak Rabbimizin
36

Zilzal: 6-8
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insanlar
içinden seçtiği Resulüne
vahiyle
bildirmesi ile bilebilir. Nitekim Allahu Teâla bu
hususta insan için lazım olan her şeyi bildirmiş,
Kitabı’nda hiç bir boşluk bırakmamıştır. Bunu da
şöyle bildirmiştir:
اب تِ ْبيَا ًنا ِل ُك ِل ش َْيء
َ َونَ َّز ْل َنا
َ َعلَيْكَ ْال ِكت
"Kitabı sana her şey için bir açıklama olarak
indirdik."37

َعمَّا ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُون
ْ ُ َولَت
َ سأَلُ َّن
"Yapmakta
olduğunuz
sorumlu tutulacaksınız."38

işlerden

mutlaka

ُ علَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض
ُ ت لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم
ُ ْاليَوْ َم أ َ ْك َم ْل
يت لَ ُك ْم اإلسْال َم دِينًا
َ ت
"Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinize
nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak
İslâm'dan razı oldum."39

ُع ْنه
َ َس ْم َع َوا ْلبَص ََر َوا ْلفُؤَادَ ُك ُّل أ ُ ْولَئِكَ كَان
َّ ْس لَكَ بِ ِه ِع ْل ٌم إِنَّ ال
ُ َوال ت َ ْق
َ ف َما لَي
ً سئ ُوال
ْ َم
"Hakkında ilim sahibi olmadığın şeyin ardına
düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül bunların
hepsi yaptığından sorumludur."40

Görüldüğü gibi Allah, kulluk alanında -ki o
hayatın tamamını ve bütün amelleri kapsıyorhüküm
koyma
hususunda
akla
bir
yer
bırakmamıştır.
37
38
39
40

Nahl: 89
Nahl: 93
Maide: 3
İsra: 36
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Aklın vazifesi; vakıayı/ eşyayı ve olayları
tanıyıp ayırt etmektir. Onlara karşı, insanın
amelinin yani tutumunun ne olması gerektiğini
belirlemek değildir! Bir de Allahu Teâla’nın hitabını
anlayıp vakıa ile bağlantısını kurmaktır, müstakil
olarak hüküm koymak değil !...
Aksi halde, insanın fiilleri ile ilgili olarak akıl;
hayır-şer, güzel-çirkin diye hüküm verirken neye
dayanarak hüküm verecek?.. Tabii ki insanın
kısır bilgisine ve de temayüllerine yani heva ve
hevesine hoş gelip gelmemesine göre hüküm
verecektir. Halbuki insanlar nezdindeki hayırşer, güzel-çirkin hükümlerinin Ahirette hiç bir
kıymeti yoktur. İnsan o hükümlere uyarak
yaşarsa heva ve heveslere göre yaşamış olup
Allah'a kulluk vazifesini yapmamış olur. Onun
için aklı Şerî hüküm kaynağı kılmak, heva ve
hevesi ilah edinmek olur, ki bu da şirktir, zira
Allahu şöyle buyurmuştur:
ًعلَ ْي ِه َو ِكيل
َ ُأ َ َرأَيْتَ َم ْن ات َّ َخذَ إِلَ َههُ َه َواهُ أَفَأ َ ْنتَ تَكُون
"Yoksa sen hevasını kendisine ilah edineni
gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?.."41

Aklı Şerî hüküm kaynağı kılmak, Allah'ın kesinlikle
zemmettiği heva-hevese tabi olmak olur. Zira
Allahu Teâla şöyle buyurmuştur:
َ َ َو َم ْن أ
اَّلل
ِ َّ ض ُّل ِم َّم ْن اتَّبَ َع َه َواهُ بِغَي ِْر ُهدًى ِم ْن
41

Furkan: 43
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"Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi
heva-hevesine
uyandan
daha
sapık
kim
42
olabilir?"

İnsan duyguları ile de hayır ve şerri tayin
edemez. Bu hususta da Allahu Teâla şöyle diyor:
سى
َ ش ْيئًا َوه َُو َخي ٌْر لَ ُك ْم َو
َ علَ ْي ُك ْم ا ْل ِقتَا ُل َوه َُو ك ُْرهٌ لَ ُك ْم َوعَسى أ َ ْن تَك َْرهُوا
َ ب
َ ع
َ ُِكت
َ
َ
َاَّللُ يَ ْعلَ ُم َوأ ْنت ُ ْم ال تَ ْعلَ ُمون
َ أ ْن ت ُِحبُّوا
َّ ش ْيئ ًا َوه َُو ش ٌَّر لَ ُك ْم َو
“Hoşunuza gitmediği halde kıtal size farz
kılındı. Bir şeyden hoşlanmasanız da o sizin için
hayır olabilir. Bir şeyden de hoşlanırsınız da o
sızın
için
şer
olabilir.
Allah
bilir
siz
bilmezsiniz.”43

Resul Sallallahu Aleyhi
hususta şöyle demiştir:

Vesellem

de

bu

ال يؤمنُ أحد ُكم حتَّى َيكونَ هواهُ تب ًعا ل َّما جئتُ ِب ِه
"Sizden biriniz iman etmiş olmaz ta ki hevası
benim getirdiğime tabi olmadıkça."44

Şu halde;
"aklın genel bilgi kaynağı", "Kur'an gibi bilgi ve
hüküm kaynağı", "Kur'an'ın anlaşılmasında kendisine
dayanılan merkez"

olarak vasıflandırılmasının saçmalıkları ve de
küstahlıkları ortaya çıkmaktadır. Böylesi tutumlar
Allah'a ve Kitabı Kur'an'a iftira ve hakaret
sayılır... Öyle değil mi?

42
43
44

Kasas: 50
Bakara: 216
Zehebi, Kebâir 126035; Me’âric el-Kubûl 2/422

18

Kur'an'da akletmek ile ilgili tüm hitaplar,
Allah'ın kevni ve vahyi ayetlerini anlamaya
yöneliktir. Yani Allah'ın yarattığı eşyayı inceleme,
anlama, ayırt etme ve de oradan hem
faydalanma hem de yaratıcının varlığı ve kudretini
idrak etmeye ayrıca da Allah'ın gönderdiği vahyi
anlamaya yöneliktir. Yoksa insan hayatı için,
yaşam biçimi için hüküm koymaya yönelik
değil!... şu ayetler gibi:
ْ َُولَه
ََار أَفَل تَ ْع ِقلُون
ُ ِاخت
ِ لف اللَّ ْي ِل َوالنَّه
"Gecenin ve gündüzün değişmesi O'na aittir,
Hala akletmiyor musunuz?"45

َت لَعَلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون
ِ اَّللُ لَ ُك ْم اآليَا
َّ َُكذَ ِلكَ يُبَيِن
"İşte Allah akledesiniz diye size ayetlerini böyle
açıklar."46

Eğer akıl, insanların amelleri ile ilgili Allah
katında olan doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü,
güzeli-çirkini,
hayrı-şerri
bilmiş
olsaydı
vahye, Nebilere, kitaplara ve dine ne gerek
vardı?!..
Görüldüğü gibi aklı teşri kaynağı saymak
vahyi, Resulleri, topyekün inkara, hiçe saymaya
yani dalalete sürükler... Öyle değil mi?

45
46

Mü’minun: 80
Nur: 61
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SÜNNETİN TEŞRİ DEĞERİ
Aklı teşri kaynağı kabul etmek Nebileri hiçe
saymaya götürür demiştik. Nitekim bu kitabın
müellifleri de öyle yapmışlardır. Hem de büyük
bir sapkınlık içinde, zira fütursuz bir şekilde aklı
teşri kaynağı olarak ilan ederken Nebinin
sünnetini dinin kaynağı olarak kabul etmeyi de
şirk olarak ilan etmişlerdir. Böylece hakkı ters
yüz çevirmişlerdir. Nebinin konumunu sadece bir
postacı olarak izah etmişlerdir. Halbuki Allah,
Nebisi ve Resulü’nü;
-İnsanlara indirileni açıklayıcı,
-Mü’minler için güzel örnek kılınan,
-Kendisine kitapla birlikte Hikmetin de
verildiği,
-Kendisine tabi olunmasının emredildiği,
-Teşri için (hüküm vermesi için) kendisine
başvurmanın emredildiği hatta imanın gereği
kılındığı,
-Bu dini insanlara sunarken sadece vahye
tabii olan, bir Kerim Nebi olarak
vasıflandırmaktadır.
İşte bu konularla ilgili ayetlerden bir kaçı
şunlardır:

20

RESULULLAH, İNSANLARA İNDİRİLENİ
AÇIKLAYICIDIR
َ َ َوأ
َاس َما نُ ِز َل إِلَي ِْه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َفك َُّرون
ِ َنز ْلنَا إِلَ ْيك
ِ الذك َْر ِلت ُ َبيِنَ ِلل َّن
"İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için
sana da bu zikri indirdik. Umulur ki düşünüp
anlarlar."47

ْ اب إِال ِلتُبَيِنَ لَ ُه ْم الَّذِي
َ َ َو َما أ
اخت َ َلفُوا فِي ِه َو ُهدًى َو َرحْ َمةً ِلقَ ْو ٍم
َ نز ْلنَا
َ َ علَ ْيكَ ا ْل ِكت
َيُ ْؤ ِمنُون
"Biz bu Kitabı sana sırf hakkında ihtilafa
düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman
eden bir topluma da hidayet ve rahmet olması
için indirdik."48

Sünnet inkar edilince, bilhassa uygulama ile
ilgili fiili ve sözlü açıklamayı nereden alacağız?!..

RESULULLAH, MÜ'MİNLER İÇİN EN GÜZEL
ÖRNEKTİR
اآلخ َر َوذَك ََر
ِ َّ سو ِل
ِ اَّلل َوا ْليَ ْو َم
ْ ُ اَّلل أ
َ س َوةٌ َح
ُ لَقَ ْد كَانَ لَ ُك ْم فِي َر
َ َّ سنَةٌ ِل َم ْن كَانَ يَ ْر ُجو
يرا
ً ِاَّلل َكث
َ َّ
"And olsun ki, Resulullah'ta sizin için, Allah ve
Ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı
çok zikredenler için en mükemmel bir örnek
vardır."49

Sünnet inkar edilince Resullullah'ı nasıl örnek
edineceğiz?...
47
48
49

Nahl: 44
Nahl: 64
Ahzab: 21
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RESULULLAH’A İTAAT, ALLAH'A İTAAT
SAYILMIŞTIR VE ONA TABİ OLMAK
EMREDİLMİŞTİR
علَي ِْه ْم حَ ِفي ًظا
َ َس ْلنَاك
َ سو َل فَقَ ْد أ َ َطا
َ اَّلل َو َم ْن ت َ َولَّى فَ َما أَ ْر
ُ الر
َّ َم ْن يُ ِط ْع
َ َّ ع
"Kim Resul’e itaat ederse o, Allah'a itaat etmiş
olur, yüz çevirene gelince, seni onların başına
bekçi göndermedik."50

َ ُاَّلل
ور َر ِحي ٌم
َّ اَّللُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو
َّ اَّلل فَات َّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ْم
ٌ ُغف
َ َّ َقُ ْل ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُِحبُّون
“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi
olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve
esirgeyicidir.” 51

Sünnet inkar edilerek Resulullah Sallallahu
Aleyhi Vesellem’e nasıl tabi olunur?!...

RESULULLAH, ANCAK KENDİSİNE
VAHYEDİLENE TABİ OLANDIR
قُ ْل ِإنَّ َما أَتَّ ِب ُع َما يُوحَى
"De
ki,
ben
ancak
bana
52
vahyolunana tabi olurum."

Rabbimden

Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem hevasından
konuşan değil ancak kendisine vahyolunandır:
ق ع َْن ا ْله ََوى
ُ َو َما يَ ْن ِط
ي يُوحَى
ٌ ِْإ ْن ه َُو ِإال َوح
"O hem hevesinden konuşmaz,
50
51
52

Nisa: 80
Ali İmran: 31
A’raf: 203
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o ancak kendisine vahyolunandır.”53

O halde onun Sünnetine başvurmak niçin şirk
olsun?...

RESULULLAH, KENDİSİNE KİTAP İLE
BİRLİKTE HİKMET VERİLENDİR
يرا
ِ َوا ْذك ُْرنَ َما يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ِم ْن آيَا
ِ َّ ت
ً ِاَّلل كَانَ لَ ِطيفًا َخب
َ َّ َّاَّلل َوا ْل ِح ْك َم ِة إِن
"Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve
Hikmeti hatırlayın, şüphesiz Allah, her şeyin iç
yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır."54

2

ُ ب َوا ْل ِح ْك َم ِة يَ ِع
َ َ علَ ْي ُك ْم َو َما أ
ظ ُك ْم بِ ِه َواتَّقُوا
َ نز َل
َ اَّلل
ِ َّ ََوا ْذك ُُروا نِ ْع َمة
ِ علَ ْي ُك ْم ِم ْن ا ْل ِكتَا
ع ِلي ٌم
َ ٍش ْيء
َ اَّللَ بِك ُِل
َّ َّاَّللَ َوا ْعلَ ُموا أَن
َّ

"Allah'ın üzerinizdeki nimetini kendisi ile öğüt
vererek size indirdiği Kitabı ve Hikmeti hatırlayın, Allah'tan korkun. Bilin ki Allah her şeyi
bilir."55

َاب َوا ْل ِح ْك َمة
َ سوالً ِم ْن ُك ْم يَتْلُو
َ َك َما أ َ ْر
َ َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِ َنا َويُ َز ِكي ُك ْم َويُ َع ِل ُم ُك ْم ا ْل ِكت
ُ س ْلنَا فِي ُك ْم َر
ََويُعَ ِل ُم ُك ْم َما لَ ْم تَكُونُوا ت َ ْعلَ ُمون
"Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi
okuyan, sizi temizleyen, size Kitabı ve Hikmeti
öğreten, size bilmediklerinizi öğreten bir Resul
gönderdik."56

َ َ َوأ
علَّ َمكَ َما لَ ْم تَك ُْن تَ ْعلَ ُم
َ اب َوا ْل ِح ْك َمةَ َو
َ ُاَّلل
َّ نز َل
َ َ علَ ْيكَ ا ْل ِكت
"Allah sana Kitabı ve Hikmeti indirmiş ve sana
bilmediğini öğretmiştir."57
53
54
55
56
57

Necm: 3-4
Ahzab: 34
Bakara: 231
Bakara: 151
Nisa: 113
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Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem de şöyle
dediği rivayet edilmiştir:
َُاب َو ِمثْلَهُ َم َعه
َ أَال ِإ ِني أُو ِتيتُ ْال ِكت
“Dikkat edin, bana Kitab ve onunla beraber bir
benzeri verildi.” 58

Burada söz konusu olan "Hikmet" elbette ki
(o kitabın müelliflerinin iddia ettiği gibi59) mantık ve
felsefe değildir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'e indirilip yani vahyedilip onun da Mümünlere
öğrettiği Kur’an’ı doğru anlama yöntemidir.
Allahu Teâla'nın mü'minlere nimetindendir.
Ayetlerden de görüldüğü gibi Resulullah Sallallahu
Aleyhi Vesellem sadece bir postacı gibi insanlara
Kitabı okumuyordu. Onlara Kitabı, Hikmeti ve
bilmediklerini de öğretiyordu. Bu öğrettikleriyle de
inananları arındırıyordu. Yani cahiliyye (İslâm
dışı) düşünce ve duygularından, bakış açılarından temizliyordu, arındırıyordu.
Sünnet inkar edilirse, Resulullah Sallallahu
Aleyhi Vesellem’in o öğrettiklerini nereden alacağız?!. Nitekim Sünneti teşri kaynağı olarak
kabul etmeyenlerin çoğu çağdaş cahiliyye pisliklerinden Laiklik, Demokrasi, Cumhuriyet, Milliyetçilik, menfaatçilik, pragmatizm, makyevalizim gibi
pisliklere bulaşmışlardır. Hem de "Kur'an İslâmı,
hurafelerden arınmış İslâm" deyip durdukları halde
!.. Öyle değil mi?..
58
59

Ebu Davud, 3988; Ahmed b. Hanbel, 165464
İslâm Gerçeği, s. 19,35
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RESULULLAH, TEŞRİ KAYNAĞI
KILINMIŞTIR
Allahu Teâla şöyle buyurmuştur:
َ فَ ِإ ْن ت َ َن
اَّلل َوا ْليَ ْو ِم
َ از ْعت ُ ْم فِي
ِ َّ ِسو ِل إِ ْن كُنت ُ ْم ت ُْؤ ِمنُونَ ب
ِ َّ ش ْيءٍ فَ ُردُّوهُ إِلَى
ُ الر
َّ اَّلل َو
ًسنُ تَأ ْ ِويل
ِ
َ ْاآلخ ِر ذَ ِلكَ َخي ٌْر َوأَح
"Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz,
Allah ve Ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu
Allah'a ve Resul’e götürün. Bu hem hayırlı hem
de netice bakımından daha iyidir."60

س ِم ْعنَا
ِ َّ ِإنَّ َما كَانَ قَ ْو َل ا ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ ِإذَا دُعُوا ِإلَى
َ سو ِل ِه ِليَحْ ُك َم َب ْينَ ُه ْم أَ ْن َيقُولُوا
ُ اَّلل َو َر
اَّلل َو َيتَّ ِقي ِه
ُ اَّلل َو َر
َ سولَهُ َو َي ْخ
َ َّ ش
َ َّ َوأ َ َط ْعنَا َوأ ُ ْولَ ِئكَ ُه ْم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ َو َم ْن يُ ِط ْع
َفَأ ُ ْو َلئِكَ ُه ْم ا ْلفَا ِئ ُزون
"Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve
Resule davet edildiklerinde "işittik ve itaat
ettik” demek sadece müminlerin söyleyeceği
sözdür. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
Her kim Allah'a ve Resul’üne itaat eder. Allah'a
saygı duyar ve ondan sakınırsa işte asıl bunlar
bedbahtlıktan kurtulanlardır."61

س ِه ْم
َ فَل َو َر ِبكَ ال يُ ْؤ ِمنُونَ َحتَّى يُح َِك ُموكَ ِفي َما
ِ ُشج ََر َب ْينَ ُه ْم ث ُ َّم ال َي ِجدُوا ِفي أَنف
َ َح ََر ًجا ِم َّما ق
س ِلي ًما
ْ َ س ِل ُموا ت
َ ُضيْتَ َوي
"Rabbına yemin olsun ki, onlar aralarında çıkan
anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra
da verdiğin hükümden içlerinde hiç bir sıkıntı
duymaksızın (onu) tam manası ile kabullenip
teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar."62
60
61
62

Nisa: 59
Nur: 51-52
Nisa: 65
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سولُهُ أ َ ْم ًرا أَ ْن َيكُونَ لَ ُه ْم ا ْل ِخ َي َرةُ ِم ْن
َّ َو َما كَانَ ِل ُم ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِمنَ ٍة ِإذَا قَضَى
ُ اَّللُ َو َر
َ سولَهُ فَقَ ْد
ض َّل ضَلالً ُم ِبينًا
ُ اَّلل َو َر
ِ أ َ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن يَ ْع
َ َّ ص
"Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman,
inanmış bir kadın ve erkeğe o işte bir serbesti
ve seçenekleri yoktur. Her kim Allah'a ve
Resulü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa
düşmüş olur."63

َ اَّلل
َ سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَهَا ُك ْم
ُشدِيد
ُ الر
َّ َو َما آتَا ُك ْم
َ َّ َّاَّلل إِن
َ َّ ع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا َواتَّقُوا
ب
ِ ا ْل ِعقَا
"…Resul size ne verdiyse onu alın, sizi ne den
nehyetti ise ondan sakının. Allah'tan korkun.
Muhakkak ki Allah şiddetli azab sahibidir."64

اب أَ ِلي ٌم
َ ِل َواذًا فَ ْليَحْ ذَ ْر الَّ ِذينَ يُ َخا ِلفُونَ ع َْن أ َ ْم ِر ِه أ َ ْن ت ُِصيبَ ُه ْم فِتْنَةٌ أ َ ْو يُ ِصيبَ ُه ْم
ٌ َعذ
"Onun (Resul’ün) emrine aykırı davrananlar
başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine
çok
elemli bir
azap isabet etmesinden
65
sakınsınlar.”

Resulullah
Sallallahu
Aleyhi
Vesellem’in
Sünneti inkar edilirse, Resul’ü nasıl kendimize
hakem kılacağız?!.. Resul’e nasıl başvuracağız?..

63
64
65
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RESULULLAH, HELAL VE HARAM KILANDIR
Allahu Teâla şöyle buyurmuştur:
ُسولُه
َّ َوال يُح َِر ُمونَ َما ح ََّر َم
ُ اَّللُ َو َر
"...Allah ve Resulünün haram kıldığını haram
saymayanlar ..."66

علَي ِْه ْم ا ْل َخبَائِ َث
َ حَر ُم
ِ َويُ ِح ُّل لَ ُه ْم ال َّطيِبَا
ِ ُت َوي
“(O elçi, ümmi nebi) onlara tayyib / temiz-güzel
şeyleri helal, habis / pis şeyleri haram kılar.” 67

Bu, Resulullah’a Allahu Teala tarafından
verilmiş olan bir yetkidir. Resulullah Sallallahu
Aleyhi Vesellem, Allah katındaki tayyibi/ temizi
helal ve Allah katındaki habisi/ pisi haram kılar.
Allah katında olanı da tabii ki vahiyle bilebilir. Bu
da şöyle olmaktadır: Allah’ın Resulü; insanların
yaşamlarında karşılaştıkları bazı yiyecekler
hakkında “tayyib” ve “habis” olma esasından
hareketle “helal” ve “haram” hükmü verir de
Kur’an ayeti ile yanıldığına dair bir müdahale
gelmemiş ise, bu hüküm vahyin onayını almış bir
hüküm olur.
"Kur'an tahrim yetkisini Hz.Nebi de dahil Hiç
bir insana vermemiştir” diyen müellifler, Nebi
Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem’in tahrim
(haram kılma) yetkisinin olduğuna dair bu
ayetleri ya bilmiyorlar, ya anlamıyorlar ya da
66
67

Tevbe: 29
A’raf: 157
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inkar ediyorlar!.. Her üç durum da onların
ilimlerinin mahiyetini sergilemeye yeter!..
Evet Sünnet inkar edilirse, teşri merci
olmasında Resul’e Sallallahu Aleyhi Vesellem
nasıl tabi olunur.!?..
Şu halde Sünneti teşri kaynağı olarak kabul
etmeyi şirk olarak göstermek ya da Sünneti teşri
kaynağı olarak kabul etmemek bu ayetleri
yalanlamak böylece Kur'an'ın da dışına çıkıp
heva ve hevesi ilah edinmek olmaz mı.!?..

28

TEŞRİ METODU
Fkıh yerine felsefe, içtihad
yerine mantık
alınmıştır.Fıkıh, ıstılahta, şer’i hükümleri delilleriyle
bilme ilmidir, yoksa alimlerin mücerred şahsî akli
yorumları değildir.
Felsefe ise, bir konuda soyut düşünüş veya
dünya görüşüdür, filozofların öğretisidir.
Şimdi soruyorum; bir Müslüman için hangisi
geçerlidir, değerlidir ve hangisi bağlayıcıdır?!.
Şer’i hükümleri bilme ilmi mi yoksa filozofların
öğretisi mi?!..
Mantık felsefenin düşünce metodu ya da
beşeri hüküm verme metodudur.
İçtihad ise; istinbad, istihraç istidlal olarak da
ifade edilen şer’i hükümleri şer’i delillerden çıkartma
yoludur, Müçtehidin mücerred şahsi görüşü
değildir!...
Bir Müslüman teşri metodu yani hüküm verme
metodu olarak hangisini alabilir: Mantık mı?
İçtihad mı?!..
Fıkıhı bırakıp felsefeyi, içtihadı bırakıp mantığı
alan bir zihniyet İslâm gerçeğine nasıl vakıf
olabilir ki? Fıkıh ve ictihad İslâm dışında değildir,
amma felsefe ve mantık İslâm'ın neresindedir?!... Bu
zihniyet, şu hadis ile reddolunur:
َ ََم ْن أَحْ د
ْس ِم ْنهُ فَ ُه َو َرد
َ ث فِي أ َ ْم ِرنَا َهذَا َما لَي
"Bizim bu dinimizden olmayan bir hususu ihdas
eden / sonradan ortaya koyan reddolunur.” 68
68

Buhari, 2499; Müslim, 3242;
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EGEMENLİK ALLAH'A AİTTİR
Allah'ın Egemenliği / Hüküm
Koyuculuğu İnkar Edilip Halkın
Egemenliği Alınıyor
Bu ise hakkı tamamen ters yüz etmek, batılı
hak olarak kabul etmektir. Zira İslâm akidesine
göre; İnsan, hayat ve kainatı yaratıp da
emekliye ayrılan bir yaratıcı yoktur. İslâm'a göre
İman; İnsan, hayat ve kainatı yaratan ve onlara
düzen verenin Allah olduğuna imanın yanı sıra,
insan hayatını da yaratıp gerekli düzeni nizamı
O’nun göndermiş olduğuna ve o nizama tabi
olunması gerektiğine de iman demektir.
Nitekim, Kelime-i Tevhidin manası da budur.
Zira
" ال الههه اال هللاAllah'tan başka ilah yok"
demek
"Allah'tan
başka
mabud
yok"
demektir. Mabud ise, kendisine kulluk yapılan
demektir. Kulluk ise; kendisine kulluk yapılanın
tüm emirlerine boyun bükmek, teslim olmak
demektir. Allah'a kulluk ise hayatın gayesi
olduğuna göre69, hayatta insanın takip edeceği
yol ve yapacağı işler ile ilgili hükümlerin hepsinin
Allah'tan gelmesini gerektirir. Ta ki sadece O'na
kulluk yapılsın. Aksi halde kulluk bazında
Allah'tan başkası O'na ortak kılınmış olur ki bu
Kur’an ve Sünnetin tabiri ile şirktir, Müşrik ise
mü’min ve Müslüman değildir.
69

Zariyat: 56
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Zira Müslüman; sadece Allah'ın bu insan ve
kainatın yaratıcısı ve kainat ötesi hususların
hakimi olduğuna inanan değil, aynı zamanda
insan hayatında emirleri ve nehiylerine riayetle
kendisine boyun bükülen hüküm sahibi tek rab
ve ilah olduğuna da iman edendir. Kainatın
yaratıcısı ve kainat ötesi hususların hakimi
olarak Allah'a iman edip de hayatta O'nun
hükümlerini hiçe saymayı Allah şirk, küfür ve
imansızlık olarak nitelendirmiştir. İşte bununla
ilgili ayetler:
َض َو َم ْن فِيهَا إِ ْن كُنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون
َّلل قُ ْل أَفَل تَذَك َُّرونَ قُ ْل
ِ َّ ِ َسيَقُولُون
ُ اآلر
َ
ْ قُ ْل ِل َم ْن
ََّلل قُ ْل أَفَل تَتَّقُون
ِ اوا
ِ َّ ِ َسيَقُولُون
َ ِ ب ا ْلعَ ْر ِش ا ْلعَ ِظيم
َّ ت ال
َّ ب ال
ُّ سب ِْع َو َر
ُّ َم ْن َر
َ س َم
َعلَ ْي ِه إِ ْن كُنت ُ ْم تَ ْعلَ ُمون
َ َار
َ قُ ْل َم ْن بِيَ ِد ِه َملَكُوتُ ك ُِل
ُ ير َوال يُج
ُ ش ْيءٍ َوه َُو يُ ِج
ََق َوإِنَّ ُه ْم لَكَا ِذبُون
ِ َّ ِ َسيَقُولُون
ْ ُ َّلل قُ ْل فَأَنَّا ت
َ
ِ سح َُرونَ بَ ْل أَتَ ْينَا ُه ْم بِا ْلح
"Deki; eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım). Bu
dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a
aittir, diyecekler. Öyle ise hiç düşünmez
misiniz, de. Yedi kat göklerin Rabbi, azametli
arşın Rabbi kimdir? diye sor. Allah'ındır,
diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz
mısınız, de. Eğer biliyorsanız (söyleyin) her şeyin
melekutu (mülkiyeti ve yönetimi) kendi elinde
olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan ve
kendisi korunmayan kimdir? diye sor. (Bunların
hepsi) Allah'ındır, diyecekler. Öyle ise nasıl olup
da büyüklenirsiniz? de. Doğrusu Biz onlara
gerçeği getirdik. Onlar ise cidden yalancılardır.”70
70

Mü’minun: 84-90
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َّ س َّخ َر ال
ِ اوا
َ َسأ َ ْلتَ ُه ْم َم ْن َخل
َ اآلر
َّ َّس َوا ْلقَ َم َر لَيَقُولُن
َ ض َو
َّ ق ال
َ َولَئِ ْن
ْ ت َو
َ س َم
َ ش ْم
ُاَّلل
َفَأ َ َّنا يُ ْؤفَكُون
“Andolsun ki, onlara, gökleri ve yeri yaratan ve
güneşi ayı buyruğu altında tutan kimdir, diye
sorarsan, mutlaka, Allah'tır, derler. O halde
nasıl haktan çevrilip döndürülüyorsunuz?"71

ج
ُ َار َو َم ْن يُ ْخ ِر
ِ س َم
َّ ض أ َ َّم ْن يَ ْم ِلكُ ال
َّ قُ ْل َم ْن يَ ْر ُزقُ ُك ْم ِم ْن ال
ِ اآلر
ْ اء َو
َ س ْم َع َواآل ْبص
اَّللُ فَقُ ْل
ِ ِي ِم ْن ا ْل َمي
ُ ت َويُ ْخ ِر
َّ َسيَقُولُون
َ َاآلم َر ف
ْ ج ا ْل َميِتَ ِم ْن ا ْلحَي ِ َو َم ْن يُدَبِ ُر
َّ ا ْل َح
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ََق إِال الضَّل ُل فأ َّنا تُص َْرفون
ُّ اَّللُ َربُّ ُك ْم ال َح
َّ أَفَل تَتَّقُونَ فذ ِل ُك ْم
ِ ق ف َماذا بَ ْعدَ الح
“Deki; size gökten ve yerden kim rızık veriyor?
Ya da kulaklara ve gözlere kim kadir olabilir?
Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor?
(Yaratma) işini kim idare ediyor? "Allah"
diyecekler. Deki; Öyle ise korkmuyor musunuz?
İşte o sizin gerçek Rabbinizdir. Artık haktan
(ayrıldıktan) sonra sapıklıktan başka ne kalır? O
halde nasıl döndürülüyorsunuz?"72

Görüldüğü gibi yukarıdaki ayetler, Allah'ın
yaratıcılığını, kainat ve ötesi kanunlara hakimiyetini
kabul edenleri iman edenler olarak vasıflandırmamaktadır. Onların imansız olarak vasıflandırılmaları,
Allah'ın gönderdiği risaleti kabul etmemek, ona
boyun bükmemek yani insan yaşamında Allah'ı rab
ve ilah olarak kabul etmemek, hükümlerine itibar
etmemekten dolayıdır. Zira Allah kendisine imanda,
yaratmayı ve hüküm koymayı birbirinden

71
72

Ankebut: 61
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ayırmamıştır ve her ikisini de yalnız kendisine
hasretmiştir. Nitekim şöyle buyurmuştur:
َب ا ْلعَالَ ِمين
ُ أَال لَهُ ا ْل َخ ْل
َّ َارك
ُّ اَّللُ َر
ْ ق َو
َ َاآلم ُر تَب
"Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na
mahsustur. Alemlerin Rabbı ne yücedir!"73

Yaratmayı ve insan hayatının tanzimi huşusunda hüküm koymayı/ emretmeyi birbirinden
ayırıp yaratmayı Allah’a, hüküm koymayı da
Allah'tan başkasına vermek, Allah katında şirktir,
küfürdür. Zira Allah şöyle buyurmuştur;
اس ال
ِ ََّلل أ َ َم َر أَال ت َ ْعبُدُوا ِإال ِإيَّاهُ ذَ ِلك
ِ َّ ِ ِإ ْن ا ْل ُح ْك ُم ِإال
ِ َّالدينُ ا ْلقَ ِي ُم َولَ ِكنَّ أَ ْكث َ َر الن
َيَ ْعلَ ُمون
"Hüküm Allah'tan başkasının değildir. O da
kendisinden başkasına ibadet (kulluk) etmemenizi emretti. İşte dosdoğru din budur. Fakat
insanların çoğu bilmezler."74

َّ ِين َما لَ ْم يَأْذَ ْن بِ ِه
ِ أ َ ْم لَ ُه ْم ش َُركَا ُء ش ََرعُوا لَ ُه ْم ِم ْن الد
ُاَّلل
“Yoksa onların, dinden Allah'ın izin vermediği
şeyleri şeriat (kanun) kılan ortakları mı var?"75

“Hüküm ancak Allah'ındır" ayetini ve hükmü/
eğemenliği Allah'a hasreden diğer ayetleri
insanın
dünya
hayatı
dışındaki
konulara
hasredenler Allahu Teâla'nın şu ayetlerini nasıl
tevil ederler acaba?!..

73
74
75

A’raf: 54
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ْ َو َما
يب
َ اَّللُ َر ِبي
َ اختَلَ ْفت ُ ْم ِفي ِه ِم ْن
ِ َّ ش ْيءٍ فَ ُح ْك ُمهُ ِإلَى
َّ اَّلل ذَ ِل ُك ْم
ُ علَ ْي ِه تَ َو َّك ْلتُ َو ِإلَ ْي ِه أ ُ ِن
“(De ki) Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde
hüküm vermek Allah'a mahsustur, işte bu,
benim Rabbım olan Allah'tır, O'na dayandım ve
O'na yönelirim."76

ْ اب إِال ِلتُبَيِنَ لَ ُه ْم الَّذِي
َ َ َو َما أ
اخت َ َلفُوا فِي ِه َو ُهدًى َو َرحْ َمةً ِلقَ ْو ٍم
َ نز ْلنَا
َ َ علَ ْيكَ ا ْل ِكت
َيُ ْؤ ِمنُون
“(Kitab’ı) sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri
şeyi insanlara açıklaman ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olması için
indirdik."77

Nitekim birçok hususta Allah insan yaşantısındaki problemler için hükümler gönderip, "işte bu
Allah'ın hükmüdür", "Allah'ın hudududur"
diye açıklama da yapmıştır. Şu örneklerde
olduğu gibi:
Allahu
Teâla,
mü'min
kadınlar
hicret
ettiklerinde onlara karşı nasıl tavır alınacağını
izah ettikten sonra şöyle buyurmuştur:
ع ِلي ٌم َح ِكي ٌم
َ ُاَّلل
ِ َّ ذَ ِل ُك ْم ُح ْك ُم
َّ اَّلل يَحْ ُك ُم بَ ْينَ ُك ْم َو
“İşte Allah'ın hükmü budur. Aranızda
hükmeder Allah bilendir, hikmet sahibidir."78

o

َ ََو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم بِ َما أ
َاَّللُ فَأ ُ ْولَ ِئكَ ُه ْم ا ْلكَافِ ُرون
َّ نز َل
“Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler, işte
onlar kafirlerdir."79
76
77
78
79
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َاَّلل ُح ْك ًما ِلقَ ْو ٍم يُوقِنُون
ِ َّ سنُ ِم ْن
َ ْأَفَ ُح ْك َم ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة يَ ْبغُونَ َو َم ْن أَح
“Yoksa onlar cahiliyye (İslâm dışı) hükmünü mü
(yönetimini mi) istiyorlar. İyi anlayan bir topluma
göre hükmü Allah'tan daha güzel kim vardır?"80

Görüldüğü gibi, insan yaşamının tanziminde
Allah'ın hükmünü hiçe sayma sapkınlığı hem de
"din gerçeği" olarak nasıl ortaya konulmaktadır!.
O müellifler ve benzerleri gerçekten ehli kitap
alimine hitaben gelen "din tahrifciliği” sıfatlarını
tamamen boyunlarında taşımaktadırlar İnsanları
din ve iman hususunda fitneye düşürerek
tağutların ve şeytanın avaneliğini yapmaktadırlar
Allah tüm mü’minleri bu tür şeytani tuzaklara
düşmekten korusun..

80
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HİLÂFET ŞER’İ AHKAMDANDIR
İslâm yönetim sistemi olan Hilâfet inkar edilip
çağdaş şirk sistemi olan demokrasi ve
cumhuriyet
benimsenmekte,
İslâm
hukuk
sistemi olan Şeriat terk edilip çağdaş küfür
akidesi olan Laiklik savunulmaktadır.
Hilâfet; Allah'ın emri olan Allah'ın indirdiği ile
yönetimin uygulanış biçimi, şeklidir. Yani Allah'ın
Resulü ile gönderdiği yönetim sistemi ve şeklidir.
Bunu inkar, Allah’ın emrini inkar olur. Zira Allahu
Teâla şöyle buyurmuştur:
ع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا
َ سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَهَا ُك ْم
ُ الر
َّ َو َما آتَا ُك ْم
"Resul size neyi getirdi ise onu alın, sizi neden
nehyetti ise onu terk edin.”81

اب أَ ِلي ٌم
َ الَّ ِذينَ يُ َخا ِلفُونَ ع َْن أ َ ْم ِر ِه أ َ ْن ت ُِصيبَ ُه ْم فِتْنَةٌ أ َ ْو يُ ِصيبَ ُه ْم
ٌ َعذ
“Onun emrine (getirdiği risalete) muhalefet
edenler, kendilerine bir musibetin veya elim bir
azabın gelip çatmasından sakınsınlar.”82

Zira Allah, Resulüne Allah'ın indirdiği ile
yönetmesini emretmiştir:
َ َ َوأ َ ْن احْ ُك ْم بَ ْينَ ُه ْم ِب َما أ
ض
َّ نز َل
ِ اَّللُ َوال تَت َّ ِب ْع أ َ ْه َوا َء ُه ْم َواحْ ذَ ْر ُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُوكَ ع َْن بَ ْع
َ َ َما أ
َاَّللُ ِإلَ ْيك
َّ نز َل
“Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet (yönet)
ve onların arzularına uyma, Allah'ın sana
indirdiği
hükümlerin
bir
kısmından
seni
saptırmalarından sakın."83
81
82
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Allahu Teâla, Resulü’ne Allah'ın indirdiği ile
hükmetmeyi (yönetmeyi) emretmekle birlikte
ona bunun keyfiyetini yani yönetim şeklini de
gösterdi, şöyle buyurmuştur:
َ َ ِإنَّا أ
َّ َاس ِب َما أ َ َراك
ِ ََّق ِلتَحْ ُك َم بَ ْينَ الن
َ َنز ْلنَا ِإ َل ْيكَ ا ْل ِكت
ُاَّلل
ِ اب ِبا ْلح
“Muhakkak ki biz insanlar arasında Allah'ın
sana gösterdiği biçimde hükmedesin diye sana
Kitabı hak ile indirdik.”84

Ayrıca Allah, dinini fikir ve metod bütünlüğü
içinde göndermiştir. Yani emirlerini keyfiyetiyle
ilgili hükümleri ile birlikte göndermiştir. Şöyle
demiştir:
ش ْرعَةً َو ِم ْنهَا ًجا
ِ ِلك ٍُل َجعَ ْل َنا ِم ْن ُك ْم
“(Ey ümmetler) Her birinize bir şer’iat ve metod/
yöntem verdik."85

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, her
hususta olduğu gibi elbette ki Allah'ın indirdikleri
ile yönetirken de Allah'ın kendisine gönderdiğine
yani vahye tabi oluyordu. Zira Allahu Teâla
buyurmuştur:
ي ِم ْن َربِي
َّ َقُ ْل إِنَّ َما أَتَّبِ ُع َما يُوحَى إِل
“De ki; Ben ancak Rabbimden bana vahy olunan
tabi olurum.”86

Şu
halde,
Resulullah
Sallallahu
Aleyhi
Vesellem Allah'ın indirdiği ile yönettiği bir devlet
84
85
86
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kurduğuna göre, bu devletin kuruluşu, yönetim
şekli, kamu hukuku ile ilgili tüm düzenlemeler ve
mekanizmalar
elbette
ki
Rabbimizin
ona
göstermesine yani vahyine göre olmuştur. Yani
Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi Vesellem şahsi
görüşüne veya sahabelerin, müslümanların
görüşlerine ya da zaman ve mekan şartlarına
göre değil.!... Nitekim Resulullah Sallallahu
Aleyhi Vesellem'ın kurduğu devletin yönetim
şekli ve kamu hukuku, zamanındaki hiç bir
devletin yönetim şekline benzemiyordu. Ne
Kureyş'in yönetimine, ne Yahudilerin yönetimine,
ne Yemen'in ve Habeş'in yönetimine ne Kisra'nın
ne de Kayserin yönetim şekline. Hiç birisine
benzemiyordu, Kendisine özgün bir yönetimdir.
Bu yönetimin “Hilâfet” olarak isimlendirilmesi de
Kur'an ve Sünnette ilgili nasslarda geçmesine
binaendir. Mesela şu ayetler ve hadisler gibi:
حَق َوال تَتَّ ِب ْع ا ْله ََوى
ِ َّض فَاحْ ُك ْم بَ ْينَ الن
ِ اآلر
ْ َاوودُ ِإنَّا َج َع ْل َناكَ َخ ِليفَةً فِي
ُ يَاد
ِ اس ِبا ْل
“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde bir Halife
yaptık, o halde insanlar arasında hak ile
hükmet (yönet). Heva ve hevese uyma."87

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle
dediği rivayet edilmiştir:
ْ كَان
ي َب ْعدِي
ُ سو
ُ ََت َبنُو ِإس َْرا ِئي َل ت
َّ س ُه ُم اآل ْن ِب َيا ُء ُك َّل َما َه َلكَ نَ ِبي َخلَفَهُ َن ِبي َو ِإنَّهُ ال نَ ِب
ُ اآلو ِل أَ ْع
طو ُه ْم
َ َو
َّ َاآلو ِل ف
َّ س َي ُكونُ ُخلَفَا ُء فَ َي ْكث ُ ُرونَ قَالُوا فَ َما ت َأ ْ ُم ُرنَا قَا َل فُوا ِب َب ْي َع ِة
َّ َحقَّ ُه ْم فَإ ِ َّن
سا ِئلُ ُه ْم َع َّما ا ْست َْر َعا ُه ْم
َ َاَّلل
87
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"İsrail oğullarını nebiler siyase ederlerdi
(yönetirlerdi). Bir nebi öldüğünde onu başka bir
nebi takip ederdi. Benden sonra nebi yoktur,
fakat bir çok Halifeler olacaktır. Oradakiler
dediler
ki:
“Bu
halde
bize
ne
yapmamızı
emredersiniz?” Dedi ki: “İlk biat edilene vefakar
olun ve onlara haklarını veriniz. Çünkü Allah
onlara da yönettikleri insanlara da haklarını
soracaktır.” 88

َس َكت
َ ث ُ َّم ت َ ُكونُ ِخالفَةً َعلَى ِم ْن َهاجِ النُّب َُّو ِة ث ُ َّم

"Sonra da nübüvvet metodu üzerine tekrar
hilafet olacaktır.” 89

Hilâfetin gerçeği bu iken, yani Resulullah'ın
getirdiği İslâm risaletinden, şer’i ahkamdan iken,
onu bir Müslüman nasıl kabullenmez? Nasıl onu
terk edip de başka sistemleri kabul edebilir?!
Hem de Müslümanım dediği halde!?..

88
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CUMHURİYET VE DEMOKRASİ
KÜFÜRDÜR TAĞUTLUKTUR
Evet, demokrasi ve cumhuriyet de krallık ve
federe devlet gibi tağuti sistemlerdir. Bu
sistemlerin realitelerinin tanımına baktığımız
zaman onu açıkça görmek mümkündür;
Demokrasi; halkın kendi kendisini yönetmesidir diye tarif edilip buna “doğrudan demokrasi”
denir.
Halkın kendi kendisini yönetmesi ütopya
olduğu için demokrasi, halkın temsilcileri
tarafından
yönetildiği
sistem
olarak
tevil
edilmiştir. Buna da “temsili demokrasi” demişler.
İster ütopik olan doğrudan demokrasi olsun
ister ise tevili olan temsili demokrasi olsun, her
ikisinde de güçler kaynağı, ölçüler ve hükümler
kaynağı halkın iradesidir. Yani insan yaşamında
hakim olması gereken, doğru-yanlış hayır-şer,
iyi-kötü, helal-haram tespitinde ölçü ve inanların
boyun bükmek zorunda oldukları kural, kanun ve
nizamların kaynağı halk iradesidir, yani en
nihayet beşer iradesidir, heva ve hevesidir,
başka değil!..
Bu ise insanların beşere yani kula kulluğudur,
velev ki kulluk yapılan, halkın temsilcilerinin
toplamı olan parlamento da olsa. İslâm akidesi
bunu kesinlikle reddetmektedir.
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Zira demokrasi, egemenlik ancak halka aittir
demektir. Başka bir ifade ile; La ilahe
illa’şşa'ab (halktan başka ilah yoktur) demektir.
İslâm akidesi ise; La ilahe illallah/ Allah'tan
başka ilah yoktur, demektir. Onun için
demokrasi, İslâm ile tam temelden çatışmaktadır
Çağdaş şirki ifade etmektedir. Bu sistemi bilerek
benimseyen kimse Müslüman olamaz, ancak
müşrik olur.
Cumhuriyet
ise,
demokrasinin
yönetim
şeklidir. Çoğunluk esasına dayalı yönetim şekli
demektir. Yani temsili demokrasinin yönetimdeki
bir şeklidir. Yasama, yürütme ve yargıda
çoğunluk esas alınarak pratiğe geçirme şeklidir.
Burada da halk iradesini ve doğruyu belirlemede
tek ölçü çoğunluktur. Zira yasalar parlamentoda
çoğunlukla belirlenir. Yürütme organı olan
bakanlar kurulu kararları çoğunlukla alıp
uygular. Mahkemelerde hükümler, hakimler
heyetinin ya da juri heyetinin çoğunluğu ile
verilir, yöneticiler yönetime çoğunluğun iradesi
ile gelir ve gider. Yani ölçü çoğunluktur. Halbuki
Allah, insanların yaşamında çoğunluğu genel
geçer ölçü kılmamıştır. Hatta çoğunluğa değil de
Hak'tan gelene tabi olmayı emretmiştir. İnsanların
çoğunluğunun inanmadığını, fasık olduğunu, nankör
olduğunu bildirmiştir. Mesela şöyle demiştir:
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س ِمي ُع ا ْل َع ِلي ُم َو ِإ ْن ت ُِط ْع
َ َوت َ َّمتْ َك ِل َمةُ َر ِبكَ ِص ْدقًا َو
َّ ع ْدالً ال ُم َب ِد َل ِل َك ِل َما ِت ِه َوه َُو ال
اَّلل ِإ ْن يَتَّ ِبعُونَ ِإال ال َّظنَّ َو ِإ ْن ُه ْم ِإال
ِ َّ س ِبي ِل
َ ض يُ ِضلُّوكَ ع َْن
ِ اآلر
ْ أ َ ْكث َ َر َم ْن فِي
َصون
ُ يَ ْخ ُر
“Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından
tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek
kimse de yoktur. İşiten de bilen de O'dur.
Yeryüzünde
bulunanların
çoğuna
uyacak
olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar
zandan başka bir şeye de tabi olmaz, yalandan
başka (söz) de söylemezler.”90

Cumhuriyet ise çoğunluğa uymayı esas alan
sistemdir, yani dalalet ve fasıklık sistemidir.
Aynı şekilde federatif sistem, başkanlık,
krallık, monarşi, oligarşi gibi sistemler de İslâm
dışıdır. Zira bunların hiç birisi de Resulullah’ın
getirdiğinden değildir. Halbuki Allah, ancak
Resul’ün getirdiğini almamızı emretmiştir:
ع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا
َ سو ُل فَ ُخذُو ُه َو َما نَهَا ُك ْم
ُ الر
َّ َو َما آتَا ُك ْم
“Resul size ne verdi ise onu; alın, sizi ne den
nehyetti ise ondan kaçının."91

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle
dediği rivayet edilmiştir:
َ ََم ْن أَحْ د
ْس ِم ْنهُ فَ ُه َو َرد
َ ث فِي أ َ ْم ِرنَا َهذَا َما لَي
"Bizim bu dinimizden olmayan bir şeyi ihdas
eden reddolunur.” 92

Bu derece şirk ve küfür olan demokrasiyi ve
cumhuriyeti
şura
ayetlerini
kendi
heva90
91
92

En’am: 115-116
Haşr: 7
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heveslerine göre tevil ederek İslâm'a yamamaya
çalışmak gerçekten büyük bir cehalet ve ihanet
örneği değil midir?!...
Ayrıca şura; danışma demektir, başka değil!..
"Ortak karar almak" manasını da nereden
buluyorlar?.. Nitekim şura ayeti kararın kime ait
olduğunu gayet açıkça ortaya koymaktadır:
اَّلل
َ َوشَا ِو ْر ُه ْم فِي اآل ْم ِر فَ ِإذَا ع ََز ْمتَ فَتَ َو َّك ْل
ِ َّ ع َلى
“(Umuma ait) işlerde onlara danış. Artık kararını
verdiğini zaman da Allah'a dayanıp güven."93

Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem’in uygulamalarından da şuranın demokrasiye ve cumhuriyete bir yer vermediğini gayet açıkça görmek
mümkündür.
Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem teşride ancak
vahye tabi oluyor, Allah'ın indirdiğini uyguluyordu. Burada şura söz konusu değildir. Çünkü
Allah ancak Allah'ın indirdiğine uymayı, insanların
arzularına uymamayı emretmiştir, şöyle demiştir:
َ َ فَاحْ ُك ْم َب ْينَ ُه ْم ِب َما أ
َق
َ اَّللُ َوال تَت َّ ِب ْع أ َ ْه َوا َء ُه ْم
َّ نز َل
ِ ع َّما جَا َءكَ ِم ْن ا ْلح
“Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve
sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına
uyma."94

َ َ َوأ َ ْن احْ ُك ْم بَ ْينَ ُه ْم ِب َما أ
ض
َّ نز َل
ِ اَّللُ َوال تَت َّ ِب ْع أ َ ْه َوا َء ُه ْم َواحْ ذَ ْر ُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُوكَ ع َْن بَ ْع
َ َ َما أ
َاَّللُ ِإلَ ْيك
َّ نز َل
“Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet ve
onların arzularına uyma, Allah’ın sana indirdiği
93
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hükümlerin bir kısmından seni saptırmalarına
dikkat et."95

Bedir'de ordunun konuşlandırılması hususunda
ise ancak o stratejik yerler hakkında uzman olan
kimsenin doğru fikrine tabi oldu, halka sormadı.
Ancak mubah çerçevesinde olup da ne teşri ne
de uzmanlık alanına girmeyen hususlarda halkın
maslahatını belirleme konularında halka danışmıştır. Uhud'da, Medine’den çıkıp çıkmama
meselesinde olduğu gibi..
Bu kısa izahattan da anlaşıldığı gibi şura ne
demokrasiye ne de Cumhuriyete delalet eder.
Onun öyle olduğunu iddia, ancak delilden yoksun
boş bir iddiadır, kuruntudur. Kendi kuruntularını
"İslâm gerçeği" diyerek insanlara sunmak ise
ancak ihanet, ve saptırıcılık değil midir?!...
Biat kavramının da demokrasi ve cumhuriyet
ile hiç yoktur. Biat, şer’i bir akiddir. Onun şeklini
ve kurallarını İslâm Şer’iatının nasları olan
Kur'an ve Sünnet belirlemiştir.
Buna göre biat; Şeriatın belirlediği şartlara
haiz bir halife adayı ile ümmet ya da ümmetin
temsilcileri durumunda olan hal ve akd ehli
arasında Allah'ın indirdiği ile yönetmesi şartı
üzerinde dinleyip itaat etmek üzere bir
sözleşmedir. Taraflar yani ümmet ve halife bu
sözleşme şartlarına uymak zorundadırlar. Halife,
95
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ümmetin kendisine itaat etmesini isteyebilmek
ve Hilâfette kalabilmek için Allah'ın indirdiği ile
hükmetmek-yönetmek ve şer’i çerçevede ümmetin maslahatını gözetmek zorundadır. Ümmet de
Allah'ın indirdiği ile hükmettiği sürece Halifeye
itaat etmek zorundadır, ondan hoşlanmasa da...
Şu halde Halifenin kim olacağını Şeriatın
belirlediği çerçevede ümmet belirlemiş olsa da o,
istediği zaman onu Hilâfetten uzaklaştırma
yetkisine sahip değildir. Zira İslâm’da egemenlik
halka-ümmete ait değil Şeriata aittir. Bunun
demokrasi ve cumhuriyetle ne ilgisi vardır?..
Biatın da şura gibi demokrasi ve cumhuriyetle
ilintili gösterilmesi ancak delilden yoksun bir
kuruntudur, Şer’i ıstılahları tahriftir. Yani Yahudi
ve Hıristiyan din adamlarının (haham ve
papazların) ahlakı ile ahlâklanmaktır, saptırıcılıktır, hainliktir.!
اض ِع ِه
ِ فَبِ َما نَ ْق ِض ِه ْم ِميثَاقَ ُه ْم لَعَ َّنا ُه ْم َو َج َع ْلنَا قُلُوبَ ُه ْم َقا
ِ سيَةً يُح َِرفُونَ ا ْل َك ِل َم ع َْن َم َو
علَى َخائِنَ ٍة ِم ْن ُه ْم إِال قَ ِليلً ِم ْن ُه ْم
َ سوا َح ًّظا ِم َّما ذُ ِك ُروا بِ ِه َوال ت َ َزا ُل ت َ َّط ِل ُع
ُ ََون
“Sözlerini
bozmalarından
ötürü
onları
lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar
kendilerine zikredilen ahkâmın en önemli bir
bölümünü unutarak kelimelerin yerlerini –
vakıalarını/ konuldukları anlamlarını- tahrif
ederler (değiştirirler). İçlerinden pek azı hariç
onlardan daima bir hainlik görürsün.”96

96

Maide: 13

45

ŞERİAT İSLÂM’DANDIR
LAİKLİK İSE KÜFÜRDÜR
Şeriat, dinle aynı tutulamaz diyerek,97 Şeriat
kelimesini kullanmaktan bile kaçınıp laikliğin
övgüler düzerek benimsenmesine ne demeli?!..
Şeriat ıstılahta gidilecek ilahi yol, takip
edilecek
ilahi
düzen
ve
metod
olarak
geçmektedir. Bu anlamda şu ayeti kerime vardır:
َعلَى ش َِري َع ٍة ِم ْن اآل ْم ِر فَات َّ ِب ْعهَا َوال تَتَّ ِب ْع أَ ْه َوا َء الَّ ِذينَ ال َي ْعلَ ُمون
َ َث ُ َّم َج َع ْل َناك
“Sonra seni (din) hususunda bir şer’iat sahibi
kıldık, sen ona uy, bilmeyenlerin arzularına
uyma!"98

Şu halde İslâm Şeriatı, Allahu Teâla'nın
insanları uymaya davet edip emrettiği Allah'tan
gelen hayat yolu yani düzenidir. İnsanların
bireysel ve de toplumsal ilişkilerinin, amellerinin
tanzimini sağlayan şer’i hükümlerin toplamıdır.
Müslümanların Şeriat kelimesini kullanırken kasıtları
da budur. İslâm'ın özellikle sosyal ve siyasal
yönünü ifade eden "İslâm şeriatı" söylemine
özellikle kafirlerin alerjileri de işte bundan
dolayıdır.
َ َ سا لَ ُه ْم َوأ
ْ ض َّل أَ ْع َمالَ ُهم
ً َوالَّ ِذينَ َكفَ ُروا فَتَ ْع
َ َ ذَ ِلكَ ِبأَنَّ ُه ْم ك َِرهُوا َما أ
اَّللُ فَأَحْ َب َط أ َ ْع َمالَ ُه ْم
َّ نز َل
“Kâfirlere gelince; Onların hakkı yıkımdır. Allah
onların amellerini sapıttırmıştır.
97
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Bunun sebebi Allah’ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa
çıkarmıştır.”99

İşte Laiklik, kâfirlerin o boş-sapık inanç ve
amellerindendir.
Çünkü Laiklik hayatın toplum ve devlet
alanından dini ve hükümlerini uzaklaştırmayı esas
almak demektir. Başka bir deyimle İslâm
açısından Laiklik; Allah'ın mülkünde Allah'a
kafa
tutmak,
Allah'a
“yallah”
demek
küstahlığıdır. “Allah işimize karışmasın”
isyankarlıığı, tağutluğu, küstahlığıdır, "La ilahe
illa’l-akıl" / “Akıldan başka ilah tanımam” demek
tagutluğudur.
Mesela Allah ekonomik ilişkilerinizde faiz
haramdır diyorsa Laikliğe göre Allah'ın emri ve
yasağı hiç itibara alınmaz, bireysel ve toplumsal
akıl ya da heva- heves ne diyorsa ona göre
hareket edilir. Allah'ın hükmünü itibara almak ise
büyük bir suçtur, ayıplanır ve hatta cezalandırılır.
Nitekim bütün seküler ya da laik toplumlarda
devletin ve toplumsal ilişkilerin dine dayandırılması
için çalışmak en büyük suçtur. Laiklik aklın
ilahlaştırıldığı,Allah'ın hükmünün hiç sayıldığı
bir ahlaksızlıktır, kula kulluk despotizmidir.
Laiklik dünyada "dinin devlet ve toplum
düzeninden uzaklaştırılması ilkesi" olarak tanımlanır.
99
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İslâm açısında “tağutluk” da budur zaten. Bu tanımı
göz ardı edip laikliği “din ve vicdan hürriyetidir"
diyerek
başka
bir
ambalaja
büründürüp
pazarlamanın ne anlamı var ?!..
Bu ambalajın içine bir de;
ال إكههراه فههي الههدين
100
"Dinde zorlama yoktur"
ayeti kerimesini
yapıştırmalarına gelince; bu ancak demogojiliktir.
İşleri hakla batılı birbirine karıştırmak olan
Yahudi ve Hıristiyan din adamlarının ahlakı yani
ahlaksızlığıdır. Sapıklık ve saptırıcılıktır.! Allah;
şeytanın avaneleri, tağutların kapı kulları
konumunda olan o sapık ve satırcı ulema
kisvesindeki kişilerin
şerrinden tüm İslâm
ümmetini korusun!...
Bu durumda olan kimselerin de amellerinin
boşa çıkartılacağını Allahu Teâla şu şiddetli ikazı
ile bildirmektedir:
ب أَ ْقفَالُهَا
َ أَفَل يَتَدَبَّ ُرونَ ا ْلقُ ْرآنَ أ َ ْم
ٍ علَى قُلُو
س َّو َل لَ ُه ْم
َّ علَى أ َ ْدبَ ِار ِه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َما تَبَيَّنَ لَ ُه ْم ا ْل ُهدَى ال
َ ارتَدُّوا
َ ُش ْي َطان
ْ َإِنَّ الَّ ِذين
َوأَ ْملَى لَ ُه ْم
اَّللُ يَ ْعلَ ُم
َّ اآلم ِر َو
َ ُاَّلل
َّ ذَ ِلكَ بِأَنَّ ُه ْم قَالُوا ِللَّ ِذينَ ك َِرهُوا َما نَ َّز َل
ْ ض
ِ سنُ ِطيعُ ُك ْم فِي بَ ْع
ار ُه ْم
ْ ِإ
َ س َر
ُ
َ
ْ
َ
ُاره ْم
َون
ْ
ُْف إِذَا ت َ َوفَّتْ ُه ْم ا ْل َملئِكَة يَض ِرب
َ فَ َكي
َ َُو ُجوه ُه ْم َوأدب
ْ اَّلل َوك َِرهُوا ِر
ض َوانَهُ فَأَحْ َب َط أَ ْع َمالَ ُه ْم
ْ َ ذَ ِلكَ ِبأَنَّ ُه ْم ات َّ َبعُوا َما أ
َ َّ س َخ َط
ْ َاَّللُ أ
ضغَانَ ُه ْم
ِ أ َ ْم َح
َّ ب الَّ ِذينَ ِفي قُلُو ِب ِه ْم َم َرضٌ أَ ْن لَ ْن يُ ْخ ِر َج
َ س
“Onlar Kur’anı tedebbür etmiyorlar mı/ derinlemesine ve kapsamlı düşünmüyorlar mı? Yoksa
kalpları kilitli mi?
100
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Şüphesiz kendilerine hidayet belli olduktan
sonra, ona arka dönenleri şeytan sürüklemiş ve
kendilerine ümit vermiştir.
Bunun sebebi; onların Allah’ın indirdiğinden
hoşlanmayanlara ‘bazı hususlarda size itaat
edeceğiz’
demeleridir.
Oysa
Allah,
onların
gizlediklerini biliyor.
Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak
canlarını alırken durumları nasıl olacak? Ona
sebep, onların Allah’ı gadaplandıran şeylerin
ardınca gitmeleri ve O’nu razı edecek şeylerden
hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işleriniamellerini boşa çıkarmıştır.
Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah’ın
kendilerine besledikleri kinlerini ortaya çıkarmayacaklarını mı sandılar?”101

101
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BAZI MUHKEM AYETLERİN
ANLAMLARINI VE HAKİKATLARI
TAHRİF ETME GAYRETLERİNE BİR
KAÇ ÖRNEK
1- BİRDEN FAZLA KADINLA EVLENME İZNİ
Allahu Teala, Müslüman erkeklere aynı anda
dörde kadar birden fazla kadınla evlenmeye
"adaletli olma” şartı ile izin verimektedir. Fakat o
müelliflere göre güya Allah bunu imkansız
kılıyormuş, kadınlar arasında adaleti sağlayamazsınız, diyormuş!... O müellifler "adaletli
olma" şartını işte böyle saptırıyorlar, Zira delil
olarak gösterdikleri ayet102 onların kastettiği
mananın tam tersini veriyor, Ayet şöyledir:
صت ُ ْم فَل تَ ِميلُوا ُك َّل ا ْل َم ْي ِل فَتَذَ ُرو َها
ْ اء َولَ ْو ح ََر
ِ س
ِ َست َ ِطيعُوا أ َ ْن ت َ ْع ِدلُوا بَ ْين
ْ َ َولَ ْن ت
َ الن
َكَا ْل ُمعَلَّق ِة
“Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında
adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birisine
tamamen meyledip de (kapılıp da) diğerini askıya
alınmış gibi bırakmayın."103

Görüldüğü
gibi
Allahu
Teâla
adaletli
davranmaz- sanız birden fazla evlenmeyin
demiyor. Burada kast olunan "adaletli olmaya güç
yetirememenin"
maddi
ihtiyaçları
karşılama
yönünden değil de hoşlanma ve sevme açısından
olduğu
anlaşılmaktadır...
Allah’ın
ayetinin
102
103
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manasını tamamen ters-yüz ederek makaslayıp
da kendi batıl anlayışlarına delil olarak getirmek
ayetin manasını tahrif değil de nedir?!..

2- KADINLARIN MİRASTAKİ HİSSESİ
Mirasta erkeğin hissesinin kadının hissesinin iki
misli olması Allah'ın emri değil de tavsiyesiymiş.!.
Allah şöyle buyuruyor:
اَّللُ ِفي أَ ْوال ِد ُك ْم ِللذَّك َِر ِمثْ ُل ح َِظ اآلنثَ َيي ِْن
َّ وصي ُك ْم
ِ ُي
“Çocuklarınızın mirastaki durumu hakkında
Allah size şöyle tavsiyede bulunuyor: Erkeğe iki
dişinin hissesi kadardır..."104

Burada geçen "Allah'ın tavsiyede bulunması", tabiri, “farz kılması” anlamındadır.
Bunun delili ise, bu ayetlerin devamında geçen
şu ibarelerdir:
ع ِلي ٌم َح ِلي ٌم
َ ُاَّلل
ِ َّ َو ِص َّي ًة ِم ْن
َّ اَّلل َو
“Allah'tan bir vasiyet olarak."105

Dedikten sonra gelen ayet şöyle devam ediyor:
َار
ٍ سولَهُ يُد ِْخ ْلهُ َجنَّا
ِ َّ ُِت ْلكَ ُحدُود
ُ اَّلل َو َر
ُ ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ ِتهَا اآل ْنه
َ َّ اَّلل َو َم ْن يُ ِط ْع
ُسولَهُ َو َيتَعَدَّ ُحدُودَ ُه ُيد ِْخ ْله
ُ اَّلل َو َر
ِ َخا ِل ِدينَ ِفيهَا َوذَ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْل َع ِظي ُم َو َم ْن َي ْع
َ َّ ص
ٌاب ُم ِهين
َ ُارا َخا ِلدًا ِفيهَا َولَه
ٌ َعذ
ً َن
“İşte bunlar Allah'ın hudududur. Kim Allah'a ve
Resulü’ne itaat ederse Allah onu zemininden
ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu en
büyük kurtuluştur. Kim de Allah'a ve Resulü’ne
104
105
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isyan eder de hududunu aşarsa (Allah) da onu
içinde temelli kalmak üzere ateşe sokar. Hor ve
hakir edici bir azap vardır onun için."106

Bunun gibi daha birçok ayeti kerimeler de
(Mesela; Enam: 151-152- 153) Allah emir ve
nehiylerini zikrettikten sonra;
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
“İşte Allah, sakınasınız diye bunları tavsiye
etti..."

buyurmaktadır. Yani farz kıldı demektir...
Tabii ki; sünneti, fıkhı kabul
etmeyenler,
sibak-siyak ve konu bütünlüğünde okuma
yapmayanlar Kur'anı dahi yanlış anlarlar sonra
da kuruntularını "İslâm Gerçeği" diye pazarlamaya kalkarlar!...

3- KADINLARIN ŞAHİTLİĞİ
Kadınların şahitliği hususunda Allahu Teâla
şöyle buyurmuştur:
ان ِم َّم ْن
ْ َوا
ْ ستَش ِْهدُوا ش َِهيدَي ِْن ِم ْن ِرجَا ِل ُك ْم فَ ِإ ْن لَ ْم يَكُو َنا َر ُجلَي ِْن فَ َر ُج ٌل َو
ِ َام َرأَت
ْ َاء أ َ ْن ت َ ِض َّل إِحْ دَا ُه َما َفتُذَ ِك َر ِإحْ دَا ُه َما
ْ
َ
َن
اآلخ َرى
د
ه
ش
ُّ
ال
ن
م
َو
ض
ر
ت
ِ َ
ِ ْ ْ
“Bu şekilde yapılan muamelede erkeklerinizden
iki şahit gösterin. Eğer iki erkek bulunmazsa
razı olacağınız şahitlerden olmak şartı ile bir
erkek iki kadın şahit gösterin ki onlardan birisi
yanılırsa diğeri onu düzeltsin ve doğru
söylesin."107
106
107
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Evet Allahu Teâla böyle dediği halde, onlar iki
kadının şahitliğini bir erkeğin şahitliğine denk
sayılmasını ve yalnız başlarına kadınların şahitliğinin zikredilmemesini hazmedemiyorlar ya da
hoşlarına gitmiyor. Resulullah'ın Sünnetini,
sahabelerin icmasını hiçe saydıkları için, kadın
ravilerin hadis rivayetinden hareketle bu hususa
itiraz eder bir tutum sergiliyorlar. Sanki Allah'a
dinlerini öğretmeye kalkıyorlar da Allahu
Teâla'nın şu hitabına muhatap oluyorlar:
اَّللُ ِبك ُِل
ِ اوا
َّ ض َو
َّ اَّللُ يَ ْعلَ ُم َما فِي ال
َّ اَّلل ِبدِينِ ُك ْم َو
ِ اآلر
ْ ت َو َما فِي
َ س َم
َ َّ َقُ ْل أَتُعَ ِل ُمون
ع ِلي ٌم
َ ٍش ْيء
َ
“De ki; Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz?
Oysa Allah göklerde olanları da bilir yerde
olanları da, Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”108

4- ÖRTÜNME EMRİ
Örtünme bir emir değil de, öğütmüş!
Başın örtülmesi emredilmemiş!
Takva en hayırlı giyim olarak gösterilmiş!
Zamanla her şey gibi kıyafet de değişebilirmiş, işte
moda da zaten buymuş!...

Bu konuda Allahu Teâla şöyle buyurmuştur:
ُ ت يَ ْغ
َار ِهنَّ َويَحْ فَ ْظنَ فُ ُرو َج ُهنَّ َوال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَ ُهنَّ إِال
ِ َوقُ ْل ِل ْل ُم ْؤ ِمنَا
ِ ضضْنَ ِم ْن أ َ ْبص
ْ ََما َظه ََر ِم ْنهَا َو ْلي
َّعلَى ُجيُوبِ ِهنَّ َوال يُ ْب ِدينَ ِزينَت َ ُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِ ِهن
َ َّض ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِهن
اء بُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو إِ ْخ َوا ِن ِهنَّ أَ ْو بَنِي
ِ َاء بُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو أ َ ْبنَائِ ِهنَّ أَ ْو أ َ ْبن
ِ َأ َ ْو آبَائِ ِهنَّ أ َ ْو آب
َسائِ ِهنَّ أ َ ْو َما َملَكَتْ أَ ْي َمانُ ُهنَّ أَ ْو التَّابِ ِعينَأ َ ْو التَّابِ ِعين
َ ِإِ ْخ َوانِ ِهنَّ أ َ ْو بَنِي أ َ َخ َواتِ ِهنَّ أ َ ْو ن
َ
اء َوال
َ الط ْف ِل ا َّل ِذينَ لَ ْم يَ ْظه َُروا
ِ علَى ع َْو َرا
ِ س
ِ الرجَا ِل أ َ ْو
َ ِت الن
ْ غي ِْر أ ُ ْو ِلي
ِ اإلربَ ِة ِم ْن
108
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ْ َي
اَّلل ج َِمي ًعا أَ ُّيهَا
ِ َّ ض ِر ْبنَ ِبأ َ ْر ُج ِل ِهنَّ ِليُ ْعلَ َم َما يُ ْخ ِفينَ ِم ْن ِزينَ ِت ِهنَّ َوت ُوبُوا ِإلَى
َا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحون
“Mü'min kadınlara da söyle! Gözlerini haramdan
sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar, kendiliğinden
görünen kısım müstesna, üstlerini açmasınlar.
Başörtülerini yakalarının üstüne salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kocalarının
babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları
veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin
oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya
kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış
hizmetçileri yahut kadınların mahrem yerlerini
henüz anlayamayan çocuklardan başkalarına
göstermesinlerGizledikleri zînetlerinin bilinmesi
için de ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler,
hepiniz Allah'a tövbe edin ki felaha eresiniz "109

َّعلَي ِْهنَّ ِم ْن جَلبِيبِ ِهن
َ َاء ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يُ ْدنِين
ِ س
َ ِاجكَ َوبَ َناتِكَ َون
ِ ي قُ ْل ِِل َ ْز َو
ُّ ِيَاأَيُّهَا النَّب
َ ُاَّلل
ورا َر ِحي ًما
َّ َذَ ِلكَ أ َ ْدنَى أَ ْن يُ ْع َر ْفنَ فَل يُ ْؤذَ ْينَ َوكَان
ً ُغف
“Ey Nebi! kendi hanımlarına, kızlarına ve
müminlerin kadınlarına de ki; Cilbablarını en
aşağı noktaya kadar uzatsınlar. En azından
böylece bilinsinler de eziyet görmesinler. Allah
af edici ve rahmet sahibidir."110
(Nur:31) ayetindeki "Başörtülerini yakaları

üzerine salsınlar"sözünü Resul
Aleyhi Vesellem şöyle beyan etmiştir:

Sallallahu

َار ِإلَى َوجْ ِه ِه َو َكفَّ ْي ِه
ِ َِإذَا بَلَغ
ْ َيض لَ ْم ت
َ ت ْال َم ِح
َ صلُ ْح أ َ ْن ي َُرى ِم ْن َها ِإال َهذَا َو َهذَا َوأَش

109
110
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"Kadın hayız dönemine girince (baliğ olunca)
ancak şu ve bu ondan görülebilir. (Yüzünü ve
bileklerine kadar ellerini işaret etmiştir.)” 111

Aişe (Radıyallahu anha)'dan Ahzab: 59 ayeti
ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Allah ilk muhacir kadınlara rahmet etsin, Allah

bu ayeti indirdiğinde onlar dışa giyilen elbiselerini bölüp bunlarla başlarını örttüler”112

Başka rivayetlerde Aişe (Radıyallahu anha)
şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın Kitabını
tasdikte ve indirilenlere imanda Ensar kadınlarından daha üstününü ve daha güçlüsünü
görmedim. Nur süresinde "Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar” ayeti nazil oldu. Erkekler
evlerine dönüp Allahu Teâla'nın kendilerine
kadınlar hakkında indirmiş olduğunu onlara
okudular. Herkes bu ayeti karısına, kızına, kız
kardeşine ve akrabasına okudu. Onlardan hiç bir
kadın geri kalmayıp nakışla, resimli elbiselerine
yöneldiler
ve
bunlarla
başlarından
aşağı
örtündüler ki Allahu Teâla'nın kitabından indirmiş
olduğuna iman etmiş ve onu doğrulamış olsunlar.” 113

Evet Allah, Resulü ve ashabı böyle dediği
halde o müellifler buna sanki hiç değer
vermeyerek modaya uygun fetva verme
sevdasına kapılmış görünüyorlar. Onların bu
gayreti sanki Allah'ın indirdiğini inkar ve
yalanlamak gibi bir şey değil midir?..
111
112
113

Ebu Davud, 3580
Buhari
Ebni Ebu Hatim, Ebu Davud
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Allah'ın emri olan örtünme olmadan takvalı
olmak mümkün mü? Ancak Allah'ın emrini yerine
getirerek takvalı olunur, başka değil !...

5- KADININ DEĞERİ
Kadına İslâm Hukuku değil de laik sistemin
anayasası ve yasaları değer ve hak vermiş !...
"Erkek hukukcular", "erkeklerin
toplum", “kadın hakları” 114

hakim

olduğu

gibi çağdaş, feminist, laik kavramlarla zihinleri
şekillenmiş olan bu müelliflerden bu kadarı
beklenirdi.
Kadınları şehvet aracı, reklam vasıtası
ve
binlercesini sicilli ve sicilsiz fahişe yapan, fuhuş
işletmeciliğini yani kadınların şehvet-perestlere
satıldığı modern (çağdaş) kadın pazarlarını
işletenlere vergi şampiyonu diyerek madalya
takan, kadını örtüsü ve evinin duvarları arasında
korunması gereken ırz olmaktan çıkartıp dünya
şehvet
pazarlarında
“güzellik
yarışmaları”,
“sanatsal çalışmalar”, “spor faaliyetleri” adı
altında teşhir eden laik sistem ve devlet mi
kadına değer vermiş ?!.. İnsaf, insaf, insaf.!...

114

İslâm Gerçeği, sf. 73
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SONUÇ
Çağdaş şirk olan laikliği hem de "din adına"
korumayı kendilerine bir vazife olarak addedip
bunun gerçek İman sahiplerinin de hayrına bir iş
olduğunu söyleyen o laiklik şakirtleri, İslâm
adına yaptıkları konuşmaları İslâm'a yamamak
kalpazanlığını yapan o Prof. Dr. Doç. etiketli
hocalar ve demokrasiyi laikliği, cumhuriyeti
İslâm adına savunan, kafirlerle diyaloğa, hoş
görüye, uzlaşmaya Allah'ın ayetlerini açıkça
tahrif ederek/saptırarak/ kelimelerin manalarını değiştirerek davet eden diğer bazı hoca,
hoca efendi, din adamı sıfatlı kişiler tamamen şu
ayet
ve
hadislerin
hitaplarıyla
muhatap
olmaktadırlar:
اط ِل
ِ َاس بِا ْلب
ِ َّان َليَأ ْ ُكلُونَ أَ ْم َوا َل الن
ُّ يرا ِم ْن اآلحْ بَ ِار َو
ً ِيَاأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِنَّ َكث
ِ َالر ْهب
اَّلل
ِ َّ سبِي ِل
ُ ََوي
َ صدُّونَ ع َْن
“Ey iman edenler! (Biliniz ki) hahamlardan ve
rahiblerden birçoğu insanların mallarını haksız
yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan
saptırırlar."115

ْ اَّلل ِل َي
شتَ ُروا بِ ِه ثَ َمنًا
ِ َّ ِيه ْم ث ُ َّم يَقُولُونَ َهذَا ِم ْن ِع ْن ِد
َ َ فَ َو ْي ٌل ِللَّ ِذينَ يَ ْكتُبُونَ ا ْل ِكت
ِ اب بِأ َ ْيد
َسبُون
ِ ِيه ْم َو َو ْي ٌل لَ ُه ْم ِم َّما يَ ْك
ِ قَ ِليلً َف َو ْي ٌل لَ ُه ْم ِم َّما َكتَبَتْ أَ ْيد
“Vah haline o kimselerin ki, kitabı elleriyle
yazarlar sonra o yazdıkları şeyi az bir para
karşılığında satmak için, ‘Bu Allah katındandır’,

115

Tevbe: 34
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derler. Ellerinin yazdıklarından ötürü vah! Yine
kazandıklarından dolayı vah haline onların!"116

ُاض ِع ِه يَقُولُونَ إِ ْن أُوتِيت ُ ْم َهذَا فَ ُخذُوهُ َوإِ ْن لَ ْم ت ُْؤتَ ْوه
ِ يُح َِرفُونَ ا ْل َك ِل َم ِم ْن بَ ْع ِد َم َو
فَاحْ ذَ ُروا
“Kelimeleri yerlerinden sonrasına kaydırıp
değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın
ve verilmezse sakının derler."117

ي ِع ْط ِف ِه
ِ َّ اس َم ْن يُجَا ِد ُل ِفي
ِ َو ِم ْن ال َّن
ٍ اَّلل ِب َغي ِْر ِع ْل ٍم َوال ُهدًى َوال ِكتَا
ٍ ب ُم ِن
َ ير ثَا ِن
يق
َ ي َونُذِيقُهُ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ِ َّ س ِبي ِل
َ ِليُ ِض َّل ع َْن
َ َعذ
ٌ اَّلل لَهُ ِفي الدُّ ْن َيا ِخ ْز
ِ اب ا ْلح َِر
“İnsanlardan bazısı bir bilgisi yahut bir rehberi
veya (vahye dayanan) aydınlatıcı bir kitabı
olmadığı halde sırf Allah yolundan saptırmak
için yanını eğip bükerek (Kibir içinde) Allah
hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada
bir alçaklık vardır. Kıyamet gününde ise ona
yaygın bir azabı tattıracağız."118

اَّللُ ِبك ُِل
ِ اوا
َّ ض َو
َّ اَّللُ َي ْعلَ ُم َما ِفي ال
َّ اَّلل ِبدِي ِن ُك ْم َو
ِ اآلر
ْ ت َو َما ِفي
َ س َم
َ َّ َقُ ْل أَت ُ َع ِل ُمون
ع ِلي ٌم
َ ٍش ْيء
َ
“Deki; Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz?
Oysa Allah göklerde olanları da bilir yerde
olanları da Allah her şeyi hakkıyla bilendir."119

اض ِع ِه
ِ ِم ْن الَّ ِذينَ َهادُوا يُح َِرفُونَ ا ْل َك ِل َم ع َْن َم َو
“Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden
değiştirirler."120

116
117
118
119
120

Bakara: 79
Maide: 41
Hacc: 8-9
Hucurat: 16
Nisa: 46
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سوا َح ًّظا ِم َّما ذُ ِك ُروا ِب ِه
َ يُح َِرفُونَ ا ْل َك ِل َم
ُ َاض ِع ِه َون
ِ ع ْن َم َو
“Onlar, kendilerine zikredilen ahkamın önemli
bir bölümünü unutarak kelimelerin yerlerini
(mevzularını, manalarını) değiştirirler."121

ُاَّلل ث ُ َّم يُح َِرفُونَه
ِ َّ س َمعُونَ كَل َم
ٌ أَفَت َ ْط َمعُونَ أ َ ْن يُ ْؤ ِمنُوا لَ ُك ْم َوقَ ْد كَانَ فَ ِري
ْ ق ِم ْن ُه ْم َي
“Onlardan bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını
işitirler sonra onu iyice anlamalarına müteakip
bile bile tahrif ederlerdi."122

اط ِل
ِ سوا ا ْلحَقَّ ِبا ْل َب
ُ َوال تَ ْل ِب

ْ َ َوال ت
اي فَاتَّقُو ِني
َ شت َ ُروا ِبآ َيا ِتي ثَ َمنًا قَ ِليلً َو ِإ َّي

“Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın, yalnız
benden korkun, Hakkı batıl ile karıştırmayın,
bilerek hakkı gizlemeyin.”123

َّاط ِل َوتَ ْكت ُ ُمونَ ا ْلحَق
ِ َسونَ ا ْلحَقَّ بِا ْلب
ُ ِب ِل َم ت َ ْلب
ِ يَاأ َ ْه َل ا ْل ِكتَا
“Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve
bile bile hakkı gizliyorsunuz?"124

علَى َما فِي قَ ْلبِ ِه َوه َُو
َ اَّلل
ِ ََّو ِم ْن الن
َ َّ ُاس َم ْن يُ ْع ِجبُكَ قَ ْولُهُ فِي ا ْل َحيَا ِة الدُّ ْنيَا َويُش ِْهد
َ
ْ
َ
َام
ِ ألدُّ ال ِخص
“İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı
hakkında söyledikleri hoşuna gider Hatta
böyleleri söylediklerinin
kalpten
geldiğine
(samimi olduğuna) Allah'ı şahit tutar. Halbuki o
hasımların en yamanıdır."125

َ َ ِإنَّ ا َّل ِذينَ َي ْكت ُ ُمونَ َما أ
اس ِفي
ِ نز ْلنَا ِم ْن ا ْل َب ِينَا
ِ َّت َوا ْل ُهدَى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه ِللن
صلَ ُحوا َو َب َّينُوا
ْ َاَّللُ َو َي ْل َعنُ ُه ْم الل ِعنُونَ ِإال الَّ ِذينَ تَابُوا َوأ
َّ ب أ ُ ْولَ ِئكَ َي ْل َعنُ ُه ْم
ِ ا ْل ِكتَا
الر ِحي ُم
َ ُوب
ُ علَي ِْه ْم َوأَنَا الت َّ َّو
ُ فَأ ُ ْو َل ِئكَ أَت
َّ اب
121
122
123
124
125

Maide: 13
Bakara: 75
Bakara: 41-42
Ali İmran: 71
Bakara: 204
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“Biz
kitapta
açıkça
belirttikten
sonra
indirdiğimiz açık deliler ve hidayeti gizleyenler
var ya işte onlara hem Allah lanet eder, hem de
bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tövbe
edip (durumları) düzeltenle (gerçeği) açıklayanlar
lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Zira onları bağışlarım ve Ben tövbeleri fazlaca kabul eden ve çok
esirgeyenim.”126

َ َ إِنَّ الَّ ِذينَ يَ ْكت ُ ُمونَ َما أ
َشت َ ُرونَ بِ ِه ثَ َمنًا قَ ِليلً أ ُ ْولَئِك
ْ َب َوي
َّ نز َل
ِ اَّللُ ِم ْن ا ْل ِكتَا
ُ َُما يَأ ْ ُكلُونَ فِي ب
يه ْم َولَ ُه ْم
َّ ار َوال يُك َِل ُم ُه ْم
َ َّطونِ ِه ْم إِال الن
ِ اَّللُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َوال يُ َز ِك
اب أَ ِلي ٌم
َ
ٌ َعذ
“Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu
az bir baha ile değişenler var ya işte onların
yiyip ve karınlarını doldurdukları ateşten başka
bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne onlarla
konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada
onlar için elim bir azap vardır."127

İbn Abbas’tan (Radıyallahu Anhuma) rivayet
ettiğine göre "Kur'an İslâmı" deyip durarak alim
geçinen yada alim bilinen bu tür kimselere
Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem de şöyle
hitap etmektedir:
الر ِميَّ ِة
َّ ْالم َك َما َي ْم ُر ُق ال
َّ َس ْه ُم ِمن
ٌ لَ َي ْق َرأ َ َّن ْالقُ ْرآنَ ن
ِ َاس ِم ْن أ ُ َّم ِتي َي ْم ُرقُونَ ِمنَ اإلس
“Ümmetimden bir grup insan Kur'anı muhakkak
surette okuyacak, Ancak bunlar okun avı
süratle
delip
geçtiği
gibi
İslâm'dan
128
çıkacaklardır.”
126
127
128

Bakara: 159-160
Bakara: 174
Kutub-i Sitte, c. 16, s. 527; İbni Mace, 167

60

İbni Ömer'den (Radıyallahu Anhu) rivayette
de şöyle demektedir:
َش ٌء يَ ْق َر ُءونَ ْالقُ ْرآنَ ال يُ َجا ِو ُز ت ََراقِيَ ُه ْم ُكلَّ َما خ ََر َج قَ ْر ٌن قُ ِط َع
ْ يَ ْنشَأ ُ ن
“İleride türedi bir grup genç ortaya çıkacaktır.
Bunlar Kur'an'ı okuyacaklar ancak okudukları
gırtlaklarından aşağıya geçmeyecek, onlardan bir
grup çıktıkça kökleri kazınacak.”129

Cabir'den (Radıyallahu Anhu) rivayette:
س
ُّ اروا ِب ِه ال
ُ ال ت َ َعلَّ ُموا ْال ِع ْل َم ِلت ُ َباهُوا ِب ِه ْالعُلَ َما َء َوال ِلت ُ َم
َ سفَ َها َء َوال تَخَ ي َُّروا ِب ِه ْال َم َجا ِل
ار
ُ َّار الن
ُ َّفَ َم ْن فَ َع َل ذَلِكَ فَالن
“İlimi, alimlere karşı böbürlenmek, cühela ile
münakaşa etmek veya mevki makam elde
etmek için öğrenmeyin. Kim bunu yaparsa ona
ateş gerekir, ateş.”130

Zalim, kafir ve de tağuti yöneticilerin isteği ve
emri üzere onları memnun etmek için bu saptırıcı
kitabı yazan müelliflere ve onların yanına
“hizmetlerimiz
için
onlardan
faydalanmak
maksadı ile gideriz dinimizden de taviz
vermeyiz” diyerek hareket edenlere de şu hadis
şerif hitab ediyor:
İbn Abbas'dan (Radıyallahu Anhuma) rivayette
Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle
demiştir:
ِين َو َي ْق َر ُءونَ ْالقُ ْرآنَ َو َيقُولُونَ نَأ ْ ِتي اآل َم َرا َء
ً ِإ َّن أُنَا
َ سا ِم ْن أ ُ َّمتِي
ِ س َيتَفَ َّق ُهونَ فِي الد
صيبُ ِم ْن د ُ ْن َيا ُه ْم َونَ ْعت َِزلُ ُه ْم ِبدِي ِننَا َوال َي ُكونُ ذَلِكَ َك َما ال يُجْ تَنَى ِمنَ ْالقَتَا ِد ِإال
ِ ُفَن
َّ ال
ش ْوكُ َكذَلِكَ ال يُجْ تَنَى ِم ْن قُ ْر ِب ِه ْم ِإال
129
130

Kutub-i Sitte, c. 16, s. 530; İbni Mace, 170
Kutub-i Sitte, c. 16, s. 551; İbni Mace, 250
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“Ümmetimden bir takım insanlar dini ilimleri
öğrenecekler, Kur'anı okuyacaklar ve şöyle
diyecekler: ‘Yöneticilere gidip onların dünyalarından nasipleniriz, dinimizi ise onların şerrinden uzak tutarız’. Halbuki bu mümkün değildir.
Tıpkı katad denilen dikenli bir ağaçtan dikenden
başka bir şey elde edilmeyeceği gibi, yöneticilerin yakınlığından sadece (günah) elde edilir”131

İşte bu ayet ve hadislerin ışığında tüm
Müslümanları böylesi alim, ilim adamı, hoca
efendi, din adamı sıfatlarındaki bazı saptırıcıların
saptırmalarından ve fitnesinden sakındırmak
istiyoruz. Onlara itibar etmemelerini, hiç değer
vermemelerini ve dinlerini kimden aldıklarına,
öğrendiklerine dikkat etmelerini tavsiye ederiz.
Hayatımızı böylesi çeşitli fitne, zulüm, cehaletle
dolduran çağdaş tağuti sistemleri izale edip
hayatımızı hidayet, adalet, nurla dolduracak olan
İslâmi hayatı başlatıp aleme taşıyacak olan Nebi
metodu üzerindeki Raşidî Hilâfet Devleti'nin
kurulması için çalışma farziyetini yerine getirerek
Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şu hadisi
şerifinin müjdesine nail olmayı bizlere nasip
etmesini Allahu Teâlâ’dan diliyorum:
َس َكت
َ ث ُ َّم ت َ ُكونُ ِخالفَةً َعلَى ِم ْن َهاجِ النُّب َُّوةِ ث ُ َّم
“Sonra da nübüvvet metodu üzerinde Hilâfet
olacaktır.”132

131
132

Kutub-i Sitte, c. 16, s. 551; İbni Mace, 251
Ahmed b. Hanbel, 17680

62

Yazar Hakkında
Bu kitabın yazarı Ahmed Kılıçkaya; 1961 Ankara
doğumludur. İlk ve Orta tahsilini Ankara’da yaptıktan
sonra 1980’nin ilk ayında işçi çocuğu statüsünde
Hollanda’ya gitmiştir. Orada 5 yıl bir fabrikada işçi olarak
çalıştıktan sonra 1985 yılında Amsterdam Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arap Dili Edebiyatı bölümüne kaydolup
buradan 1990 yılında yüksek lisansını yapmış olarak
mezun olmuştur.
Yazar; İslami Davet çalışmaları nedeni ile Mart 2000 –
Mayıs 2003 yılları arasında Medreseyi Yusufiye’de
bulunmuştur. Bu süre içerisinde de bazı ilmi çalışmalar ve
kitap telifi çalışmaları yapmak fırsatı bulmuştur.
2005- 2009
yılları arasında Hollanda’da Roterdam
İslam Üniversitesi Kütüphanesi sorumluluğunu yürütmüştür. Bu esnada, bir müddet “İslam Fıkhında Aklın Yeri
ve Önemi” konusu üzerinde doktora çalışması yapmıştır.
Yazarın mütercimliğin yanı sıra çeşitli ilmî çalışmaları
bulunmaktadır.
Ayrıca www.islamiyontem.net isimli WEB sayfasının
editörlüğünü
yürütmekte
ve
burada
makalelerini
yayınlamaktadır.
Yazarın yayınlanmış kitapları:
1-Fıkıh Usulü: İslâm Fıkhında Deliller ve Yöntem, Nuhbe
Yayınları, Ankara 2016
2-İslâm’da İtikad Yöntemi: İslâm Akidesi Ve İman
Esasları, Nuhbe Yayınları, Ankara 2016
3-Kur’an-I Kerim’i Tefsir Yöntemi: Kur’an-I Kerim’i
Doğru Anlama Ve Açıklama Yöntemi, Nuhbe Yayınları,
Ankara 2016
4-Nebevî Sünneti Anlama Yöntemi, Nuhbe Yayınları,
Ankara 2016
5-Cihadı Terör Terörü De Cihad Olarak Gösterme
Gayretlerine Ve Algısına Reddiye; Terör Hiçbir
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Şekilde İslami Yöntem Değildir. Cihad Kavramı Ve
Kapsamı
6-“Sadece Kur’an” Ve “Kur’an İslam’ı”
Altında
Modernist
Yaklaşımla
Yapılan
Tahrifâtına Reddiye
7-Laikliğe Ve Laik Anayasalara Reddiye;
Meselesine İslami Çözüm
8-Çağdaş Tağutların
Çabalarına Reddiye

İslâm

9-“Demokrasi
Reddiye

İle

İslam

Gerçeğini

Bağdaşır”

Sloganı
Kur’an
Anayasa
Saptırma

Söylemine

10-Kadını Evinden Uzaklaştırmaya Yönelik Şeytani
Projelere Reddiye; Kadının Asıl Sorumluluk Alanı
Evidir
11-“Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü” Ve “Ilımlı
İslam”,” Gibi Şeytani Söylemlere Ve Projelere
Reddiye
12-“Sembolik – Ruhani - Seküler Hilafet” Projelerine
ve Sahte Mehdilik – Nebilik – Resullük İddialarına
Reddiye
13-İslam’da Reform, Çağdaşlaşma Ve Güncelleme”
Gibi Söylemlere Reddiye; İstikbal İslam’ındır
Yazarın yayınlanmış tercüme kitapları:
1-Usûlü’s Serahsi / Fıkıh Usûlü (2 Cild), İ’tisam
Yayınları, Mart 2020, Ankara
2-İslam Şahsiyeti, 3.Cilt / Fıkıh Usûlü, Takıyyuddin
En-Nebhâni, Köklü Değişim Yayınları, Mart 2020 Ankara
Yazarın henüz yayınlanmamış çeşitli konularda ilmî
makale, kitap telifi ve tercüme çalışmaları vardır..
Yazarın iletişim bilgisi:
www.islamiyontem.net
E-Mail: kilickaya@islamiyontem.net
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